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 JOHDANTO 

 

 

Pelaaminen on tunnettu vapaa-ajan muoto ja sen suosio on suuressa kasvussa. 

Pelikulttuurit ovat suurelle yleisölle tuttuja, mutta kuitenkin nykyajan pelaaminen 

on ilmiönä uusi ja aiheuttaa haasteita vanhemmuudessa ja kasvatuksessa. 

Osaamiskeskus Verke toteaa pelaajatyyppien määrittelemisen moninaiseksi ja 

haastavaksi. Pelaaminen on harrastus siinä missä muutkin ja tärkeä tapa viettää 

aikaa. Pelaaminen ja pelikasvatus aiheuttavat haasteita vanhemmuudessa ja 

kasvatustyöntekijöiden keskuudessa. Pelaaminen on läsnä lasten ja nuorten, 

perheiden sekä kasvatustyöntekijöiden arjessa. Apua pelaamisen ja pelikulttuu-

rien ymmärtämiseen tarvitaan, jotta yksilön tarvitsema tuki ja ohjaus onnistuisi 

mahdollisimman laadukkaasti. (Verke 2019. Digitaalinen pelaaminen nuoriso-

työssä.) 

 

Kempeleen kunnan nuorisopalveluissa ja heidän yhteistyöverkostossa nousi 

huoli kouluikäisten hyvinvoinnista, erityisesti digitaalisen pelaamisen vaikutuk-

sista arjen hyvinvointiin. Sotkanet.fi:n tilastojen mukaan vuonna 2017 kempele-

läisistä 4. –5.luokan oppilaista noin 16 prosenttia ja 8. –9.luokan oppilaista noin 

27 prosenttia olivat kokeneet syrjivää kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla. Tut-

kimuksen mukaan myös kempeleläisistä 8. –9.luokan oppilaista noin 18 prosentin 

asioita oli käsitelty monialaisessa ryhmässä. Saman ikäluokan kempeleläisistä 

oppilaista 22 prosenttia oli kokenut, ettei ollut saanut apua ja tukea hyvinvointiin 

koulukuraattorilta lukuvuoden aikana, vaikka olisi sitä tarvinnut. Haasteita nähtiin 

myös aamupalan syömättömyydessä sekä hengästyttävän liikunnan harrasta-

mattomuudessa. Joka kymmenes kempeleläinen 8. –9.luokkalainen oli kokenut 

kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Koululaiset kokivat pääsääntöisesti ole-

vansa tyytyväisiä elämäänsä, mutta kempeleläisistä 8. –9.luokkalaisista nuorista 

20 prosenttia ei niin kokenut. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Kempeleen nuorisopalveluiden kokemuksia 

Vertaiskoodi-toiminnasta. Opinnäytetyön tavoite on kehittää Kempeleen kunnan 

nuorisopalvelujen työtä. 
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Kempele on voimakkaasti kehittyvä ja nopeasti kasvava noin 17 700 asukkaan 

kunta Oulun seudulla, jonka ikärakenne on suhteellisen nuori. Kunnan visio on 

Rohkea edelläkävijä – turvallinen kasvukunta ja slogan on Hyvä kasvaa Kempe-

leessä. Kunnan toimintaa ohjaavat valtakunnalliset lait ja säädökset, jonka poh-

jalta on luotu kuntastrategia, Kempele-sopimus. Strategian päämäärät ovat kes-

tävästi kasvava, hyvinvoiva ja aktivoiva, kasvua ja oppimista tukeva sekä vakaa 

ja palveleva. (Kempele. Kunta ja hallinto.) 

 

Kempeleen nuorisopalvelut kuuluvat Kempele Akatemiaan, joka kokoaa kunnan 

vapaa-ajan ja nuorisotyön palvelut yhteen organisaatioon. Kempele Akatemiaan 

kuuluvat kulttuuri-, liikunta-, kirjasto- ja nuorisopalvelut sekä Kempele-opisto. 

(Kempele. Kempele Akatemia ja vapaa-aika. Mikä on Kempele Akatemia.) Kem-

peleen kunnan nuorisotyö on tavoitteellista peruspalvelua, joka keskittyy tarjoa-

maan ennaltaehkäisevää, monipuolista ja lasta sekä nuorta huomioivaa palvelua. 

Nuorisopalvelujen arvot ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, osallisuus, 

samanarvoisuus ja vapaaehtoisuus. Nuorisopalvelut koostuvat perusnuoriso-

työstä, etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten työpajatoiminnasta. Nuorisopalvelut 

työllistävät noin kymmenen työntekijää, jotka tekevät työnkuvansa mukaan muun 

muassa yksilötyötä, kokoavaa vapaa-ajantoimintaa, ryhmätoimintaa, tapahtuma- 

ja leirityötä, koulunuorisotyötä sekä hankkeita, kuten vertaiskoodi-toimintaa. 

(Kempele. Kempele Akatemia ja vapaa-aika. Nuorisopalvelut.) 

 

Vertaiskoodi-hanke on Kempeleen kunnan nuorisopalvelujen digitaalisen pelaa-

misen pienryhmätoiminnan malli, joka pohjautuu moniammatilliseen yhteistyö-

hön. Olen toinen hankkeen työntekijöistä. Moniammatilliseen ryhmään kuuluvat 

nuorisopalvelut, koulujen oppilashuoltoryhmän ja opettajan edustus, liikuntapal-

velut, seurakunta, sosiaali- ja mielenterveyspalvelut, kunnan luottamushenkilö, 

paikallisen peliyhdistyksen edustaja sekä vertaisvalmentajat.  Hankkeen tavoit-

teena on lapsen ja nuoren peliharrastuksen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 

arjen tasapaino. Hankkeessa koulutetaan ”koutsit”, jotka ovat nuoria pienryhmän 

vertaisohjaajia. Hanke on laadullinen pitkittäistutkimus, jossa seurataan kahden 

pienryhmän toimintaa ja osallistujien hyvinvoinnin kehittymistä sekä moniamma-

tillisen ryhmän toimintaa syksystä 2018 kevääseen 2019.  
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Pienryhmätoiminta pohjautuu pelaamisen sekä hyvinvoinnin tasapainoon. Pien-

ryhmätoimintaan kuuluvat myös moniammatillisen ryhmän ammattilaisten teema-

vierailut sekä moniammatillinen ryhmä. Opinnäytetyössäni keskityn nuorten hy-

vinvoinnin, digitaalisen pelaamisen, pienryhmätoiminnan, vertaisohjaamisen ja 

moniammatillisen ryhmän teoriatietoon ja kirkon näkökulmaan. Tutkin, kuinka 

moniammatillinen ryhmä vaikuttaa digitaalisen pelaamisen ryhmän toimintaan ja 

sen jäseniin - sekä kuinka digitaalisen pelaamisen ryhmän toiminta vaikuttaa mo-

niammatillisen ryhmän toimintaan? 
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 DIGITAALINEN PELAAMINEN JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

 

 

Opinnäytetyön teoriatieto keskittyy nuorten hyvinvointiin, digitaaliseen pelaami-

seen, moniammatilliseen yhteistyöhön, pienryhmätoimintaan, vertaisohjaami-

seen sekä tuon esille kirkon näkökulmaa. 

 

 

2.1 Digitaalinen pelaaminen 

 

Pelaaminen ja digitaalinen kulttuuri ovat arkinen osa nykypäivän lasten ja nuorten 

elämää. Pelaaminen on merkittävässä roolissa monien kehityksessä ja se voi jat-

kua eri muodoissaan läpi koko elämän. Lasten ja nuorten pelaamisessa keskei-

sintä on, ettei pelaaminen ole muusta elämästä irrallinen osa, vaan kiinteä osa 

elämää. Pelit ovat harrastus ja kiinnostuksen kohde. (Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitos 2016, 10.) Pelaajabarometrin mukaan pelaaminen ja digitaalinen pelaami-

nen ovat suosittuja ja niiden suosiot ovat pysyneet samalla tasolla. Kaikki peli-

muodot huomioon ottaen 10–75-vuotiaista 97,8 prosenttia pelaa jotain peliä. Ak-

tiivisia, eli vähintään kerran kuukaudessa jotakin peliä pelaavia suomalaisia on 

88 prosenttia. Digitaalisia pelaajia on noin 75 prosenttia, joista aktiivisia on noin 

60 prosenttia. (Kinnunen ym. 2018, 3.) 

 

Digitaalisia pelejä ovat mobiilipelaaminen, tietokonepelaaminen ja konsolivideo-

pelaaminen. Digitaalisia pelejä pelaavat niin miehet kuin naiset ja heidän keski-

ikä on noin 38 vuotta. Nuoret pelaajat pelaavat aktiivisemmin ja monipuolisemmin 

kuin vanhemmat pelaajat. Naiset pelaavat tyypillisesti pulmapelejä ja miehet am-

muskelupelejä. Pelaajabarometrin mukaan vuonna 2018 nousi kaksi keskeistä 

tulosta, jotka olivat mobiilipelaamisen pysyminen suosituimpana pelimuotona 

sekä digitaalisten pelien ostamisen siirtyminen verkkoon koskien aktiivisia pelaa-

jia. Suosituin digitaalinen peli vuonna 2018 oli Veikkauksen pelit, kuten lotto, toi-

sena pasianssi ja kolmantena Fortnite sekä Candy Crush. Tutkimuksen mukaan 

vastaajat käyttävät peleihin keskimääräisesti noin 4,5 tuntia/viikko. Tulos on 

noussut aiemmista tutkimuksista, joka perustuu erityisesti 20–29-vuotiatiden ak-

tiivisuuden lisääntymiseen. Myös peleihin käytetty rahamäärä kuukaudessa on 
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noussut edellisestä tutkimuksesta. Pelaajabarometrissä selvitettiin myös pelaa-

jien kokemien ongelmien yleisyyttä, mutta mainittavia eroja edelliseen tutkimuk-

seen verrattuna ei löytynyt. Suurin osa vastaajista (87,3%) ilmoitti, että eivät ole 

kokeneet mitään ongelmia pelaamisen suhteen. Vastaajat ilmoittivat tunnista-

vansa pelaamiseen liittyvät haitat, mutta asennoituminen pelejä ja pelaamista 

kohtaan on enemmän myönteistä kuin kielteistä. (Kinnunen, Lilja & Mäyrä 2018, 

4–7.) 

 

Pelikulttuuri pohjautuu kaikelle leikille ja pelille, jotka ovat osana lapsen ja nuoren 

kasvussa. Pelit kehittävät ihmisten sosiaalisia ja toiminnallisia taitoja sekä kehit-

tävät heidän taitojaan toimia vertaisryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä. Digitaali-

set pelit ovat muun muassa itsenäisiä kulttuuriteoksia, suosittuja ja yleisiä har-

rastuksia, väline persoonallisuuden määrittelyyn ja itseilmaisuun, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen aihe ja alusta, hyödyllinen väline esimerkiksi oppimiseen sekä 

perhettä yhdistävä toiminta. Yhteiskunnan digitalisoituessa leikit ja pelit ovat laa-

jentuneet digitaaliseen ulottuvuuteen ja ovat näin mukana valmentamassa ihmi-

siä toimimaan digitaalisissa ympäristöissä, niin opiskelussa kuin työelämässä. 

(Harviainen, Meriläinen & Tossavainen 2013, 7–9.) 

 

Digitaalinen pelaaminen on merkittävä osa arkea ja yhteiskuntaa. Pelejä ja digi-

talisaatiota käytetään yhä useammin opetuksessa ja kasvatuksessa. Peleistä pu-

hutaan usein huolinäkökulmasta ja ennakkoasenteiden värittämänä. Pelisivistys 

on ymmärrystä pelaamisesta ja sen keskiössä on pelilukutaito. Pelilukutaito on 

pelien eri osa-alueiden monipuolista hahmottamista sekä kulttuurisen ilmiön tun-

nistamista, pelien välittämien viestien tulkintaa sekä pelaamisen yhteiskunnalli-

sen roolin tiedostamista. Pelikasvatus on väline kyseenomaisen sivistyksen ja 

lukutaidon lisäämiseen sekä merkittävä osa laajempaa mediakasvatusta, jossa 

annetaan valmiuksia toimia tämän päivän tietoyhteiskunnassa. Pelikasvatuksella 

voidaan ehkäistä pelaamisesta mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Pelikasvattajan 

on hyvä tunnistaa lapsen pelitavat ja pelattavat pelit. (Harviainen ym. 2013, 10–

13.) 

 

Pelien ikärajat suojelevat lapsia kehitykselle haitallisilta mediasisällöiltä. Suo-

messa noudatetaan yleiseurooppalaista PEGI-järjestelmää, joka sisältää pelien 
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ikärajat sekä listauksen haitallisista sisällöistä (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

2016, 18.) Suomessa haitallisina sisältöinä pidetään mediasisältöjä, jotka sisäl-

tävät väkivaltaa, seksiä, päihteiden käyttöä tai jotka ovat pelottavia ja ahdistavia. 

Pelien mediasisältöjen saatavuutta rajoitetaan kuvaohjelmalailla sekä ikäraja-

merkinnöillä. Ikärajojen tarkoituksena on auttaa kasvattajia valitsemaan pelaajien 

kehitystasolle sopivia pelejä. Huoltajat voivat oman harkinnan mukaan kotona 

neuvotella ikärajoista, mutta ammattikasvattajien on noudatettava kuvaohjelma-

lakia. (Harviainen ym. 2013, 38–42.) 

 

Pelaaminen on muutakin kuin arkista vapaa-ajan pelaamista. Pelien ympärille ra-

kennetut ilmiöt kertovat monipuolisesta pelikulttuurista. (Terveyden- ja hyvinvoin-

nin laitos 2016, 12.) Pelit muovaavat ihmisten mielikuvitusta. Peleissä on drama-

turgillisia elementtejä, kuten tarina, roolihahmot ja sosiaalinen toiminta, jotka 

muokkaavat pelikulttuuria ilmiönä. Pelikulttuurin sisällä on oheisilmiöitä, kuten fa-

nifiktio, cosplay, pelivideot, modaaminen, lanit ja elektroninen urheilu. Englannin-

kielisestä sanasta LAN-party, juontuu Lanien nimi. Lanittaminen on toimintaa, 

jossa ihmisjoukko kokoontuu samaan paikkaan pelaamaan tietokoneilla lähiver-

kossa. Lanittamisen keskeisin asia on sosiaalinen toiminta, jossa pelaajat jakavat 

yhteisen mielenkiinnon kohteen ja näkevät toisiaan kasvotusten. Lanit ovat ta-

pahtuma, jossa korostuu yhteisöllisyys ja elektronisen urheilun sosiaalinen puoli. 

Elektroninen urheilu on kilpaurheilua, jossa pelataan tietokoneella tai konsolilla 

toimivia viihdepelejä. Elektronista urheilua voi harrastaa kuka vain, joka käyttää 

tietoteknistä pelilaitetta pelatakseen ja itsensä kehittämiseen. Toisen pelaajan 

mukaan tuominen peliin tekee pelaamisesta kilpaurheilua. (Harviainen ym. 2013, 

24–31.) 

 

Pelaamisen vaikutukset, hyödyt ja haitat 

 

Pelaamisella voi olla positiivisia vaikutuksia tai haittoja. Terveyden- ja hyvinvoin-

nin laitoksen mukaan arviolta 1-5 prosenttia pelaajista luokitellaan henkilöksi, 

jolla on pelihäiriö tai ongelma pelaamisen kanssa. (Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitos 2016, 30.) Pelaamisen hyödyt liitetään usein oppimiseen ja opiskeluun. 

