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Tiivistelmä

TÄSSÄ SELVITYKSESSÄ ESITELLÄÄN DIGITAALISEN NUORISOTYÖN tilaa Suomen evankelis-luterilaisissa seurakun-

nissa. Se on toinen aihetta koskeva selvitys, jonka kohderyhmänä ovat kaikki evankelis-luterilaisen kirkon 

hiippakunnat. Kyselyyn vastasi noin 1200 työntekijästä 278, ja se toteutettiin keväällä 2019. 

Selvityksessä pureuduttiin nuorisotyön ja digitaalisen toiminnan suhteeseen lähestyen aihetta viiden tee-

man kautta: nuorisotyöntekijöiden suhtautuminen digitalisaatioon, toiminnan muodot ja käytössä olevat 

välineet, digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, digitaalisuuden hyödyntämistä mahdollistavat ja vai-

keuttavat tekijät sekä digitaalisen toiminnan strateginen kehittäminen. 

Tulosten perusteella nuorisotyöntekijöiden suhtautuminen aiheeseen oli myönteistä ja heillä oli halua hyö-

dyntää digitaalista teknologiaa ja mediaa nuorisotyön osana. Aiheeseen positiivisesti suhtautuvien osuus 

vastanneista oli 92 %. Valtaosa vastaajista halusi pysyä kartalla digitaalisuuden ja teknologian kehityksestä 

sekä oli kiinnostunut digitaalisista kulttuureista. Yli puolet vastaajista piti nuoren kohtaamista digitaalisissa 

ympäristöissä yhtä aitoina kuin kasvokkaista kohtaamista. Samaan aikaan enemmistö vastaajista ei kuiten-

kaan nähnyt nuorten digitaalisen osaamisen vahvistamisen kuuluvan nuorisotyön keskeisimpiin tehtäviin. 

Lisäksi lähes puolet vastaajista koki digitaalisen nuorisotyön hyödyn olevan vaikeasti hahmotettavissa.

Vastaajista suurimmalla osalla oli työyhteisössään kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen nuo-

risotyön suhteen, ja heitä kannustettiin digitaalisen osaamisen kehittämiseen. Vastausten perusteella 

useimmissa työyhteisöissä ollaan valmiita kokeilemaan uusia digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamal-

leja ja palveluita. Lisäksi valtaosa vastaajista uskoi digitalisaation vaikuttavan oleellisesti nuorisotyöhön 

seuraavan viiden vuoden aikana ja edellyttävän siten uudenlaista osaamista. Samoin suurin osa koki, että 

digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää enemmän nuorisotyössä ja huomioida paremmin nuo-

risotyön strategiassa.   

Suosituimmat digitaalisuutta hyödyntävät toimintatavat liittyivät nuorten tavoittamiseen ja yhteydenpi-

toon heidän kanssaan. 94 % vastaajista oli pitänyt yhteyttä nuoriin sosiaalisenmedian tai viestipalvelimen 

avulla, 91 % oli jakanut nuorille suunnattua mainontaa sosiaalisessa mediassa ja 62 % oli käynyt kahden-

keskeisiä ohjauskeskusteluja verkossa tai viestipalvelussa. Kolmannes vastaajista oli tuottanut videomuo-

toista materiaalia verkkoon nuorille. Digitaalisista palveluista suosituin oli whatsapp, jota ilmoitti käyttä-

vänsä säännöllisesti työssään 95 %. Instagram oli puolestaan toiseksi suosituin (85 %). 

Digitaalista toimintaa toteutettiin pääasiassa työnantajan tarjoamalla mobiililaitteella. Lähes kaikilla vas-

taajista oli käytössään älypuhelin ja kannettava tietokone. Vastaajien selkeimmät laitetarpeet olivat tabletti 

(43 % vastaajista koki tarvitsevansa) sekä digikamera (25 %).

Nuorisotyöntekijöiden osaaminen oli pääasiassa vähintään tyydyttävällä tasolla, eikä tavallisissa digi-

taidoissa ollut suuremmin puutteita työntekijöiden oman arvion mukaan. 35 % vastaajista oli arvioinut 
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digitaalisen osaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi. Vahvimmiksi digitaalisiksi osaamisalueiksi arvioitiin 

kriittinen media- ja informaatiotaito, verkkoviestintä ja vuorovaikutus sekä digitaalinen turvallisuus. Digi-

taalisten sisältöjen tuottamisessa (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) vastaajat sen sijaan kokivat 

osaamisensa puutteelliseksi.   