Lasten ja nuorten hyötyvaikutukset tulevat ilmi kuitenkin yleensä epämuodollisen 

oppimisen kautta, eikä aktiivisesti opiskelemalla. Pelitutkimuksissa on tarkasteltu 
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fyysisten taitojen ja tiedollisen osaamisen kehittymistä pelaamisessa. (Harviainen 

ym. 2013, 32–37.) 

 

Hyötyvaikutuksia ovat esimerkiksi silmän ja käden koordinaatio, nopeammat re-

aktioajat sekä kehittynyt hahmotuskyky. Peleissä voi korostua nopea päätöksen-

tekokyky sekä kokonaisuuksien hallintataidot. Pelaamisen sosiaalinen kompo-

nentti, eli sosiaalinen aktiviteetti ja yhteisöllisyys ovat merkittävä pelaamisen 

hyöty. (Harviainen ym. 2013, 32–36.) Pelaaminen voidaan nähdä aktiviteettina, 

jonka ympärille muodostuu paljon yhteisöllistä toimintaa. Pelit ovat pelaajille har-

rastus, mutta myös tapa viettää aikaa sekä sosiaalisen toiminnan väline. Pelaa-

jille tärkeä osa on pelistä ja sen tapahtumista puhuminen, pelaaminen lisää yh-

teenkuuluvuuden tunnetta. (Lehtikangas 2014, 21.) Pelejä voidaan pelata tuttujen 

ja tuntemattomien pelaajien kanssa, joten vuorovaikutustaidot kehittyvät ja yhtei-

söllisyyden kautta voidaan saada uusia kavereita. Virtuaalinen maailma mahdol-

listaa sosiaalisilta taidoiltaan heikoimpien, kiusattujen ja syrjäseuduilla asuvien 

kommunikaatiomahdollisuuksia ja kulttuurirajojen ylittämisen sekä edesauttaa 

ryhmään kuulumisen tunnetta. Yhdessä pelaaminen vaatii ja kehittää ryhmätyö-

taitoja ja yhteistyökykyä. Virtuaalisen maailman mahdollistamana pelaaja voi ylit-

tää arkielämän rajoja sekä saada kokemuksia, joita ei arkielämässä halua tai ky-

kene kokemaan. Pelit antavat turvallisen ympäristön tunteiden käsittelyyn ja ko-

kemukseen, kuten suruun ja pelkoon. Pelien hyötynä nähdään onnistumisen ko-

kemukset ja positiiviset tunteet, jotka edistävät pelaajan henkistä hyvinvointia. 

(Harviainen ym. 2013, 32–36.) 

 

Monia aikuisia huolettaa pelaamisen mahdolliset haitalliset vaikutukset lasten ja 

nuorten hyvinvointiin ja kehitykseen. Huolta aiheuttavat haitalliset sisällöt sekä 

mahdollinen riippuvuus. Pelaamisen haittoja ovat fyysiset vaivat, kuten pään-

särky ja niska-hartiaseudun vaivat, univaikeudet sekä arjen hallinnan haasteet. 

Pelaamisen haittoina pidetään pelimaailmaan uppoutumista ja todellisuuspakoa. 

(Harviainen ym. 2013, 36.) Peleissä esiintyvän väkivallan ja pelien ulkopuolisen 

väkivallan aggressiivisuuden suhdetta on tutkittu. Tutkimustulokset eroavat toi-

sistaan syy-seuraussuhteiltaan. (Harviainen ym. 2013, 43.) Pienet pelaamisen 

lieveilmiöt on hyvä erottaa varsinaisesta ongelmallisesta pelaamisesta. Pelihäiriö 

(gaming disorder) on määritelty WHO:n kansainvälisen tautiluokituksen ICD-
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11:sta mukaan mielenterveyden häiriöksi. WHO:n mukaan pelaaminen voidaan 

todeta häiriöksi, eli peliaddiktioksi, jos intensiivistä pelaamista on jatkunut yli vuo-

den ja sillä on merkittävää haittaa pelaajalle. (WHO 2019.)  Ongelmallinen pelaa-

minen usein yhdistetään ajankäyttöön ja -hallintaan. Usein riskirajana pidetään 

säännöllistä ja jatkuvaa yli neljän tunnin pelaamista päivässä. Pelaamista voi-

daan pitää ongelmallisena, kun se alkaa haitata pelaajan elämää, kuten ihmis-

suhteita, opiskelua, terveyttä, taloutta tai sen vähentäminen haitoista huolimatta 

on hankalaa. Ongelmallisen pelaamisen syyt ovat usein osa suurempaa ongel-

makokonaisuutta, kuten henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin haasteita. (Harviai-

nen ym. 2013, 99–102.)  

 

Pelaaminen näyttäytyy pelejä tuntemattomalle vanhemmalle tai ammattilaiselle 

usein uhkana. Liiallinen pelko ja pelien kieltäminen eivät ole kestävä ratkaisu pe-

lihaittojen ehkäisemiseksi. Myönteinen pelikulttuuri ja niiden tunteminen auttaa 

kasvattajaa tukemaan nuorta kasvussaan. Itsetuntemus ja itsehallinta sekä sosi-

aalisten suhteiden vahvistaminen ovat oleellinen osa ongelmien ehkäisyä. Kas-

vatusyhteisöt ovat tärkeässä roolissa ongelmallisen pelaamisen ehkäisyssä. Eri-

laiset peliteemaiset keskustelutilaisuudet, pelitapahtumat ja ohjattu toiminta ovat 

matalan kynnyksen toimintoja, jotka auttavat tukemaan pelaamisen hallintaa. 

(Harviainen ym. 2013, 99–109.) 

 

 

2.2 Moniammatillinen yhteistyö 

 

Tutkimusten mukaan moniammatillisen yhteistyön käsite voi olla epämääräinen. 

Englannin kielessä moniammatillisuutta merkitseviä käsitteitä on useita ja niitä 

voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Moniammatillisuus on käsite, jota 

käytetään laajasti arkikeskusteluissa. Moniammatillisuudella voidaan tarkoittaa 

ihmistä, joka toimii monen ammattiryhmän asiantuntijana. Yleisesti moniamma-

tillisuudella tarkoitetaan eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden yhteistyös-

kentelyä siten, että valta, tieto ja osaaminen jaetaan. Moniammatillisuus voi kä-

sittää myös ryhmän tai organisaation välisen toiminnan ja vuorovaikutuksen, joilla 

pyritään yhteiseen päämäärään. (Kontio 2010, 8.) 
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Moniammatillinen työ voi olla toiminnan muoto tai väline. Se voi olla asiakastyötä, 

asiantuntijoiden välistä suunnittelua sekä hallinnollisten ratkaisujen etsimistä ja 

johtamista. Moniammatillisen työn haasteena on yhdistää ammattilaisten erilaiset 

vahvuudet ja osaaminen asiakkaan hyväksi. Moniammatillinen työ jaetaan osa-

tekijöihin, joita ovat osallistujien erilaisuus, moniammatillinen rajapinta, moniam-

matillinen tieto ja tarjonta sekä dialogisuus ja kommunikaation rakentuminen. 

(Nykänen, Karjalainen, Vuorinen & Pöyliö 2007, 208.) Yhteistyö on koordinoitua 

toimimista yhdessä. Yhteistyössä tavoitteena on toimia siten, että yhteinen ta-

voite tunnistetaan ja saavutetaan mahdollisimman hyvin. Yhteistyössä korostuvat 

sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus. Yhteistyössä keskeiseksi nousee se, kuinka 

hyvin yhteen koottu tieto ja osaaminen on kasattu ja prosessoitu. (Kontio 2010, 

8.) 

 

Moniammatillinen työ on tapa tehdä työtä tai työmenetelmä. Se voi olla myös 

kehittämiskohde, tavoite tai yleinen kehys, jossa työtä tehdään. (Pärnä 2012, 48.) 

Moniammatillisen yhteistyön lähtökohtana on asiakas. Moniammatillisessa yh-

teistyössä korostuu viisi asiaa: asiakaslähtöisyys, tiedon ja näkökulmien yhteen 

kokoaminen, vuorovaikutuksellinen yhteistyö, rajojen ylitykset sekä verkostojen 

huomioonottaminen. Moniammatillinen yhteistyö edellyttää vastuuntuntoa, sel-

keää käsitystä omasta tehtävästä, toisten asiantuntijuuden kunnioittamista, vuo-

rovaikutustaitoja sekä kokonaisuuksien ymmärtämistä. Moniammatillinen työ tar-

vitsee yhteisöllistä älykkyyttä ja foorumeita, joissa asiantuntijatietoja voidaan 

vaihtaa. Lisäksi tarvitaan vuorovaikutuskulttuuria ja pyrkimystä sellaiseen vuoro-

vaikutukseen, jossa tiedon ja erilaisten näkökulmien yhteen saattaminen on mah-

dollista. Moniammatillisen yhteistyön onnistumiseen vaikuttaa kyky organisoitua 

ja jakaa tehtävät. Moniammatillisen yhteistyön haasteina on löytää oikeanlainen 

toimintamalli sekä oikeanlainen työote, jotta tunnistetaan työn päämäärät ja ta-

voitteet eikä tyydytä vain tiedon vaihtamiseen. (Kontio 2010, 8–9.) Danielle 

D`Amourin, Marcela Ferrada-Videlan, Leticia San Martin Rodriguezin ja Marie-

Dominique Beaulieun (2005) kuvaa yhteistyötä prosessina, systeeminä ja orga-

nisaatioiden rakenteisiin pureutuvina tasoina. Yhteistyö on dynaaminen ja aktiivi-

sesti kehittyvä prosessimainen kokonaisuus, joka etenee vaiheittain (kuvio 1.) 
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KUVIO 1. Yhteistyöprosessin vaiheittainen eteneminen (mukaillen D’Amour ym. 

2005, kuvio KP). 

 

Moniammatillista yhteistyötä toteutetaan nykyään useilla aloilla, kuten sosiaali- ja 

terveysalalla, kunnan muilla hallinnon aloilla sekä yksityissektoreilla. Useat sosi-

aali- ja terveyspalveluita koskevat ohjelmat, kuten Kaste-ohjelma sekä erilaiset 

hankkeet ja projektit nostavat esiin moniammatillisen yhteistyön keskeisenä kei-

nona parantaa palveluita. (Pärnä 2012, 48.) Maailmalla on toteutettu paljon tutki-

muksia moniammatillisen yhteistyön periaatteista ja käytännöistä, joista osa on 

kuvattu Audrie Leathardin (2003) toimittamassa kirjassa Interprofessional Colla-

boration, form policy to practice in health and social care. (Pärnä 2012, 51–56.) 

Moniammatillista yhteistyötä on myös tutkittu paljon, kuten esimerkiksi lasten 

kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentumista asiantuntijoiden kes-

kusteluissa sekä erityisoppilaan psykiatrista hoitoketjua. Nuorten keskuudessa 

moniammatillista yhteistyötä on tutkittu muun muassa Homma hanskaan- rapor-

tissa, jossa arvioitiin moniammatillista yhteistyötä osana nuorten valtakunnallista 

kuntoutuskokeilua. (Kontio 2010, 14–16.) 

 

 

2.3 Digitaalinen kirkko ja pelaava diakoniatyö 

 

1. Toiminnan 
sisällöistä ja 

menettelytavoista 
sopiminen

2. Toiminnan 
tavoitteiden 

sisäistäminen

3. Toiminnan 
virallistaminen

4. Hallinointi/ 
hallinto
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Kirkon tehtävänä on synnyttää ihmisissä usko Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin. 

Tämä tehtävä toteutuu monipuolisen työn tuloksena sekä evankeliumin julistami-

sena, sielujen hoitamisena, ihmisten hyvinvoinnin tukemisena, kasvatustyönä, 

diakonisena vastuuna sekä lähetystyönä. Kirkon työlle ominaista on seurakunta-

yhteys sekä kirkon jäsenten osallisuus. Luterilaisessa perinteessä korostuvat pyr-

kimys kultaiseen sääntöön, lähimmäisen asemaan asettuminen sekä painotus 

yhteisvastuuseen. Kirkon diakonian rooli on hädän ääripään etsiminen ja siellä 

tapahtuva toiminta. (Kirkkohallitus 2018, 13–16.) Diakonia on kristilliseen ihmis-

käsitykseen ja uskoon perustuvaa toimintaa. Diakoniatyö perustuu välittämiseen, 

luottamukseen, yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Diako-

niatyössä kohdataan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, heitä tuetaan ja 

vahvistetaan elämän hallinnan saavuttamisessa. (Sakasti. Koulutus. Ydinosaa-

minen. Ydinosaamiskuvauksia. Diakonian viranhaltijan ydinosaaminen.) 

 

Kirkolla on pitkät perinteet kuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä, joka on mo-

dernin yhteiskuntakehityksen keskeinen piirre. 1860–luvulla alkanut prosessi 

kunnan ja seurakunnan palvelujen eriytymisestä sai sosiaali- ja terveyspoliti-

kassa aikaan muutoksia kuntien ja seurakuntien sidoksissa, jossa keskeisenä 

kehityksen rajapyykkinä voidaan pitää vuoden 1972 kansanterveyslakia. Nyky-

ään kirkolla on mahdollisuus kehittää palveluitaan palvelusetelien tai ostopalve-

lujen avulla. Kuntien ja seurakuntien niukkenevien resurssien myötä paikallisen 

yhteistyön mahdollisuuksia on lähdetty tutkimaan. Seurakuntien tekemä työ voi-

daan nähdä kolmannen sektorin kaltaisena työnä, kuten kerhotoimintana, sosi-

aalisena auttamistyönä tai vapaaehtoistyönä. Eron kolmanteen sektoriin tekee 

se, että kyse on rahoituksellisesti ja lainsäädännöllisesti julkisesta toimijasta. 

Seurakunnat toimivat nykyään palveluntuottajina muun muassa koululaisten 

aamu- ja iltapäiväkerhojen järjestäjänä sekä perheneuvontapalveluissa. (Kallunki 

2014, 3–5.) 

 

Kirkon osallistuminen julkisten palveluiden tuottamiseen tarjoaa mahdollisuuden 

uskonnollisuuden ja hengellisten tarpeiden huomioon ottamiseen. (Kirkkohallitus 

2018, 18). Seurakunnat toimivat yhteisöllisesti hyvinvoinnin tukijoina ja pahoin-

voinnin ennaltaehkäisijöinä. Kirkon yhteisöllinen rooli on keskeinen osa kirkon 

toimintaa ja liittyy kirkon uskonnollisiin lähtökohtiin. Seurakuntien yhteisöllinen 
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rooli luo toimintaa, jolla on suora yhteys kuntien julkisiin palveluihin. Kirkon te-

kemä työ, kuten kasvatus- sekä diakoniatyö tukevat suoraan ihmisten hyvinvoin-

tia. Kasvatustoiminnassa ei ole kyse palveluista, jotka olisivat lakisääteisiä. Dia-

koniatyössä on päällekkäisyyksiä julkisten sosiaalipalvelujen kanssa, kuten toi-

miminen syrjäytyneiden kanssa sekä panostaminen niihin, jotka ovat jäämässä 

yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle. Kirkon ja kunnan palvelujen eriytyminen ei 

kuitenkaan katkaissut kirkon omista lähtökohdistaan tekemää toimintaa, joka voi-

daan rinnastaa julkisen sektorin palveluihin. Kirkon osaaminen yksilön ja yhteisön 

toteuttamassa auttamisessa, kasvatuksessa ja lähimmäisen rakkaudessa on si-

ten pitänyt merkityksensä verrattuna kuntien sosiaalisektorin tekemään työhön. 

Kirkon rooli hyvinvoinnin tukemisessa korostuu usein ihmisten kokeman ahdin-

gon aikana, kuten 1990-luvun lamassa. Tällöin kirkon diakoniatyö alkoi muistut-

taa kunnallista sosiaalityötä, jossa korostui aiempaan poiketen viraston vastaan-

ottotyö ja aineellinen auttaminen. Tätä kutsutaan sosiaaliseksi diakoniaksi. (Kal-

lunki 2014, 6–10.)  

 

Kirkko ja digidiakonia 

 

Digitalisaatiosta puhutaan kirkon strategioissa. Kirkko kohdataan yhä useammin 

median välityksellä ja kirkko näkyy eri viestintävälineissä. (Kirkon tutkimuskeskus 

2016, 52–67.) Viestintä ja digitalisaatio nousivat ensimmäisen kerran tutkittavaksi 

asiaksi diakoniabarometri 2018:ssa. Tutkimuksen vastausten perusteella digitali-

soituminen on monelle työntekijälle epämääräinen asia. Digitalisaatio nähtiin 

huolta herättävänä asiana, haasteena ja mahdollisuutena sekä positiivisena ja 

negatiivisena. Tutkimuksessa käsiteltiin pelaamista, kun tutkittiin diakoniatyönte-

kijöiden arviota siitä, kuinka usein he kohtaavat huono-osaisia asiakkaita työs-

sään. Tulosten mukaan diakoniatyöntekijät kohtaavat henkilöitä, jotka pelaavat 

niin paljon, että arjen sujuminen on vaarantunut noin kuukausittain. (Kirkon tutki-

muskeskus 2018, 48–79.) Verkko haastaa kirkon uudistuneella ajattelutavalla. 

Tietoverkkoa käytetään tiedon hakemiseen, tuottamiseen, jakamiseen ja sosiaa-

listen suhteiden ylläpitämiseen. Sosiaalinen media mahdollistaa luontevan kes-

kustelun uskonnollisista ja elämänkatsomuksellisista aiheista. Tulevaisuudessa 

tiedon saaminen ja uskonnon harjoittaminen virtuaaliverkostoissa helpottuu. Kir-
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kolle läsnäolo ja palvelu verkossa ovat jokapäiväinen tapa toimia, jolloin se mah-

dollistaa tehokkaan näkymisen ja vuorovaikutuksen. (Kirkkohallitus 2010, 19.) 

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksessa kirkon työntekijät kokevat digitalisaa-

tion viestintäkanavana keskusteluissa sekä tiedottamisessa. Digitalisaation mie-

lekkyys työntekijöiden keskuudessa vaihtelee. Huomioitavaa on, että vähiten 

mielekkäimpänä sosiaalisen median osallistumiskanavana nähtiin pelaaminen, 

vain 13 prosenttia kokivat sen hyvin tai jokseenkin mielekkäänä. (Kirkon tutki-

muskeskus 2012, 35.) Mielestäni merkittävää on, että kirkon puhuessa digitali-

saatiosta sillä tarkoitetaan usein viestintää, eikä digitaalinen pelaaminen vielä 

näy juurikaan kirkon strategioissa.  

 

Kirkko ja moniammatillinen yhteistyö 

 

Kirkon ja diakonian yhteiskuntasuhdetta on tarkasteltu kahden käsitteen avulla. 

Korvaako vai täydentääkö diakoniatyö julkisia palveluja. Kohtaamisen kirkko- 

julkaisu kannustaa monialaiseen työhön. (Kirkkohallitus 2014, 17.) Rakentava yh-

teiskuntakriittisyys, kuten suhtautuminen ostopalvelusopimukselliseen yhteistyö-

hön kuvaa diakoniatyötä. Seurakunta ja diakoniatyö ovat toimineet kehittäjänä 

velkaneuvonnassa, joka siirtyi kunnan vastuulle. Kirkon diakoniaa ohjataan kohti 

kumppanuusmallia, kuten sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja kirkkohal-

lituksen koordinoima Yhteinen keittiö- hanke. Kunnat ja seurakunnat toteuttavat 

palvelujaan ostopalvelusopimuksin sekä toimintaa on eriytetty säätiöihin. Sopi-

musyhteistyötä tehdään sairaalasielunhoidossa sekä ostopalvelusopimuksia on 

neuvottelukeskuksilla. (Kirkkohallitus 2018, 20–21.) 

 

Toteuttaessaan perustehtäväänsä seurakunnat toteuttavat lähimmäisen rak-

kautta ja osallistuvat hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän toteuttamiseksi on tär-

keää, että seurakunnat tekevät yhteistyötä keskenään sekä luovat kumppanuus-

suhteita yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa. (Kirkkohallitus 2018, 29.) 

 

 

2.4 Pienryhmätoiminta 
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Ihmisellä on luontainen tarve kuulua ryhmään. Yhteisöihin kuuluminen on toisille 

haastavaa, mutta usein heillä on kuitenkin toive olla hyväksytty omana itsenään. 

Ryhmiä on erilaisia. Ryhmät muodostuvat usein teemoittain ja ovat kestoltaan 

eripituisia. Ryhmätoiminta voidaan kokea terapeuttisena, jolloin vahvistetaan yk-

silön olemassaoloa, minuuden kehittämistä ja kasvun tukemista. Ryhmässä pää-

see jakamaan omia kokemuksia muiden ryhmäläisten kanssa ja myötäelämään 

toisten kokemuksia. (Martin, Heiska, Syvälahti & Hoikkala 2012, 13–16.) 

 

Ryhmätoimintaan liitetään usein konstruktivistinen oppimiskäsitys, jolloin ryhmä-

läinen on oman oppimisensa subjekti ja elämänsä asiantuntija. Ryhmäläinen on 

aktiivinen toimija, jolla jokaisella on oma rooli ryhmässä. Ohjaajan tehtävänä on 

kannustaa itseohjautuvuuteen ja motivoida muutokseen. Yleensä ryhmään tul-

leessaan ryhmäläinen tarvitsee apua ja ohjaajan tehtävänä on auttaa häntä. Ryh-

mällä on tieto ja vertaisuus, ohjaajan tehtävänä on jäsentää tietoa. Ryhmäläiset 

oppivat toinen toisiltaan esimerkkien ja samaistumisen sekä sijaisoppimisen 

kautta. (Martin ym. 2012, 11.) 

 

Ryhmätoiminnassa on hyvä ottaa huomioon ryhmän koko, ryhmän kesto, ryhmän 

teema, neuvonta ja kokonaisuus sekä ohjataanko yksin vai yhdessä. Ryhmätoi-

minnan suunnittelu on tärkeää. Käynnistämistä määrittelee opiskelijoiden tarpeet, 

työntekijän kiinnostus ryhmätyöhön sekä aihepiiriin. Ryhmän suunnittelussa voi-

daan vastata seuraaviin kysymyksiin: Mikä on kohderyhmä? Mikä on ryhmän 

aihe ja tavoite? Mikä on ryhmän nimi? Mikä on ryhmän kesto ja koko? Missä ja 

koska ryhmä järjestetään? Onko ryhmä avoin vai suljettu? Ketkä ryhmää ohjaa-

vat? Kenelle ryhmä on tarkoitettu ja miten ryhmää mainostetaan? Miten ryhmä 

kootaan ja ryhmäläiset arvioidaan? Millaisia materiaaleja ja välineitä käytetään 

sekä mitkä ovat ryhmän kustannukset? Perusrakenteen suunnittelun jälkeen on 

aika miettiä ryhmän sisältö. Sisällössä on hyvä ottaa huomioon tutustuminen ja 

tavoitteet, aiheeseen orientoituminen, työskentelyvaiheet, palaute, jäähyväiset ja 

arviointi. (Martin ym. 2012, 13–21.) 

 

Ryhmällä on oma elinkaarensa ja kehitysvaiheensa. Prosessi ei etene kaikilla 

ryhmillä samalla tavalla, mutta yleisesti toistuvia ilmiöitä on olemassa. Ryhmän 
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kehitysvaiheita kuvaavia teorioita on useita, joista yksi tunnetuimmista on psyko-

logi Bruce Tuckmanin malli. (Martin ym. 2012, 45–47.) 

 

 

KUVIO 2. Ryhmän kehitysvaiheet (mukaillen Tuckman 1965).  

 

Ryhmän aloittamiseen kuuluu ryhmään ja teemaan tutustuminen. Ryhmässä on 

hyvä olla selkeät tavoitteet sekä ryhmän rajat ja säännöt. Ryhmän alussa on tär-

keää luoda turvallinen ja luotettava ilmapiiri, jolla ehkäistään jännitystä ja pelkoja. 

Myös ryhmän päättäminen ja ajan rajallisuus on merkittävä ryhmän onnistumi-

selle ja eroprosessille. Ryhmän päättyessä kerätään palaute ja kerrotaan mah-

dollisesta jatkohoidosta ja seurannasta. Ryhmän toimintaa arvioidaan vaikutta-

vuuden seuraamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. (Martin ym. 2012, 49–62.) 

 

Ryhmätoimintaa on käytetty valtakunnallisesti ja kansainvälisesti paljon. Esi-

merkkejä ja tutkimuksia ryhmätoiminnasta löytyy useita. Sosiaalisesta vahvista-

misesta hyvänä esimerkkinä on Mari Lankisen (2011, 9–11.) Voimaneidot- ryh-

mätyöskentelyn malli, jossa käsitellään tyttöjen tunnepedagogiikkaa ja tunnekas-

vatusta. Ryhmätyöskentelyssä tuetaan voimavarakeskeisesti ja ennaltaeh-

käisevästi tyttöjen oman voiman haltuunottoa. Ryhmän tavoitteena on tyttöjen tu-

leminen omaksi itsekseen, jossa hyödynnetään psykodynaamista työskentelyta-

paa. Ari Huotari (2014, 61–70.) kuvaa esimerkin nuorten pelinkehityskerhosta. 

Pelinkehityskerho on nimeltään Gamedav-klubi. Klubilla nuori voi tehdä yhdessä 

ja oppia tekemään digitaalisia pelejä pelialan ammattilaisten opeissa. Ryhmän 

tavoitteena on osallistua harrastustoimintaan, oppia ryhmätyöskentelytaitoja, 

projektinhallintaa ja teknisiä taitoja. Huotarin mukaan ryhmätoiminnassa korostuu 

vapaaehtoisten rooli, ohjaus ja yhdessä toimiminen, joka on myös osoittautunut 

ryhmäläisille haasteeksi. 

 

 

1. 
Muotoutumisvaihe

2. Kuohuntavaihe
3. Normien 

muotoutumisvaihe
4. Tehtävän 

suorittamisvaihe
5. Ryhmän 

lopettaminen
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2.5 Vertaisohjaaminen 

 

Ihmisillä on oman kokemuksen kautta kertynyttä tietoa. Omia kokemuksia jakava 

ihminen on oman elämänsä asiantuntija, jolla on subjektiivista tietoa. Kokemus-

tiedon jakajaksi kutsutaan henkilöä, joka omalla esimerkillään antaa toivoa ja tie-

toa erityispiirteestä selviämisestä. Vertaiseksi kutsutaan henkilöä, joka antaa tie-

toa ja neuvoja arjen eri tilanteisiin. Vertaisuuden kautta ihminen voi kokea ole-

vansa avuksi toiselle ihmiselle. (Vahtivaara 2010, 7–9.) 

 

Vertaistoiminnan perusajatuksena on, että jokaisella on sisäisiä voimavaroja, 

jotka voidaan saada käyttöön vertaistuen avulla. Vertaistoimintaan osallistuminen 

edellyttää oman elämäntilanteen tunnistamista ja halua muutokselle. Osallistumi-

sen tulee olla aktiivista itsestä lähtevää halua sekä tilanteen tunnistamista. (Lai-

mio & Karnell 2010, 4–6.) Vertaistoimintaa tapahtuu yksilö- ja ryhmätasolla. Ver-

taistoiminta voidaan määritellä yhdeksi vapaaehtoistoiminnan muodoksi, joka 

edellyttää samanlaista elämäntilannetta tai kokemusta. Vertaistoiminnan merki-

tys on esimerkiksi tiedon välitystä, epävirallista tukea ja ajatusten vaihtoa saman-

laisessa elämäntilanteessa elävien ihmisten kanssa. Vertaistoiminnan keskei-

senä ajatuksena on tarjota ihmiselle kokemus siitä, ettei hän ole yksin elämänti-

lanteessaan. Vertaistoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta myös osallistu-

miseen, sitoutumiseen ja vastuunottamiseen. (Aalto 2012, 9.) 

 

Ihmisen kohtaaminen ja arvostava vuorovaikutus ovat vertaisryhmätoiminnan 

kulmakivet. Vertaisohjaaja luo ilmapiirin avoimeksi, luottamukselliseksi ja ystäväl-

liseksi. Ilmapiirin tulee olla turvallinen, joka on salliva, hyväksyvä ja arvostava. 

(Holm 2010, 21–23.) Vertaisryhmä vaikuttaa osallistujiin. Oikeanlaisella vertais-

ryhmällä on merkitystä, jotta tuloksena olisi voimaantuminen. On tärkeää, että 

osallistujien elämäntilanne ja huumori sopivat yhteen. Vertaisryhmässä toteutuu 

vastavuoroinen jakaminen ja keskinäinen auttaminen. Vertaisryhmässä on koke-

muksellista ja käytännöllistä tietoa. (Laimio & Karnell 2010, 4–6.) Vertaisryh-

mässä korostuu dialogi, kuuntelu ja kuulluksi tuleminen. Ryhmän vuorovaikutus 

tapahtuu sanallisen ja sanattoman viestinnän kautta. Vertaisryhmässä ryhmäläi-

sillä on vastuu ja valta osallistua tai olla osallistumatta vuorovaikutukseen. (Holm 

2010, 24–28.) 
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Kansalaisareena ry on tehnyt kyselyn vertaistuen kehittämisen tarpeista valta-

kunnalliselle vapaaehtois- ja vertaistoiminnan verkostolle ja koonnut siitä rapor-

tin. (2019, 1–17). Kyselyyn vastasi 58 toimijaa. Raportin mukaan ryhmän turval-

lisuus ja luottamuksellisuus sekä ryhmäläisten odotusten ja toiminnan kohtaa-

vuus nousevat keskeisiksi vertaistukiryhmien toteuttamisessa. Vastausten mu-

kaan tärkeintä vertaistuen toteuttamisessa on vahvistuminen oman elämän sel-

viytymisessä. 
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 TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Kempeleen nuorisopalveluiden koke-

muksia Vertaiskoodi-toiminnasta. Opinnäytetyön tavoite on kehittää Kempeleen 

kunnan nuorisopalvelujen työtä. Opinnäytetyön tehtävänä on saada vastaus seu-

raaviin kysymyksiin; Miten moniammatillinen ryhmä vaikuttaa digitaalisen pelaa-

misen ryhmän toimintaan? Miten digitaalisen pelaamisen ryhmän toiminta vaikut-

taa moniammatillisen ryhmän toimintaan?  

 

Vertaiskoodi-hanke on pienryhmätoimintaa, jossa toimii kaksi digitaalisen pelaa-

misen ryhmää vertaisohjaajien johdolla. Toimin Vertaiskoodi-hankkeen toisena 

vastuuhenkilönä. Tehtävänämme on koordinoida hanketta ja olla mukana ryh-

missä. Vertaiskoodin ryhmäkerroilla on mukana myös moniammatillisen ryhmän 

jäseniä. Tutkimuskysymysten vastaukset kerätään kyselyillä ja havainnoinnilla.  

Opinnäytetyö on laadullinen pitkittäistutkimus, joka kestää Vertaiskoodi- hank-

keen ajan.  

 

Vertaiskoodi-toiminnan toiminnalliseksi menetelmäksi valikoitui pienryhmätyös-

kentely. Pienryhmätoiminta nähdään usein useamman kerran kokoontuvana ryh-

mätoimintana, jossa on tietty teema. Vertaiskoodi-toiminnalla halutaan auttaa 

nuoria arjenhallinnassa, erityisesti pelaamisen ja muun elämän saamisessa ta-

sapainoon. Pienryhmässä ryhmäläisellä on tilaa olla oma itsensä. Toiminta on 

matalan kynnyksen toimintaa, jossa vuorovaikutus syntyy omaehtoisesti. (Martin 

ym. 2012.) Vertaiskoodi-ryhmien ohjaajiksi valikoitiin tietoisesti vertaisohjaajat, 

joilla on jo aiempaa kokemusta pelaamisesta sekä niiden tuomista hyödyistä ja 

haitoista. Vertaisohjaajilla on omakohtaista kokemusta pelaamisen ja arjen tasa-

painottamisesta, joten he pystyvät toimimaan luotettavina vertaisina. (Holm 2010, 

21–23). 

 

Vertaiskoodi-toiminnan tavoitteena on edistää pelaajien hyvinvointia. Toiminnan 

luotettavuutta, asiantuntijuutta ja jatkuvuutta varten pienryhmätoiminnan rinnalle 

koottiin moniammatillinen ryhmä, jossa jokainen jäsen toimii oman alan asiantun-
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tijana ja aktiivisena ryhmäläisenä. Ryhmän tarkoituksena on pohtia ja oppia avoi-

mesti pelaamisesta, sen ilmiöistä ja kulttuurista yhteisen pöydän ääressä. (Kontio 

2010, 8–9). 

 
 
3.1 Nuorten hyvinvointi 

 
Hyvinvoinnin teoreettiset lähtökohdat voidaan määritellä Erik Allardtin tekemien 

ulottuvuuksien mukaan, jotka ovat Having, Loving ja Being. Hyvinvoinnin ulottu-

vuudet voidaan tiivistää kolmeen osatekijään: having - materiaalinen hyvinvointi, 

kuten tulot ja varallisuus sekä terveys. Loving - koettu hyvinvointi tai elämän-

laatu, eli tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin.  Being – tarve kiinnittyä yhteiskun-

taan, eli koettu henkilökohtainen kasvu sekä osallistuminen omaan elämään vai-

kuttavien päätösten tekemiseen (doing). (Allardt 1993, 89–91.)  

 

Suomen kielessä hyvinvoinnin käsitteellä viitataan sekä yksilölliseen että yhtei-

sölliseen kokemukseen hyvinvoinnista. Yksilölliseen hyvinvointiin sisältyvät sosi-

aaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, koettu onnellisuus sekä sosiaalinen pää-

oma. Yhteisöllinen hyvinvointi sisältää elinolojen, työllisyyden ja toimeentulon 

ulottuvuudet. Usein koettua hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, jota muovaa-

vat koetut hyvinvoinnin teoreettiset lähtökohdat (Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-

tos. Hyvinvointi ja terveyserot. Eriarvoisuus. Hyvinvointi.) Elämänlaadun teo-

riapohjat vaihtelevat tutkimusnäkökulmasta tai -perinteestä riippuen. Perinteet 

ovat objektiivisia, subjektiivisia tai kokonaisvaltaisia näkökulmia.  Elämänlaadun 

peruselementit ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja elinympäristöllinen hy-

vinvointi. (Vaarama, Mukkila & Hannikainen-Ingman 2014, 22–23.)  

 

Suomen lain mukaan nuori on määritelty henkilöksi, joka on alle 29-vuotias. (L 

1285/2016). YK:n viitekehyksen mukaan nuoret määritellään yleensä iän mu-

kaan. Tällöin nuoret ovat 15–24-vuotiaita. Nuoruuden määritelmä ei ole täysin 

selkeä, koska nuoruus voidaan määritellä myös siirtymäaikana lapsuuden ja ai-

kuisuuden välillä tai henkilön siirtyessä koulutuksesta työelämään. YK:n lapsen 

oikeuksien julistus määrittelee kaikki alle 18-vuotiaat lapsiksi. (Yhdistyneet kan-

sakunnat. Kehitys. Nuoret YK:n asialistalla ja toimijoina.) 
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Lasten ja nuorten kasvun ja hyvinvoinnin selvitysryhmän muistiossa todetaan, 

että Suomessa lasten ja nuorten kasvuoloihin ja hyvinvointiin vaikutetaan usealla 

eri politiikan ja hallinnon alalla. Lasten tärkein kasvuympäristö on perhe. Lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kannalta eri hallinnonalojen ja tahojen 

välinen yhteistyö on välttämätöntä. Suomalaisen nuorisopolitiikan vahvuutena on 

sen laaja-alaisuus, vahva ennaltaehkäisevä ote hyvinvointipolitiikkaan sekä 

nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhteiskunnallista osallisuutta ja monimuotoista 

kansalaistoimintaa tukeva ote. (Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan koordinaatio 

2010, 30–32.) 

 

Suomessa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointierot näkyvät edelleen, vaikka 

kehitys on useilla osa-alueilla mennyt hyvään suuntaan. Suurin osa heistä voi 

hyvin eri indikaattoreilla mitattuna, mutta osalle kasaantuu hyvinvointia vaaranta-

via tekijöitä, kuten koettua eriarvoisuutta. Erot hyvinvoinnissa näkyvät esimerkiksi 

perhetaustoissa, koulutuksessa sekä sukupuolessa. Myös alueelliset erot koe-

tussa hyvinvoinnissa sekä palveluihin pääsyssä ovat suuria. Suomessa lasten ja 

nuorten hyvinvointia mitataan muun muassa kouluterveyskyselyillä, kansallisella 

syntymäkohortilla sekä FinSote-tutkimuksella. (Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. 

Työn tueksi. Nuorten syrjäytyminen. Nuorten elinolot ja hyvinvointi.) 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointia on tutkittu maailmalla ja sillä on pitkät perinteet. 

Tunnettuja tutkimuksia ovat tuottaneet esimerkiksi Unicef sekä maailman ter-

veysjärjestö WHO. Kansainvälisissä tutkimuksissa, kuten Health 2020 nousee 

esille taistelu eriarvoisuuden vähentämisestä sekä terveyden eriarvoisuuden 

esiin nostamisesta. (Brown, Harrison, Burns & Ziglio 2014.) Closing the gap in a 

generation- loppuraportista nousee esille tavoite terveyserojen kaventamisesta. 

Raportin mukaan väestön terveys on yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen 

kehittymisen mittari. Raportissa on lueteltu keinoja terveyden eriarvoisuuden vä-

hentämiseksi. Nämä suositukset on jaettu kolmeen alueeseen: 1. Arkisten elin-

olojen parantaminen kaikissa elämänvaiheissa, 2. puuttuminen vallan, rahan ja 

resurssien epätasaiseen jakautumiseen sekä 3. ongelmien mittaus ja ymmärtä-

minen sekä toiminnan vaikutusten arviointi. (Commission on Social Determinants 

of Health 2008.) Teollisuusmaiden lasten hyvinvointi on noussut tasaisesti koko 
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2000-luvun ajan ja Suomen lasten hyvinvointi on maailman huippuluokkaa, tode-

taan Unicefin tuottamassa raportissa Child well-being in rich countries, vaikka 

parantamista esimerkiksi koulukiusaamisen ehkäisemiseksi olisi.  
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 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kuvata Kempeleen kunnan nuorisopalvelujen 

kokemuksia Vertaiskoodi-toiminnasta. Tavoitteena on kehittää Kempeleen kun-

nan nuorisopalvelujen työtä. Opinnäytetyön tehtävänä on saada vastaus seuraa-

viin kysymyksiin: Miten moniammatillinen ryhmä vaikuttaa digitaalisen pelaami-

sen ryhmän toimintaan? Miten digitaalisen pelaamisen ryhmän toiminta vaikuttaa 

moniammatillisen ryhmän toimintaan? 

 

Opinnäytetyö valikoitui laadulliseksi pitkittäistutkimukseksi, jossa tutkitaan peli-

ryhmäläisten ja moniammatillisen ryhmän jäsenten kokemuksia toiminnasta. Laa-

dullinen pitkittäistutkimus soveltuu elämäntyylien ja elämänkulullisten siirtymien 

tutkimukseen sekä on ”rinnalla kulkemisen”-menetelmä. Laadullinen pitkittäistut-

kimus perustuu ihmisten, yhteisöjen tai organisaatioiden seurantaan. (Nikander 

2015.) Opinnäytetyön metodiksi valikoitui kysely, koska tavoitteena on selvittää 

miten ihmiset toimivat ja mitä he ajattelevat. (Hiltunen 2009). Tutkimusta varten 

tein kyselyn (liite 1), joka suunnattiin digitaalisen peliryhmän jäsenille sekä kyse-

lyn (liite 2), joka suunnattiin moniammatillisen ryhmän jäsenille. Ensimmäisen ky-

selyn tarkoituksena oli selvittää peliryhmäläisten kokemuksia Vertaiskoodi-toi-

minnan vaikutuksista ja arvioida nuorissa tapahtuneita muutoksia ja sitä, onko 

muutokseen vaikuttanut moniammatillisen ryhmän toiminta. Toisen kyselyn tar-

koituksena oli selvittää moniammatillisen ryhmän jäsenten kokemuksia Vertais-

koodi-toiminnan vaikutuksista ja arvioida työntekijöissä tapahtuneita muutoksia. 

Kyselylomakkeet ovat tarkoituksella strukturoimattomia, joissa on kyllä/ei/en 

osaa sanoa-vaihtoehdot, jotta aineiston analysointi helpottuisi ja epäselvyyksiltä 

sekä vääriltä tulkinnoilta vältyttäisiin. Kysymykset ovat tarkoin mietittyjä ja pyrki-

vät saaman vastaukset tutkimuskysymyksiin. Kysely on selkeä ja lyhyt, jotta vas-

taajat eivät koe vastaamista uuvuttavana. (Hiltunen 2009.)  

 

Kontrolloin kyselyä ja vastaustilannetta itse. Ryhmäläiset vastasivat kyselyihin 

viimeisillä ryhmäkerroilla, anonyymiuden ja luotettavuuden vuoksi. Jokaiselle ryh-

mäläiselle jaettiin kyselylomake ja heille ohjeistettiin kyselyyn vastaaminen. Ryh-
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mätilanne rauhoitettiin ja jokaiselle annettiin oma aika ja paikka kyselyyn vastaa-

miseen. Kyselyyn vastasi kaikki kahdeksan peliryhmän jäsentä sekä kahdeksan 

14:stä moniammatillisen ryhmän jäsenestä.  

 

Aineisto analysoitiin ja sen tarkoituksena oli saada vastaukset opinnäytetyössä 

esitettyihin kysymyksiin. Kyselyjen tulokset saatiin vertailemalla vastauksia sekä 

kokoamalla ne yhteen aineistoon. Kyselyjen vähäisten vastaajamäärien vuoksi 

keskityin keskeisimpiin tutkimustuloksiin esittämällä ne sanallisesti. Laadulli-

sessa pitkittäistutkimuksessa halusin selittää tulokset, jotta niiden laatu ja sisältö 

tulevat helpommin ymmärrettäviksi. Kyselylomakkeiden rinnalla pohdin omia ha-

vaintojani peliryhmätyöskentelystä ja moniammatillisen ryhmän toiminnasta. 
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 PROSESSIN KUVAUS – VERTAISKOODI 

 

 

Vertaiskoodi-hanke on Kempeleen nuorisopalvelujen toimintaa, joka pohjautuu 

opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa – toimintaohjelmaan 

sekä toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan 2013 – 2017. Hankkeen rahoitta-

jina ovat Kempeleen kunta sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke kestää yh-

den toimintakauden keväästä 2018 kevääseen 2019. Hankkeen tarkoituksena on 

edistää nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-

arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Hankkeen kautta tuetaan nuor-

ten harrastamista osallistavalla ryhmäpelaamisella. Hankkeen avulla lisätään 

nuorten kaveritaitoja ja ryhmään kuuluvuuden tunnetta. Hanke koostuu kolmesta 

osa-alueesta; digitaalisen pelaamisen ryhmistä, vertaisohjaajista ja moniamma-

tillisesta ryhmästä. Hanketta koordinoi kaksi Kempeleen kunnan nuorisopalvelu-

jen työntekijää, joista toinen olen minä. 

 

Kempeleen moniammatillisessa verkostossa sekä oppilashuoltoryhmässä oli 

noussut huoli lapsista ja nuorista, joilla digitaalisesta pelaamisesta oli tullut arkea 

horjuttava ongelma. Syrjäytyminen, sosiaaliset ongelmat ja univaikeudet olivat 

nousseet isoksi huoleksi. Opetus- ja kulttuuriministeriöllä avautui hankerahoituk-

sen haku paikallisen ja alueellisen toiminnan kehittämiseen, jota Kempeleen nuo-

risopalvelut päättivät hakea Vertaiskoodi-toimintaan yhdessä moniammatillisen 

verkoston (nuorisopalvelut, koulujen oppilashuoltoryhmät, sosiaali- ja mielenter-

veystoimi, nuorten edustajat sekä seurakunta) kanssa. Hankehakemus päätettiin 

toteuttaa, jotta kempeleläiset, jo hiukan syrjään vetäytyvät lapset ja nuoret saisi-

vat mahdollisuuden toteuttaa itseään vahvuuksiaan käyttäen yhdessä muiden 

kanssa digitaalisessa toimintaympäristössä. 

 

Pelaajabarometrin (2015) mukaan lähes kaikki kouluikäiset pelaavat silloin täl-

löin. Digitaalisesta pelaamisesta on tullut merkittävä osa nykyajan kulttuuria ja 

yhteiskuntaa. Digitaalinen pelaaminen on muuttumassa koko kansan ja yhteis-

kunnan viihteeksi. Suomalaisista 10–75-vuotiaista 75 prosenttia pelaa satunnai-

sesti digitaalisia pelejä. Digitaalisista peleistä on pelaajalleen useita hyötyjä, 
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mutta myös arkea haittaavia riskitekijöitä. Lasten ja nuorten keskuudessa pelaa-

minen on yleinen ajanviettotapa, 10–19-vuotiaista noin 82 prosenttia pelaavat vii-

koittain tai useammin ja yli puolet pelaa päivittäin. 

 

Vertaiskoodi-hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä digitaalisen pelaamisen 

ongelmia ja arjen haasteita, luoda matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja osal-

listaa nuoria pelaajia asiakaslähtöisesti heidän vahvuuksiaan ja mielenkiinnon-

kohteita hyödyntäen. Oikea-aikaisten palvelujen ohella hanke tukee nuorten ar-

jen hallintaa ja hyvinvointia sekä sosiaalista vahvistamista. Hanke edistää lasten 

ja nuorten ryhmään kuuluvuuden tunnetta, kavereiden saamista, monipuolisem-

paa vapaa-ajan käyttöä sekä samoista mielenkiinnonkohteista olevien välistä 

vuorovaikutusta ja ymmärrystä suunnitelmallisen yhteistoiminnan avulla. Hanke 

tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvien tieto-

jen ja taitojen oppimista. Hanke ja sen aikataulu pohjautuvat osaamiskeskus Ver-

ken projektisuunnittelija Anna-Laura Marjetan 22.1.2013 tekemään Prosessiku-

vaukseen poikien peliryhmästä. Hankerahoituksen tavoitteena on luoda Vertais-

koodi – toiminnasta jatkuva toimintamuoto Kempeleessä.  

 

 

KUVIO 3. Hankkeen aikataulu ja keskeiset tehtävät.  

 

Aikataulu
1. Työntekijöiden valinta ja välineiden hankinta/ maaliskuu 2018

2. Yhteistyön kehittäminen ja moniammatillisen ryhmän kokoaminen/ huhtikuu 2018

3. Digitaalisen pelaamisen asiantuntijoiden kartoittaminen, moniammatillinen ryhmä käynnistyy/ 
huhtikuu-toukokuu 2018

4. Kysely 1/ huhtikuu- toukokuu 2018

5. Vertaisohjaajien haku, haastattelut, valinta ja koulutus/ toukokuu-kesäkuu 2018

6. Toiminnan kokeilu lasten kesätoiminnassa/ kesäkuu 2018

7. Peliryhmäläisten haku/ elokuu-syyskuu 2018

8. Peliryhmät aloittavat toiminnan, heille suunnattu kysely/ syyskuu 2018-

9. Loppukyselyt peliryhmäläisille ja moniammatillisen ryhmän jäsenille/ huhtikuu-toukokuu 2019

10. Hanke päättyy, ryhmäläisten jatkosuunnitelman luominen, arviointi/ toukokuu 2019
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Vertaiskoodi-toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta; vertaisohjaajista, kahdesta 

peliryhmästä sekä moniammatillisesta ryhmästä. Osa-alueet toimivat koko hank-

keen ajan, joita koordinoivat kaksi nuorisopalvelujen työntekijää.  

 

Vertaisohjaajat 

 

Hankkeessa koulutettiin kaksi nuorta vertaisohjaajaa, koutsia, jotka toimivat työ-

parina peliryhmien ohjaajina. Vertaisohjaajien asiantuntijuus mahdollistaa ja tu-

kee nuoria pelaajia. (Holm 2010, 21–23.) Koulutuksissa koutsit perehtyivät yh-

dessä digitalisaatioon ja pelaamiseen sekä nuorten yksilölliseen kohtaamiseen ja 

vertaistukitoimintaan. Kouluttajina toimi Kempeleen kunnan nuorisopalvelujen ja 

liikuntapalvelujen työntekijöitä, Sovatek, pelituki sekä paikallinen pelijärjestö 

Kempele Gaming Base. Vertaisohjaajan rooli on edistää ryhmän vuorovaikutusta 

(Holm 2010, 21–23). Koutsit ovat vanhempia nuoria/vertaisnuoria, joilla on aiem-

paa kokemusta ja näkemystä monipuolisesta ja tavoitteellisesta pelaamisesta.  

Vertaisohjaajan tulee kiinnittää huomiota ympäristötekijöihin ja ryhmäläisten 

tasa-arvoiseen kohteluun. (Holm 2010, 21–23). Nuoret olivat mukana hank-

keessa, sen alusta loppuun saakka asiantuntijoina ja aktiivisina toimijoina. He 

olivat mukana toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, peliryhmien toteutuk-

sessa sekä jäseninä moniammatillisessa ryhmässä. 

 

Peliryhmät 

 

Ryhmätoiminnalla vahvistetaan yksilöä (Martin ym. 2012, 13–16). Keräsimme yh-

teen monialaisen oppilashuoltoryhmän kautta syrjäytymisvaarassa olevia lapsia 

ja nuoria, joilla oli mahdollisia ongelmia arjessa digitaalisesta pelaamisesta joh-

tuen. Kartoitimme ryhmäläisten taustoja, taitoja ja asenteita alkukyselyllä. Ryh-

mäläisten huoltajille lähetettiin henkilötietolomake sekä lupalappu pelaamisesta. 

Huoltajille pidettiin vanhempaintilaisuus peliryhmän toiminnasta ja digitaalisesta 

pelaamisesta. Nuorisotyö pelaa- opas nostaa hyvin esille ohjattuun pelaamiseen 

liittyviä tavoitteita ja sisältöä, kuten positiivisia ja kehittäviä pelikokemuksia sekä 

säännöllisen yhteisöllisyyden tuntua. (Lauha 2014). 
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Ryhmätoiminnassa on hyvä ottaa huomioon ryhmän koko, ryhmän kesto, ryhmän 

teema, neuvonta ja kokonaisuus sekä ohjataanko yksin vai yhdessä. (Martin ym. 

2012, 13–21). Peliryhmiä muodostettiin kaksi, joita molempia ohjasi sama ver-

taisohjaajapari. Peliryhmien koko oli 4-5 pelaajaa sekä ohjaajat. Nuorista tehtiin 

ikäryhmittäin peliryhmiä, toisin sanoen joukkueita, jotka koutsien johdolla harjoit-

telivat tavoitteellisesti ja säännöllisesti digitaalista pelaamista ja arjen hallintaa. 

Toisessa ryhmässä oli pääsääntöisesti 5. –6.-luokkalaisia ja toisessa ryhmässä 

6. –7.-luokkalaisia. Peliryhmät kokoontuivat paikalliselle nuorisotilalle viikoittain 

kolmeksi tunniksi, toinen ryhmä kokoontui maanantaisin klo 17.00–20.00 ja toi-

nen ryhmä tiistaisin samaan aikaan. Peliryhmien kokoontumisten runko oli aina 

tietty: 

Alkukeskustelu ja mahdollinen tarjoilu  30min 

Ohjattu pelaaminen   60min 

Tauko ja liikkuminen  10min 

Ohjattu pelaaminen  60min 

Loppukeskustelu   20min 

 

Kerran kuukaudessa peliryhmillä oli yhteinen ”muu-kerta”, jolloin mukana ohjaa-

massa toimi moniammatillisen ryhmän jäseniä. Tällöin peliryhmässä ei pelattu 

vaan toimittiin vierailijan tuoman teeman mukaan. Teemoja oli muun muassa ka-

veritaidot, ryhmäytyminen ja liikunta. Muu-kerrat noudattavat Kontion (2010, 8–

9) kriteereitä toimivasta moniammatillisesta yhteistyöstä, kuten asiakaslähtöi-

syyttä ja vuorovaikutuksellista yhteistyötä. 

 

Vertaiskoodin moniammatillinen ryhmä 

 

Vertaiskoodi-hankkeessa koottiin moniammatillinen ryhmä eri ammattien asian-

tuntijoista. Moniammatillinen ryhmä on väline asiakastyöhön ja asiantuntijoiden 

väliseen suunnitteluun. (Nykänen ym. 2007, 208). Moniammatillisessa ryhmässä 

pohdittiin ja arviotiin, kuinka voisimme hyödyntää yhteistyötä ja osaamista sekä 

edistää lapsille ja nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä 

menettelytapoja lasten ja nuorten palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon 

sujuvuutta hankkeen kautta. Ryhmän tarkoituksena oli keskustella digitaalisesta 

pelaamisesta ja oppia tuntemaan digitaalisen pelaamisen ilmiötä, jotta voitaisiin 
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tukea pelaajien hyvinvointia ja digitaalista pelaamista sekä lisätä moniammatilli-

sen ryhmän jäsenten tietotaitoa digitaalisesta pelaamisesta. Moniammatillinen 

ryhmä koottiin vahvuuksien ja osaamisen mukaan, jota tukevat osallistujien eri-

laisuus ja moniammatillinen tieto. (Nykänen ym. 2007, 208). Moniammatilliseen 

ryhmään kuului 14 jäsentä. 

  

Kuvio 4. Vertaiskoodi-hankkeen moniammatillisen ryhmän kokoonpano. 

 

Opinnäytetyön kirjallisuuskatsaus 

 

Teoriatietoa hakiessani laadin hakustrategian. Keskeisiksi käsitteiksi valitsin nuo-

ret, hyvinvoinnin, digitaalisen pelaamisen, pienryhmän, vertaisohjaamisen ja mo-

niammatillisen työn. Hakustrategiaa suunnitellessa hyödynsin erityisesti kahta 

julkaisua: Harkko, J., Haverinen, R. & Koivisto, J. (2005) Alustava kirjallisuuskat-

saus osallistavan arvioinnin vaikutuksista sosiaalityössä (s. 13–18.) sekä Pekka-

rinen, E. (2010). Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laadullinen 

katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. (s. 10–18.) Näistä julkaisuista 

nousi selkeä punainen lanka kirjallisuuskatsauksen mallista. Päätin yhdistää läh-

teitä ja muodostin oman perusrunkoni tiedonetsintään. Opinnäytetyötä varten ja-

oin kirjallisuuskatsauksen osiin: hakusanat, tietokannat, julkaisujen valintakritee-

rit sekä julkaisujen hylkykriteerit. Kirjallisuuskatsaukseni eteni vaiheittain: 

 

Vertaiskoodi-
hankkeen 

moniammatillinen 
ryhmä

Nuorisopalvelut 2 hlöä. 
(hankkeen 

koordinoijat)

Liikuntapalvelut 1 hlö.

Koulun 
oppilashuoltoryhmä(ko
ulukuraattori) 2 hlöä.

Peruskoulu 1hlö.

Seurakunta 2 hlöä.

Sosiaalitoimi 1hlö.

Kunnan johto 
(peruspalvelujohtaja) 

1hlö.

Kuntalaisten edustus 
(palveluvaliokunta) 

1hlö.

Vertaisohjaajat 2hlöä.

Paikallinen pelijärjestö 
(Kempele Gaming 

Base ry) 1hlö.
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Vaihe 1 Julkaisumäärien kartoitus  

Vaihe 2 Tarkemmat hakusanat aihealueittain 

Vaihe 3 Valinta- ja hylkykriteerit sekä otsikkotason seulonta 

Vaihe 4 Tulokset ja osuvimmat julkaisut 

 

Jaoin hakusanani ryhmiin, jotka nousevat suoraan opinnäytetyöni aiheista. Nämä 

ryhmät ovat hyvinvointi, digitaalinen pelaaminen, pienryhmä ja moniammatillinen.  

Tietokantoja kartoittaessani käytin apunani libguides-sivustolla olevia teoksia 

sekä aiemmin mainitsemiani Harkon ja Pekkarisen lähteitä. (Harkko 2005., Pek-

karinen 2010). Tietokannat jaoin neljään lohkoon: lehti/artikkeli, lakiteksti, kirjat ja 

kansainväliset lähteet. Lehtitietokantoja valitsin kaksi: Talentumin ja Helsingin sa-

nomat. Kirjallisuustietokantoja valitsin kuusi: Arto, Diak Finna, kansallinen Finna, 

Helka.fi, Melinda ja Theseus. Lakitietolähteeksi valitsin Edilex:n. Kansainvälisiä 

tietokantoja valitsin kaksi: Ebsco ja Ebrary. 

 

Pekkarinen nostaa teoksessaan Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen manage-

rit. Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta hyvin esille julkai-

sujen valintakriteerit. Pekkarinen mainitsee tutkimuksen valintakriteereiksi kolme 

kohtaa: mitä on tutkittu, miten on tutkittu ja mitä tulisi tutkia? Opinnäytetyössäni 

käytän samoja kriteereitä, jotta saan rajattua julkaisut vain osuviin tuloksiin. Jul-

kaisuiksi hyväksyn tieteelliset julkaisut, kuten Pro-Gradut, väitöskirjat, opinnäyte-

työt, kirjat ja e-kirjat sekä artikkelit. En poissulje muita julkaisuja. Hakutuloksistani 

voin päätellä, että hakusanani ja tietokantani olivat osuvia.  (Pekkarinen 2010, 

s.12–13.)  
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 TULOKSET – KOKEMUKSIA VERTAISKOODI-TOIMINNASTA 

 

 

Opinnäytetyössäni tutkin moniammatillisen ryhmän vaikutuksia digitaalisen pe-

laamisen ryhmän jäsenten toiminnalle sekä digitaalisen pelaamisen ryhmän vai-

kutuksia moniammatillisen ryhmän toiminnalle. Esittelen tulokset tutkimuskysy-

myksiini: Kuinka moniammatillinen ryhmä vaikuttaa digitaalisen pelaamisen ryh-

män toimintaan ja sen jäseniin - sekä kuinka digitaalisen pelaamisen ryhmän toi-

minta vaikuttaa moniammatillisen ryhmäntoimintaan? Käytän apuani digitaalisen 

pelaamisen ryhmälle ja moniammatilliselle ryhmälle suunnattujen kyselyjen vas-

tauksia ja omia havaintojani.  

 

 

6.1 Moniammatillisen ryhmän vaikutukset digitaalisen pelaamisen ryhmän toi-

minnassa 

 

Digitaalisen pelaamisen ryhmän tutkimustuloksista keskeisimmät olivat onnistu-

nut peliryhmätoiminta, vertaisohjaajat sekä peliryhmän positiiviset vaikutukset 

pelaajien arkeen ja hyvinvointiin. Tutkimustuloksista selviää, että pelaajien mie-

lestä moniammatillisen ryhmän toiminnalla ei ole suoranaista vaikutusta heidän 

tapaansa toimia. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oletko tyytyväinen vertaisohjaajien toimintaan?

Oliko ryhmäkerran (3h) kesto sopiva?

Oliko toimintakauden kesto sopiva?

Osallistuisitko uudestaan vertaiskoodi-ryhmän

tapaiseen toimintaan?

Haluaisitko osallistua avoimeen pelitoimintaan?

Oliko sinulla mahdollisuus vaikuttaa peliryhmän

sisältöön ja toimintaan?

Suosittelisitko toimintaa toisille?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa
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Kuvio 5. Peliryhmäläisten kokemuksia vertaiskoodi-toiminnasta. 

 

Peliryhmässä mukana oleminen oli ryhmäläisille positiivinen kokemus (Kuvio 5). 

Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä vertaisohjaajien toimintaan. Vastaajat kokivat 

ryhmäkerran keston (3 tuntia) sekä toimintakauden pituuden (elokuu-huhtikuu) 

hyväksi. Ryhmäläisistä puolet voisivat osallistua uudestaan vertaiskoodi-ryhmän 

tapaiseen peliryhmään tai avoimeen pelitoimintaan, puolet vastaajista eivät osan-

neet sanoa mielipidettään. Yli puolet vastaajista tykkäävät enemmän tavasta pe-

lata ryhmässä kuin yksin kotona. Kaikki vastaajat kokivat, että olivat saaneet ha-

lutessaan vaikuttaa ryhmän sisältöön ja toimintaan. Ryhmäläiset toivoivat pitem-

piä ryhmäkertoja, ruuanlaittoa sekä vähemmän moniammatillisen ryhmän jäsen-

ten vetämiä muu-kertoja. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta ryhmäläiset suositteli-

sivat tällaista toimintaa toisille.  

 

Lähes kaikki ryhmäläiset olivat sitä mieltä, että muu-kerrat eivät vaikuttaneet hei-

dän tapaansa pelata, kaksi vastaajaa ei osannut sanoa mielipidettään. Vastaajat 

kokivat kahta vastaajaa lukuun ottamatta, että he eivät saaneet uutta tietoa muu-

kerroilla. Muu-kerrat koettiin kuitenkin pääosin mukaviksi. 

 

 

Kuvio 6. Peliryhmän vaikutukset pelaamiseen sekä arkeen ja hyvinvointiin. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pelaatko vähemmän vuorokaudessa kuin ennen

peliryhmää?

Pelaatko yli neljä tuntia putkeen?

Nukutko yön aikana 8 tuntia tai enemmän?

Käytätkö pelatessasi taukoja?

Oletko kiinnittänyt huomiota ergonomiaan?

Oletko kiinnittänyt huomiota syömiseen?

Onko peliryhmässä oleminen edistänyt kaveritaitojasi?
Kyllä

Ei

En osaa sanoa
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Vastausten perusteella peliryhmän toiminta vaikutti pelaajien tapaan pelata sekä 

heidän arkeen ja hyvinvointiin (Kuvio 6). Kaksi ryhmäläistä pelaavat vähemmän 

kuin ennen peliryhmätoimintaa, kolme pelaavat enemmän tai saman verran ja 

kolme ei osannut sanoa mielipidettään. Vastaajista puolet pelaavat yli neljä tuntia 

putkeen, puolet pelaavat vähemmän. Yhtä lukuun ottamatta ryhmäläiset nukku-

vat yön aikana kahdeksan tuntia tai enemmän. Kaikki pelaajat käyttävät pelaami-

sessa taukoja nousemalla esimerkiksi seisomaan tai liikkumalla. Vastaajat eivät 

olleet kiinnittäneet peliryhmän toimintakauden aikana huomiota ergonomiaan tai 

eivät osanneet vastata kysymykseen, kaksi vastaajaa olivat kiinnittäneet tähän 

asiaan huomiota. Lähes kaikki vastaajista olivat kiinnittäneet huomiota syömi-

seen, esimerkiksi syömällä välipaloja. Peliryhmässä mukana oleminen edisti osit-

tain ryhmäläisten kaveritaitoja. 

 

 

6.2 Digitaalisen pelaamisen ryhmän vaikutukset moniammatillisen ryhmän toi-

minnassa 

 

Moniammatillisen ryhmän tutkimustuloksista keskeisimmät olivat ryhmän jäsen-

ten positiiviset kokemukset osallisuudesta ja uuden tiedon saamisesta. Moniam-

matillinen ryhmä koettiin tarpeelliseksi työn kannalta ja sieltä saatiin uusia yhteis-

työkumppaneita. Tutkimustuloksista selviää, että peliryhmän toiminta ja moniam-

matillisessa ryhmässä mukana olemisen vaikutukset vastaajaan itseensä ja työ-

hönsä vaihtelevat. Kyselyn vastauksissa tulee ottaa huomioon, että kuusi jäsentä 

ei vastannut kyselyyn tai olivat vaihtaneet työpaikkaa toimintakauden aikana. 
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Kuvio 7. Moniammatillisen ryhmän jäsenten kokemuksia Vertaiskoodi-hankkeen 

toiminnasta. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ovatko moniammatillisen ryhmän kokoontumiset

olleet antoisia?

Oliko sinulla mahdollisuus vaikuttaa

moniammatillisen työryhmän sisältöön ja toimintaan?

Oliko Vertaiskoodi-hankkeen ja moniammatillisen

työryhmän tehtävä ja tarkoitus sinulle selvä

toimintakauden aikana?

Vaikuttiko peliryhmän toiminta ja moniammatillisessa

ryhmässä oleminen sinuun ja työhösi?

Suhtaudutko pelaamiseen nyt eri tavalla kuin ennen

toimintakautta?

Oletko huolissasi lasten ja nuorten digitaalisesta

pelaamisesta?

Saitko ryhmässä ollessasi tarvittavaa ja hyödyllistä

tietoa digitaalisesta pelaamisesta?

Koetko tarvitsevasi lisää tietoa digitaalisesta

pelaamisesta?

Koitko moniammatillisen ryhmän tarpeelliseksi

"työsinäsi" kannalta?

Antoiko ryhmässä mukana oleminen lisäarvoa

työhösi?

Löysitkö ryhmässä uusia yhteistyökumppaneita, joiden

kanssa voit keskustella digitaalisesta pelaamisesta?

Koetko digitaalisen pelaamisen haasteena omassa

työssäsi?

Koitko, että työnantajasi koki positiivisena

osallistumisesi moniammatilliseen työryhmään?

Oliko sinulla ongelmia olla osallistumassa

moniammatilliseen työryhmään (esim. työnkuva,

työaika tms.)
Haluaisitko osallistua uudestaan Vertaiskoodi-

hankkeen moniammatillisen ryhmän tapaiseen

toimintaan?

Suosittelisitko tällaista toimintaa toisille?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa
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Vertaiskoodi-hankkeen moniammatillisessa ryhmässä mukana oleminen oli ryh-

mäläisille positiivinen kokemus (Kuvio 7). Moniammatillisen ryhmän kokoontumi-

set koettiin pääosin antoisiksi. Jäsenet kokivat yhtä vastaajaa lukuun ottamatta, 

että heillä oli halutessaan mahdollisuus vaikuttaa ryhmän sisältöön ja toimintaan 

sekä heille oli Vertaiskoodi-hankeen ja moniammatillisen ryhmän tehtävä ja tar-

koitus selvä. Peliryhmän toiminta ja moniammatillisessa ryhmässä mukana ole-

minen vaikutti työntekijöihin vaihdellen; viisi vastaajaa kokivat vaikutukset ja 

kolme vastaajaa eivät. Samoin vastaajien suhtautuminen pelaamiseen vaihtelee; 

kolme vastaajaa suhtautuvat nyt eri tavalla pelaamiseen kuin ennen toiminta-

kautta, neljä suhtautuvat samalla tavalla ja yksi ei osannut sanoa mielipidettään. 

Huoli lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta jakaa myös vastaajien vas-

tauksia; neljä vastaajaa on huolissaan heidän pelaamisesta, kolme ei ja yksi ei 

osannut sanoa mielipidettään. Vastaajat kokivat suurilta osin, että he saivat ryh-

mässä ollessaan tarvittavaa ja hyödyllistä tietoa digitaalisesta pelaamisesta sekä 

enemmistö kokee, ettei tarvitse lisää tietoa aiheesta. Lähes kaikki vastaajat koki-

vat moniammatillisen ryhmän tarpeelliseksi. Puolet vastaajista sai ryhmässä mu-

kana olemisesta lisäarvoa. Enemmistö löysi ryhmässä uusia yhteistyökumppa-

neita, joiden kanssa voi keskustella digitaalisesta pelaamisesta. Vastaajat eivät 

pääosin koe digitaalista pelaamista ja moniammatilliseen ryhmään osallistumista 

haasteena työssään. Lähes kaikki vastaajat haluaisivat osallistua uudestaan Ver-

taiskoodi-hankkeen moniammatillisen ryhmän tapaiseen toimintaan ja kaikki suo-

sittelevat tällaista toimintaa toisille.  

 

 

Kuvio 8. Moniammatillisen ryhmän jäsenten kokemuksia digitaalisen pelaamisen 

ilmiöstä. 

 

Moniammatillisen ryhmän jäseniltä kysyttiin kokemuksia digitaalisen pelaamisen 

ilmiöstä. Vastaajista suurin osa tapaa harvemmin kuin kerran kuukaudessa lapsia 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kuinka usein tapaat lapsia tai nuoria, joilla on

ongelmallista digitaalista pelaamista?

Kuinka usein tapaat huoltajia, joilla on huoli lasten tai

nuorten ongelmallisesta digitaalisesta pelaamisesta?

Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En osaa sanoa
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tai nuoria, joilla on ongelmallista digitaalista pelaamista. Vastaukset hajaantuvat, 

kun kysytään kuinka usein he tapaavat huoltajia, joilla on huoli lasten tai nuorten 

ongelmallisesta digitaalisesta pelaamisesta. 

 

 

6.3 Vertaiskoodi-toiminnan vaikutukset hengellisessä työssä 

 

Vertaiskoodi-toiminnalla on vaikutuksia hengellisessä työssä. Tutkimustuloksista 

selviää, että digitaalinen pelaaminen ja ongelmallinen digitaalinen pelaaminen 

näkyvät kirkon työssä. Vastausten mukaan kirkko voisi olla auttamassa lapsia, 

nuoria ja perheitä ongelmallisessa digitaalisessa pelaamisessa. 

 

Kuvio 9. Vertaiskoodi-toiminnan vaikutukset hengellisessä työssä. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Näkyykö digitaalinen pelaaminen työssäsi?

Näkyykö ongelmallinen digitaalinen pelaaminen

työssäsi?

Koetko, että kirkko voisi olla auttamassa lapsia, nuoria

ja perheitä ongelmallisessa digitaalisessa…
Kyllä Ei En osaa sanoa
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 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Opinnäytetyötä ohjaa tutkivan ammattikäytön toimintamalli, jossa opiskelija ja 

työelämän edustaja pohtivat toimintansa laatua, perusteita ja tulosta sekä kehit-

tävät työtään aktiivisesti. Opiskelijasta kehittyy opinnäytetyönsä asiantuntija, joka 

kykenee tunnistamaan, rajaamaan ja uudelleen määrittelemään ongelmia, arvi-

oimaan ja kriittisesti analysoimaan tilanteita, omaa työskentelyä sekä tekemään 

toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Tutkiva ammattikäytäntö näkyy muun muassa ak-

tiivisena yhteistoimintana työelämään, kykynä perustella ja arvioida kriittisesti 

omia ratkaisuja, löytää luovia ratkaisuja, välittää ja julkaista tietoa sekä kehittää 

ja uudelleen arvioida käytäntöjä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11.) 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehitystyö Kempeleen kunnan nuorisopalvelujen 

toiminnassa. Tutkimustulosten ja toiminnallisten kokeilujen avulla on tavoitteena 

saavuttaa uusi ja toimiva työmenetelmä ja palvelu, jota muutetaan aiempaa tar-

koituksen mukaisemmaksi ja laadukkaammaksi. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010, 11). Opinnäytetyöni on laadullinen pitkittäistutkimus, jonka kriteereinä ovat 

uskottavuus, riippuvuus, siirrettävyys sekä vahvistettavuus. Periaatteena on, että 

lukija ymmärtää miten analyysi on tehty ja mitkä olivat tutkimuksen rajoitukset ja 

vahvuudet. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 160.) 

 

Opinnäytetyötä ohjaavat tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset ohjeet ja rehel-

lisyyden periaatteet. Tavoitteena on ihmisen kunnioittaminen, tasa-arvoinen vuo-

rovaikutus ja oikeudenmukaisuuden korostaminen. Eettisyys on myös kriittistä 

tarkastelua valittuja käytäntöjä ja löydettyä tietoa kohtaan. Eettisyys merkitsee 

tapaa, jolla työntekijä ja ohjaaja suhtautuvat työhönsä, ongelmiin ja niihin henki-

löihin, joiden kanssa tutkimusta ja kehitystyötä tehdään. Eettinen asenne näkyy 

siinä, miten työn aihe valitaan, miten tietoa hankitaan ja miten prosessista sekä 

tuloksista puhutaan ja niitä sovelletaan. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–

12.) Opinnäytetyön etiikkaan kuuluu aito kiinnostus tiedonhankintaan, pyrkimys 

hankkia luotettavaa tietoa, plagiointikielto, toisten ihmisten kunnioitus, eettisten 

vaatimusten noudattaminen, tutkimuksen edistäminen ja muiden tutkijoiden kun-

nioittaminen. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 173). Opinnäytetyöni ei 
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sisällä eettisiä ongelmia eikä työn tutkimusaihe tai tutkimuskysymykset loukkaa 

ketään.  

 

Opinnäytetyöni eettisyys ja luotettavuus pohjautuvat Diakonia-ammattikorkea-

koulun tekemään oppaaseen tutkivasta ammattikäytännöstä. Opinnäytetyötä 

varten tehtiin yhteistyösopimus ja tutkimuslupa työyhteisön, Kempeleen nuoriso-

palvelujen kanssa. Noudatin tehtyjä sopimuksia, aikatauluja ja tutkimuksen sisäl-

töjä. Keräsin luvat tutkimukseen osallistuvilta vastaajilta ja informoin heitä etukä-

teen työstä ja sen tavoitteista. Kyselyn tutkimustuloksia tarkastellessa tulee ottaa 

huomioon, että vastaajamäärä on suppea verrattuna laajempiin tutkimuksiin. Tut-

kimus keskittyy vain pienen vastaajakunnan kokemuksiin. Moniammatillisen ryh-

män kyselyyn vastattiin anonyymisti, mutta peliryhmäläisten kyselyyn vastattiin 

etunimellä, jotta mahdollinen palveluohjaaminen hankkeen päätyttyä toteutuisi. 

Kyselyn toteuttamishetkessä painotettiin kiireettömyyttä, turvallisuutta sekä valin-

nan- ja sananvapautta. Saadut vastaukset säilytettiin hankkeen ajan asianmukai-

sesti suljetussa tilassa ja ne olivat pyydettäessä vastaajan ja heidän huoltajiensa 

luettavissa, jonka jälkeen vastaukset hävitettiin.  

 

Tutkiva ammattikäytäntö toimintatapana sisältää toiminnan jatkuvan uudelleen 

arvioinnin. Tähän kuuluu aktiivinen uuden tiedon etsiminen, arviointi ja olemassa 

olevan tiedon hyödyntäminen. Näitä toimintoja kutsutaan informaatiolukutaidoksi. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 14). Opinnäytetyötä varten tein lähdekriitti-

sen kirjallisuuskatsauksen, jotta viitattu teoriatieto ja tutkimustulokset olisivat 

mahdollisimman laadukkaita ja luotettavia. Opinnäytetyössäni käytin luotettavia 

ja kansainvälisiä tietokantoja. Lähdehaut tein systemaattisesti ja löydettyjä julkai-

suja arvioin kriittisesti. Opinnäytetyössä tulee näkyä selkeästi mikä on itsekirjoi-

tettua ja mikä on jonkun toisen luomaa tekstiä (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 332–334). Työssäni käytin tuoreita tutkimuslähteitä sekä luotettavaksi ko-

ettuja lähteitä. Opinnäytetyössäni valittujen lähteiden tietoa ei vääristetty eikä pla-

gioitu. Muiden tutkijoiden kirjoittamaa tekstiä kunnioitettiin ja tekijänoikeutta nou-

datettiin. Lähdehaun ja tehtyjen kyselyjen lisäksi opinnäytetyössäni käytin reflek-

tointia, jossa pyritään tarkastelemaan käytännön toiminnan eri yhteyksiä, niihin 

vaikuttavia tekijöitä, omia kokemuksia ja taustaoletuksia suhteessa erilaisiin tul-

kintoihin ja tutkimukselliseen tietoon. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 13–
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14.) Opinnäytetyöstäni selviää helposti työn tarkoitus, tavoite ja toteuttamisme-

netelmä. 
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 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Vertaiskoodi-hankkeella oli positiivisia vaikutuksia digitaalisen pelaamisen ryh-

män sekä moniammatillisen ryhmän jäsenille. Peliryhmäläisten pelaamisharras-

tusta saatiin tuettua ja heidän kokemuksensa toiminnasta olivat positiivisia. Ver-

taiskoodi-hankkeen keskeisimmät tulokset olivat onnistunut peliryhmätoiminta, 

vertaisohjaajat sekä peliryhmän positiiviset vaikutukset pelaajien arkeen ja hyvin-

vointiin.  

 

Toimintamenetelmänä vertaisohjaaminen oli onnistunut. Peliryhmäläiset omak-

suivat opitun tiedon paremmin vertaisohjaajien kertomana kuin ammattilaisen. 

Tämä toimintamenetelmä mahdollistaa työaloille uuden lähestymistavan, jossa 

työntekijäkeskeisyydestä työtä tehdään vertaisten ohjaamana kohti asiakasläh-

töisyyttä.  

 

Pelaaminen on monelle tärkeä ja rakas harrastus, jota tulee tukea ohjatusti eikä 

rajoittaa. Huolestuttavana tuloksena kyselyistä voidaan pitää pitkiä, yli 4 tunnin 

kestäviä pelikertoja, joka toimii riskirajana myös sotkanet.fi:n tilastoissa. Jatkossa 

on tärkeää tavoittaa nämä riskirajan ylittäneet pelaajat ja selvittää onko pelaami-

nen kuinka hallitsevassa osassa arkea ja kuinka säännöllistä pelaaminen on. 

Huoltajien tavoittaminen ja tukeminen pelaajan vanhempana on tärkeää.  

 

Peliryhmät tulee muodostaa tietyn pelin ympärille eikä iän tai taidon mukaan. Pe-

liryhmien jäseniä kerättiin avoimella haulla ja oppilashuoltoryhmien kautta. Peli-

ryhmät koottiin ikäluokittain, nuoret pelaajat muodostivat toisen ryhmän ja van-

hemmat pelaajat muodostivat toisen ryhmän. Jatkossa on tärkeää selvittää mikä 

on ryhmäläisten todellinen tarve osallistumiseen; pelaamisen tukeminen vai osal-

listuminen pienryhmätoimintaan. Vertaisohjaajien kokemusten mukaan vanhem-

mat pelaajat olivat tarpeeksi kypsiä ja kiinnostuneita oppimaan ja ymmärtämään 

esimerkiksi liikunnan ja ravinnon merkityksen omaan hyvinvointiin.  
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Moniammatillisen ryhmän jäsenten positiiviset kokemukset osallisuudesta ja uu-

den tiedon saamisesta olivat toiminnan hyötyjä. Moniammatillisen ryhmän jäse-

net kokivat ryhmään osallistumisensa tarpeelliseksi oman itsensä ja työnsä kan-

nalta. Tutkimustuloksista selviää, että peliryhmän toiminta ja moniammatillisessa 

ryhmässä mukana olemisen vaikutukset vastaajaan itseensä ja työhönsä vaihte-

levat. Uudet yhteistyökumppanit koettiin positiivisena tuloksena. Työntekijöiden 

rooli ja heidän ammattimaisuus korostui moniammatillisessa ryhmässä, jossa jo-

kainen edusti omaa työalaansa ja pystyi lähestymään digitaalista pelaamista 

oman työalansa näkökulmasta.  Jatkossa ryhmien tulee kokoontua useammin 

keskustelemaan pelaamisen paikallisista, valtakunnallisista ja kansainvälisistä il-

miöistä ja niiden vaikutuksista. Vastauksista on huomattavissa, että osa ryhmän 

jäsenistä on hyvin tietoisia digitaalisesta pelaamisesta ja sen vaikutuksista, mutta 

osa jäsenistä tarvitsee siihen lisää tukea. Dialogin myötä jäsenten osaaminen 

kehittyisi ja edistäisi ryhmässä mukana olemisen koettua lisäarvoa. 

 

Ryhmien välistä dialogia tulee kehittää. Peliryhmäläisten vastauksista voidaan 

todeta, että moniammatillisen ryhmän jäsenten pitämät muu-kerrat eivät ole olleet 

tarpeeksi selkeitä tai niiden tavoittelemat hyödyt olivat absurdeja. Muu-kertojen 

tavoitteena oli lisätä pelaajien tietoisuutta hyvinvoinnista ja luoda tasapainoinen 

arki. Näiden tavoitteiden voidaan katsoa suurelta osin onnistuneiksi, mutta mitä 

todennäköisemmin edistys puoltaa hyväksi koettua peliryhmien toimintaa sekä 

vertaisohjaajien tietotaitoa. Peliryhmäläiset kokivat muu-kerrat mukaviksi, mutta 

eivät kokeneet saaneensa uutta tietoa. Ryhmien välistä dialogia pitää kehittää 

yhteisellä suunnittelulla, jossa molempien ryhmien jäsenet ovat mukana koko toi-

mintakauden ajan. Tällöin muu-kerrat palvelevat paremmin ryhmäläisiä ja toimin-

nasta tulevat hyödyt ovat parempia. Ryhmien välistä toimintaa kehitetään dialo-

gin keinoin. Yhteiset tavoitteet käydään läpi sekä mahdollisia haasteita ja koettuja 

hyötyjä pohditaan yhdessä. Yhteissuunnittelujen lisäksi moniammatillisen ryh-

män jäsenet ovat mukana kouluttamassa vertaisohjaajia, jonka kautta haluttu 

tieto ja osaaminen välittyy peliryhmäläisille. Moniammatillisen ryhmän jäsenet oh-

jaavat muu-kertoja, mutta silloin teemana olisi ryhmäytys ja sosiaalinen vahvista-

minen. Näiden kehitysten myötä ryhmien välinen dialogi edistyy ja vertaistuen 

merkitys huomioidaan. 
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Kirkko voi olla muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä tukemassa lapsia, nuoria 

ja perheitä ongelmallisessa digitaalisessa pelaamisessa. Tutkimustulosten mu-

kaan digitaalinen pelaaminen näkyy kirkon työssä. Tutkimustulosten mukaan 

kirkko voi olla mukana auttamassa pelaajia ongelmallisessa digitaalisessa pelaa-

misessa. Laajemman tutkimuksen kirkon työntekijöiden digitaalisesta osaami-

sesta ja pelaamisesta voi toteuttaa, jolloin saadaan kartoitettua tarkemmin nyky-

hetkinen osaaminen. On oleellista tutkia myös sitä, kuinka paljon ja miten ongel-

mallinen digitaalinen pelaaminen näkyy kirkon työssä.  

 

Opinnäytetyöni oli ajankohtainen ja tämän kaltainen toiminta on tarpeellista. Suo-

men elektronisen urheilun liitto (SEUL) julkaisi huhtikuussa 2019 tuoreen oppaan 

elektroniseen pelaamiseen ja terveellisiin elintapoihin. Oppaassa painotetaan sa-

moja asioita kuin opinnäytetyössäni ja niillä pyritään luomaan hyvinvoiva ja eheä 

nuori. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke ja nuorisoalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus Juvenia toteuttavat 1.3.2019–31.8.2019 nuorisotyön digitali-

saatiota koskevan tutkimuksen. Sen tavoitteena on tutkia, miten digitalisoitumi-

seen liittyvä sosiaalinen muutos ilmenee nuorisotyössä. (Verke. Uutiset. Nuori-

sotyön digitalisaatiota koskeva tutkimus käynnistyi.) Digitalisaation, kuten digitaa-

listen pelien kautta voidaan luoda uusia toimintatapoja, joilla tuetaan nuorisotyötä 

sekä lapsia ja nuoria.  

 

Käytetyt tutkimusmenetelmät olivat hyviä ja soveltuvia. Kyselyt, havainnointi, kes-

kustelut ja oma kokemus loivat laadulliselle pitkittäistutkimukselle tasapainoisen 

tutkimusprosessin, jotka tukivat toisiaan. Jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus 

kertoa kokemuksensa ja mielipiteensä kyselyissä. Tutkimustuloksia tukevat omat 

kokemukseni ja havaintoni. Keskustelut ryhmäläisten ja työyhteisön kanssa luo-

vat opinnäytetyölle lisäarvoa. Nämä neljä tutkimusmenetelmää tekevät opinnäy-

tetyöstäni luotettavan ja eheän kokonaisuuden. 

 
  



45 
 

 

LÄHTEET 

 

 

Aalto, E. (2012.) Matalankynnyksen palveluissa työskentelevien vertaistoimijoi-

den työnohjaus –uusi tarina, uusi identiteetti. Saatavilla 10.3.2019 

http://www.kansalaisareena.fi/TOkoulutuslopputyoEA2012.pdf 

Allardt, E. (1993). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model 

of Welfare Research. Teoksessa M. Nussbaum & A. Sen (toim.) 

The Quality of Life. (88–94) Oxford: Clarendon Press 

Brown, C., Harrison, D., Burns, H. & Ziglio, E. (2014). Governance for health 

equity. Taking forward values and goals of Health 2020 in the WHO 

European Region. Kööpenhamina: WHO Regional Office for 

Europe 

Commission on Social Determinants of Health. (2008). Closing the gap in a ge-

neration. Health equity through action on the social determinants of 

health. Geneve: WHO press 

D´Amour, D., Ferrada-Videla, M., San Martin Rodriguez, L. & Beaulieu, D. 

(2005). The conceptual basis for interprofessional collaboration - 

Core concepts and theoretical frameworks. Journal of Interprofessi-

onal Care. Vol. 19, S1. Taylor & Francis. (s. 116–131.) 

Diakonia-ammattikorkeakoulu (2010). Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä. Opas 

Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten. C katsauksia 

ja aineistoja 17. Saatavilla 18.3.2019 https://www.diak.fi/wp-con-

tent/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytan-

toa_opas.pdf 

Ermi, L., Karvinen J., & Mäyrä, F. (2015) Pelaajabarometri 2015. Lajityyppien 

suosio. Saatavilla 11.3.2019 http://tampub.uta.fi/bitstream/han-

dle/10024/99003/978-952-03-0153-8.pdf?sequence=1 

Harkko, J., Haverinen, R. & Koivisto, J. (2005). Alustava kirjallisuuskatsaus 

osallistavan arvoinnin vaikutuksista sosiaalityössä. (FinSoc 

Työpapereita 5/2005). Helsinki : Stakes. 

Harviainen, J., Meriläinen, P. & Tossavainen, T. (2013). Pelikasvattajan käsi-

kirja. Saatavilla 26.2.2019 http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajanka-

sikirja.pdf 

http://www.kansalaisareena.fi/TOkoulutuslopputyoEA2012.pdf
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytantoa_opas.pdf
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytantoa_opas.pdf
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytantoa_opas.pdf
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytantoa_opas.pdf
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytantoa_opas.pdf
https://www.diak.fi/wp-content/uploads/2017/12/Diak_Kohti_tutkivaa_ammattikaytantoa_opas.pdf
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99003/978-952-03-0153-8.pdf?sequence=1
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99003/978-952-03-0153-8.pdf?sequence=1
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99003/978-952-03-0153-8.pdf?sequence=1
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/99003/978-952-03-0153-8.pdf?sequence=1
http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf
http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf
http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf
http://www.pelipaiva.fi/pelikasvattajankasikirja.pdf


46 
 

 

Hiltunen, L. 2009. Metodina kyselytutkimus. Graduryhmä. Saatavilla 

http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/kyselytutki-

mus2.pdf 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Holm, J. (2010). Vertaistoiminta kannattaa. Saatavilla 10.3.2019 

http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannat-

taa_pdf_ppt.pdf 

Huotari, A. (2014). Nuorten pelinkehityskerho. Teoksessa Lauha, H. (toim.), 

Nuorisotyö pelaa (61-70). Saatavilla 10.3.2019 

https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Peliopas.pdf 

Kallunki, V. (2014). Yhteistyön kolmas polku - Palvelurooli kirkon yhteiskunnalli-

sen aseman uudistajana. Saatavilla 8.3.2019 http://sakasti.evl.fi/jul-

kaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kal-

lunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf 

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. (2009). Tutkimus hoitotieteessä. 

Helsinki: WSOYpro Oy. 

Kansalaisareena ry (2012). Kansalaisareenan kysely vertaistuen kehittämisen 

tarpeista valtakunnalliselle vapaaehtois-ja vertaistoiminnan verkos-

tolle. Raportti 3.9.2012 Saatavilla 10.3.2019 http://www.kansalais-

areena.fi/vertaistukikysely2012_raportti.pdf 

Kempele. Kempele Akatemia ja vapaa-aika. Mikä on Kempele Akatemia. Saata-

villa 11.3.2019 https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-

aika/mika-on-kempele-akatemia.html 

Kempele. Kempele Akatemia ja vapaa-aika. Nuorisopalvelut. Hankkeet. Saata-

villa 15.3.2019 https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-

aika/nuorisopalvelut/hankkeet.html 

Kempele. Kempele Akatemia ja vapaa-aika. Nuorisopalvelut. Saatavilla 

11.3.2019 https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-

aika/nuorisopalvelut.html 

Kempele. Kunta ja hallinto. Saatavilla 11.3.2019 https://www.kempele.fi/kunta-

ja-hallinto.html 

http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/kyselytutkimus2.pdf
http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/kyselytutkimus2.pdf
http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/kyselytutkimus2.pdf
http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/kyselytutkimus2.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Peliopas.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kallunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kallunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kallunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kallunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kallunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/7FEB3DBFA644ABE5C2257E2E0012D56B/$FILE/Kallunki%20sarjajulkaisu%2040%20painoon.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistukikysely2012_raportti.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistukikysely2012_raportti.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistukikysely2012_raportti.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistukikysely2012_raportti.pdf
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/mika-on-kempele-akatemia.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/mika-on-kempele-akatemia.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/mika-on-kempele-akatemia.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/hankkeet.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/hankkeet.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/hankkeet.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut.html
https://www.kempele.fi/kempele-akatemia-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut.html
https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto.html
https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto.html
https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto.html
https://www.kempele.fi/kunta-ja-hallinto.html


47 
 

 

Kinnunen, J., Lilja, P. & Mäyrä, F. (2018). Pelaajabarometri 2018. Monimuotois-

tuva mobiilipelaaminen. Saatavilla 26.2.2019 http://tam-

pub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-

4.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Kirkkohallitus (2010). KIRKKO 2020. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tule-

vaisuusselonteko. Saatavilla 8.3.2019 http://kap-

peli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a

5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusse-

lonteko.pdf 

Kirkkohallitus (2014). Kohtaamisen kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

toiminnan suunta vuoteen 2020. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 7. 

Kirkko ja toiminta. Saatavilla 8.3.2019 http://sakasti.evl.fi/julkai-

sut.nsf/27C3364455CEEA96C2257E2E0012D556/$FILE/978-951-

789-456-2.pdf 

Kirkkohallitus (2018). Kirkko ja julkiset palvelut. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja 

71. Kirkko ja toiminta. Saatavilla 8.3.2019 http://sakasti.evl.fi/julkai-

sut.nsf/71E44DF360C25D17C2258313003D6D57/$FILE/Kirkko_ja

_julkiset_palvelut_FI.pdf 

Kirkon tutkimuskeskus (2012). Kohtaamista vai oikeaa tietoa? Kirkon työnteki-

jöiden kokemuksia työstä sosiaalisessa mediassa. Kirkon tutkimus-

keskuksen www-julkaisuja 31. Saatavilla 8.3.2019 http://sa-

kasti.evl.fi/julkai-

sut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.p

df 

Kirkon tutkimuskeskus (2016). Erilaistuva kirkko. Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko vuosina 2012–2015: Katsaus kirkon työhön. Kirkon tutkimus-

keskuksen verkkojulkaisuja 47. Saatavilla 8.3.2019 http://sa-

kasti.evl.fi/sa-

kasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kir-

kon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilais-

tuva%20kirkko_netti.pdf 

Kirkon tutkimuskeskus (2018). Diakoniabarometri 2018. Yksinäisyyden monet 

kasvot. Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 56. Saatavilla 

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/05bf8f4017d617e7c2256f55003b8cb1/f9e59a5b7aa10b2dc22577bb0043269c/$FILE/Kirkko2020-tulevaisuusselonteko.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/27C3364455CEEA96C2257E2E0012D556/$FILE/978-951-789-456-2.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/27C3364455CEEA96C2257E2E0012D556/$FILE/978-951-789-456-2.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/27C3364455CEEA96C2257E2E0012D556/$FILE/978-951-789-456-2.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/27C3364455CEEA96C2257E2E0012D556/$FILE/978-951-789-456-2.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/27C3364455CEEA96C2257E2E0012D556/$FILE/978-951-789-456-2.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/71E44DF360C25D17C2258313003D6D57/$FILE/Kirkko_ja_julkiset_palvelut_FI.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/71E44DF360C25D17C2258313003D6D57/$FILE/Kirkko_ja_julkiset_palvelut_FI.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/71E44DF360C25D17C2258313003D6D57/$FILE/Kirkko_ja_julkiset_palvelut_FI.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/71E44DF360C25D17C2258313003D6D57/$FILE/Kirkko_ja_julkiset_palvelut_FI.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/71E44DF360C25D17C2258313003D6D57/$FILE/Kirkko_ja_julkiset_palvelut_FI.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/3CF6215F1239A1D3C2257E2E0012D51E/$FILE/www31.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Kirkon%20nelivuotiskertomus_I%20osa_Erilaistuva%20kirkko_netti.pdf


48 
 

 

3.8.2019 http://sakasti.evl.fi/julkai-

sut.nsf/06C1D4C467FB78BCC22582FD00359765/$FILE/KKH_Dia

koniabarometri_2018_verkko_18_08_14.pdf 

Kontio, M. (2010). Moniammatillinen yhteistyö. Saatavilla 27.2.2019 

http://www.oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/Moniammatillinen-julkaisu.pdf 

L 1285/2016. Nuorisolaki. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2016/20161285 

Laimio, A. & Karnell, S. (2010). Vertaistoiminta kannattaa. Saatavilla 10.3.2019 

http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannat-

taa_pdf_ppt.pdf 

Lankinen, M. (2011). Voimaneidot - Opas tyttöjen oman voiman haltuunoton ja 

aggression hallinnan tukemiseen. Saatavilla 9.3.2019 http://setle-

mentti-fi-bin.di-

recto.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/

application/pdf/1018809/Voimanei-

dot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20hal-

tuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf 

Lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan koordinaatio. (2010). Lasten ja nuorten kas-

vun ja hyvinvoinnin selvitysryhmän muistio. Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:3. Saatavilla 

24.2.2019 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/75573/okmtr3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Lauha, H. (2014). Nuorisotyö pelaa. Saatavilla 10.3.2019 

https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Peliopas.pdf 

Lehtikangas, A. (2014). Identiteetti, vuorovaikutus ja toimijuus verkossa – Kar-

toitus nuorten verkkokulttuuria käsittelevästä kotimaisesta tutkimuk-

sesta. Saatavilla 26.2.2019 https://www.verke.org/wp-con-

tent/uploads/2015/12/Verkkokulttuuri.pdf 

Martin, M., Heiska, H., Syvälahti, A. & Hoikkala M. (2012). Satoa ryhmästä – 

opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle. Saatavilla 9.3.2019 

http://www.yths.fi/filebank/1546-Satoa_ryhmasta.pdf 

http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/06C1D4C467FB78BCC22582FD00359765/$FILE/KKH_Diakoniabarometri_2018_verkko_18_08_14.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/06C1D4C467FB78BCC22582FD00359765/$FILE/KKH_Diakoniabarometri_2018_verkko_18_08_14.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/06C1D4C467FB78BCC22582FD00359765/$FILE/KKH_Diakoniabarometri_2018_verkko_18_08_14.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/06C1D4C467FB78BCC22582FD00359765/$FILE/KKH_Diakoniabarometri_2018_verkko_18_08_14.pdf
http://sakasti.evl.fi/julkaisut.nsf/06C1D4C467FB78BCC22582FD00359765/$FILE/KKH_Diakoniabarometri_2018_verkko_18_08_14.pdf
http://www.oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/Moniammatillinen-julkaisu.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://setlementti-fi-bin.directo.fi/@Bin/91a9cbd0e0e6be8fe1ab4d8d42b5ab06/1552119499/application/pdf/1018809/Voimaneidot,%20opas%20tytt%C3%B6jen%20oman%20voiman%20haltuunoton%20ja%20aggression%20hallinnan%20tukemiseen.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75573/okmtr3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75573/okmtr3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75573/okmtr3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75573/okmtr3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Peliopas.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Peliopas.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Verkkokulttuuri.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Verkkokulttuuri.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Verkkokulttuuri.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2015/12/Verkkokulttuuri.pdf
http://www.yths.fi/filebank/1546-Satoa_ryhmasta.pdf
http://www.yths.fi/filebank/1546-Satoa_ryhmasta.pdf


49 
 

 

Nikander, P. (2015). Laadullisen seurantatutkimuksen lyhyt oppimäärä. Saata-

villa 22.5.2019 http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifesti-

vaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutki-

mus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf 

Nykänen, S., Karjalainen, M., Vuorinen, R. & Pöyliö, L. (2007). Ohjauksen alu-

eellisen verkoston kehittäminen – poikkihallinnollinen ja moniam-

matillinen yhteistyö voimavarana. Saatavilla 27.2.2019 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/37599/978-951-39-

2747-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pekkarinen, E. (2010). Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen managerit. Laa-

dullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta. (Avauksia 

7/2010). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Pärnä, K. (2012). KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSES-

SINA - Lapsiperheiden varhaisen tukemisen mahdollisuudet. Saa-

tavilla 27.2.2019 http://www.utupub.fi/bitstream/han-

dle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf?sequence=1 

Sakasti. Koulutus. Ydinosaaminen. Ydinosaamiskuvauksia. Diakonian 

viranhaltijan ydinosaaminen. Saatavilla 8.3.2019 http://sa-

kasti.evl.fi/sa-

kasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diako-

nia_yo.pdf 

Suomen elektronisen urheilun liitto. Elektroninen urheilu ja terveelliset elintavat. 

Saatavilla 13.5.2019 https://seul.fi/oppaat-ja-ohjeistukset/elektroni-

nen-urheilu-ja-terveelliset-elintavat/ 

Sotkanet.fi. Tulostaulukko. Saatavilla 11.3.2019 https://sotkanet.fi/sotka-

net/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKy-

UbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvid-

qhb0zQYHoSSm9-

0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&re-

gion=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gen-

der=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimes-

tamp=201802280718 

http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifestivaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutkimus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf
http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifestivaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutkimus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf
http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifestivaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutkimus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf
http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifestivaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutkimus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf
http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifestivaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutkimus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf
http://www.uta.fi/tutkijakoulu/metodifestivaali/2015/ohjelma/keskiviikko19082015/seurantatutkimus/MEFE2015Nikander19.8.2015.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/37599/978-951-39-2747-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/37599/978-951-39-2747-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf?sequence=1
http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf?sequence=1
http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf?sequence=1
http://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/77506/AnnalesC341Parna.pdf?sequence=1
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/F69989152F5F3B0AC2257744002BF5ED/$FILE/diakonia_yo.pdf
https://seul.fi/oppaat-ja-ohjeistukset/elektroninen-urheilu-ja-terveelliset-elintavat/
https://seul.fi/oppaat-ja-ohjeistukset/elektroninen-urheilu-ja-terveelliset-elintavat/
https://seul.fi/oppaat-ja-ohjeistukset/elektroninen-urheilu-ja-terveelliset-elintavat/
https://seul.fi/oppaat-ja-ohjeistukset/elektroninen-urheilu-ja-terveelliset-elintavat/
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718
https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko/?indicator=HcjBCkBAFIXhJ7qLG02ms5KUpKyUbG7MQgkLNAtP74zN398HXQJEW2gFySCOtYvidqhb0zQYHoSSm9-0I9nJ8bZBJugLmWlqkfU2svWv2kF7KzjxAw==&region=szYMs7YoAAA=&year=sy6rtDbS0zUEAA==&gender=t&abs=f&color=f&buildVersion=3.0-SNAPSHOT&buildTimestamp=201802280718


50 
 

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. (2016). NUORET P€LISSÄ - Tietoa kasvatta-

jille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta. Saa-

tavilla 27.2.2019 http://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Hyvinvointi ja terveyserot. Eriarvoisuus. Hy-

vinvointi. Saatavilla 23.2.2019 https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-ter-

veyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Työn tueksi. Nuorten syrjäytyminen. Nuorten 

elinolot ja hyvinvointi. Saatavilla 23.2.2019 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/nuorten-

syrjaytyminen/nuorten-elinolot-ja-hyvinvointi 

Tuominen, P. (toim.) (2016). Nuorisotyö lanittaa. Helsinki: Verke. 

Unicef office of research. (2013). Child well-being in rich countries. A compara-

tive overview. Innocenti Report Card 11. Florence: UNICEF Office 

of Research – Innocenti 

Vaarama, M., Mukkila, S. & Hannikainen-Ingman, K. (2014). Suomalaisten elä-

mänlaatu nuoruudesta vanhuuteen. Teoksessa M. Vaarama, S. 

Karvonen, L. Kestilä, P. Moisio & A. Muuri (toim.), Suomalaisten hy-

vinvointi 2014. (s. 20–39) Saatavilla 26.2.2019 https://www.jul-

kari.fi/bitstream/han-

dle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?se-

quence=1&isAllowed=y 

Vahtivaara, J-M. (2010). Vertaistoiminta kannattaa. Saatavilla 10.3.2019 

http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannat-

taa_pdf_ppt.pdf 

Verke. Digitaalinen pelaaminen nuorisotyössä. Saatavilla 23.2.2019 

https://www.verke.org/materialpacket/digitaalinen-pelaaminen-nuo-

risotyossa/ 

WHO. Sustance abuce. Activities. Gaming disorders. Saatavilla 27.2.2019 

https://www.who.int/substance_abuse/activities/gaming_disor-

ders/en/  

Yhdistyneet kansakunnat. Kehitys. Nuoret YK:n asialistalla ja toimijoina. Saata-

villa 23.2.2019 https://www.yk.fi/node/489 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131837/URN_ISBN_978-952-302-759-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/nuorten-syrjaytyminen/nuorten-elinolot-ja-hyvinvointi
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/nuorten-syrjaytyminen/nuorten-elinolot-ja-hyvinvointi
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125340/THL_TEE022_2014verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/vertaistoiminta_kannattaa_pdf_ppt.pdf
https://www.verke.org/materialpacket/digitaalinen-pelaaminen-nuorisotyossa/
https://www.verke.org/materialpacket/digitaalinen-pelaaminen-nuorisotyossa/
https://www.verke.org/materialpacket/digitaalinen-pelaaminen-nuorisotyossa/
https://www.verke.org/materialpacket/digitaalinen-pelaaminen-nuorisotyossa/
https://www.who.int/substance_abuse/activities/gaming_disorders/en/
https://www.who.int/substance_abuse/activities/gaming_disorders/en/
https://www.who.int/substance_abuse/activities/gaming_disorders/en/
https://www.who.int/substance_abuse/activities/gaming_disorders/en/
https://www.yk.fi/node/489
https://www.yk.fi/node/489


51 
 

 

LIITE 1. Ryhmäläisten loppukysely 

 

Ryhmäläisten loppukysely toimintakauden päättyessä  

Tarkoituksena on selvittää ryhmäläisten kokemuksia moniammatillisen ryhmän 

vaikutuksista ja arvioida nuoren tilanteessa tapahtuneita muutoksia ja sitä onko 

muutokseen vaikuttanut ryhmän toiminta.  

Jos mietit nyt kulunutta vuotta ja peliryhmän toimintaa, millaisia ajatuksia sinulla 

tulee ensimmäiseksi mieleen?  

 

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä kyllä, ei tai en osaa sanoa. 

Ovatko ”muu-kerrat” (vierailijoiden pitämät kerrat) olleet mukavia? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Oletko saanut uutta tietoa ”muu-kerroilla”? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Peliryhmän vetäjinä toimivat vertaisohjaajat, koutsit. Oletko tyytyväinen ohjaajien 

toimintaan? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Oliko sinulla mahdollisuus vaikuttaa peliryhmän sisältöön ja toimintaan? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Seuraavaksi vastataan kysymyksiin, onko pelaamisesi muuttunut ryh-

mässä olon aikana? 

Pelaatko nyt vähemmän vuorokaudessa kuin ennen peliryhmää? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Pelaatko yli neljä tuntia putkeen? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Onko yöunesi pidentyneet peliryhmän toimintakauden aikana? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Käytötkö pelaamisessa taukoja? Nousetko esimerkiksi seisomaan, käytkö liikku-

massa? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 
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Oletko peliryhmän toimintakauden aikana kiinnittänyt huomiota ergonomiaan, ku-

ten oletko esimerkiksi säätänyt pelituolia tai hommannut rannetuen? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Onko peliryhmässä oleminen edistänyt kaveritaitojasi, kuten vuorovaikutusta, 

ryhmätyöskentelytaitoja? 

Oletko saanut peliryhmässä uusia ystäviä tai tuttuja? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Oletko kiinnittänyt huomiotasi syömiseen peliryhmän aikana? 

Syötkö välipaloja pelatessasi? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Vaikuttiko peliryhmässä mukana olemisesi tapaasi pelata? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Vaikuttiko ”muu-kerrat” tapaasi pelata? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

 

Haluaisitko osallistua uudestaan vertaiskoodi-ryhmän tapaiseen peliryhmään? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Haluaisitko osallistua avoimeen pelitoimintaan? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Suosittelisitko tällaista toimintaa toisille? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 
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LIITE 2. Moniammatillisen ryhmän loppukysely 

 

Moniammatillisen ryhmän loppukysely toimintakauden päättyessä  

Tarkoituksena on selvittää moniammatillisen ryhmän jäsenten kokemuksia ryh-

mätoiminnasta, vaikutuksista ja arvioida työntekijän tilanteessa tapahtuneita 

muutoksia ja sitä onko muutokseen vaikuttanut ryhmän toiminta.  

Jos mietit nyt kulunutta vuotta ja moniammatillisen ryhmän toimintaa, millaisia 

ajatuksia sinulla tulee ensimmäiseksi mieleen?  

 

Seuraavaksi vastataan kysymyksiin, onko asenteesi digitaalista pelaamista koh-

taan muuttunut ryhmässä olon aikana? 

 

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä kyllä, ei tai en osaa sanoa. 

Ovatko moniammatillisen ryhmän kokoontumiset olleet mukavia? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Oliko sinulla mahdollisuus vaikuttaa moniammatillisen ryhmän sisältöön ja toimin-

taan? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Oliko vertaiskoodi-hankkeen ja moniammatillisen ryhmän tehtävä ja tarkoitus si-

nulle selvä toimintakauden aikana? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Vaikuttiko peliryhmän toiminta ja moniammatillisessa ryhmässä mukana olemi-

nen sinuun ja työhösi? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Suhtaudutko pelaamiseen nyt eri tavalla kuin ennen toimintakautta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Saitko ryhmässä ollessasi tarvittavaa ja hyödyllistä tietoa digitaalisesta pelaami-

sesta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Koetko tarvitsevasi lisää tietoa digitaalisesta pelaamisesta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Oletko huolissasi lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 
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Kuinka usein tapaat lapsia tai nuoria, joilla on ongelmallista digitaalista pelaa-

mista? 

PÄIVITTÄIN VIIKOITAIN  KUUKAUSITTAIN 

HARVEMMIN EN OSAA SANOA 

Kuinka usein tapaat huoltajia, joilla on huoli lasten tai nuorten ongelmallista digi-

taalista pelaamista? 

PÄIVITTÄIN VIIKOITAIN  KUUKAUSITTAIN 

HARVEMMIN EN OSAA SANOA 

 

Koitko moniammatillisen ryhmän tarpeelliseksi ”työsinäsi” kannalta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Koitko moniammatillisen ryhmän tarpeelliseksi lasten ja nuorten kannalta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Löysitkö ryhmässä uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voit keskustella 

digitaalisesta pelaamisesta? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Koetko digitaalisen pelaamisen haasteena omassa työssäsi? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Koitko, että työnantajasi koki positiivisena osallistumisesi moniammatilliseen ryh-

mään? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Oliko sinulla ongelmia olla osallistumassa moniammatilliseen ryhmään? (esim. 

työnkuva, työaika tms.) 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Haluaisitko osallistua uudestaan vertaiskoodi-hankkeen moniammatillisen ryh-

män tapaiseen toimintaan? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Suosittelisitko tällaista toimintaa toisille? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 

Kysymys kirkon työntekijälle 
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Näkyykö digitaalinen pelaaminen työssäsi? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Näkyykö ongelmallinen digitaalinen pelaaminen työssäsi? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

Koetko, että kirkko voisi olla auttamassa lapsia, nuoria ja perheitä ongelmalli-

sessa digitaalisessa pelaamisessa? 

KYLLÄ EI EN OSAA SANOA 

 