Vaikka digitaalisuuden hyödyntämiseen suhtauduttiin positiivisesti ja siihen kannustettiin työyhteisön 

osalta, vastauksissa korostui se, että yhteiset tavoitteet ja ohjeistus puuttuivat: Suurimmassa osassa työ-

yhteisöjä digitaaliselle nuorisotyölle ei ole asetettu tavoitteita, digitaalisen nuorisotyön käytännölle ei 

ole ohjeita, eikä työlle ole sovittua vastuunjakoa. Digitaalisen nuorisotyön tekemiseen ei useimmiten ole 

varattu työaikaa, eikä sitä ole huomioitu nuorisotyönohjaajien työkuvassa. Lisäksi vahva kokemus oli se, 

että useimmissa työyhteisöissä ei ole jaettua käsitystä siitä, mitä digitaalinen nuorisotyö on, eikä digita-

lisaatiota ole siten huomioitu työyhteisön toimintasuunnitelmassa.

Suurimpana haasteena digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle näyttäytyi ajan puute sekä oman osaami-

sen riittämättömyys. Samoin ongelmia tuottivat selkeiden tavoitteiden puuttuminen, sekä puutteellinen 

välineistö tai infrastruktuuri. Työyhteisön tuen puute koettiin jossain määrin digitaalisen nuorisotyön 

toteuttamisen haasteeksi.

Edellisessä vastaavassa selvityksessä nousi esille se, että ”digitaalisen nuorisotyön toteuttamisessa seu-

rakunnissa päällimmäinen kysymys ei enää ole miten ja millä välineillä, vaan miksi ja millä sisällöillä”. 

Tähän kysymykseen tämän selvityksen perusteella ei ole vieläkään löytynyt vastausta. Tällä hetkellä toi-

minta rajoittuu pääasiassa nuorten tavoittamiseen ja muu sisällöllinen toiminta on vähäistä. Vastaukissa 

nousi esille toive digitalisaation hyödyntämisestä etenkin nuorten oman sisällöntuottamisen osalta. Digi-

taaliseen toimintaan tai sen kehittämiseen ei kuitenkaan ole varattu selkeää aikaa, eikä sen toiminnalle 

ole juurikaan yhteisiä pelisääntöjä. Nuorisotyöntekijöiden digitaalinen osaaminen on suhteellisen hyvällä 

tasolla, mutta ilman selkeitä toiminnan tavoitteita niiden hyödyntäminen on haastavaa. Tämän selvityksen 

perusteella niille on selkeä tarve.  Digitalisaatio on hiljalleen soljunut osaksi nuorisotyötä, joten selkeiden 

kehittämistavoitteiden asettaminen vakiinnuttaisi digitaalista nuorisotyötä luontevammin muun nuoriso-

työn tueksi ja osaksi, sitä erikseen korostamatta.
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Esipuhe

KIRKON JA SEURAKUNTIEN KONKREETTINEN LÄSNÄOLO maamme jokaisella paikkakunnalla on jo pitkään mah-

dollistanut hyvät lähtökohtaiset resurssit kasvatuksen erilaisten työmuotojen toteuttamiselle ja kehittä-

miselle. Yhteiskunnan digitalisaation ollessa Suomessa jo pitkään varsin edistyksellisellä tasolla verrattuna 

moneen muuhun Euroopan maahan, on se luonut luontevia väyliä toteuttaa seurakuntien kasvatustyötä 

myös digitaalisuutta hyödyntäen. 

Selkeät tavoitteet, strategiat ja työnjaot digitaalisuuden hyödyntämiselle ovat kuitenkin edelleen olleet 

lähtökuopissa verrattuna siihen konkreettiseen edistykselliseen digityöhön, jota monet yksittäiset seu-

rakuntien kasvatuksen työntekijät ovat sekä varhaiskasvatuksessa että nuorisotyössä jo pitkään teh-

neet. Maamme seurakunnat ovat täynnä loistavia esimerkkejä bittileireistä elokuvatoimintaan ja nuorten 

laneista pelistriimaukseen, eivätkä nämä ole enää monella paikkakunnalla edes uusia toimintamuotoja. 

Paljon on silti ollut yksittäisten innokkaiden ja osaavien tekijöiden varassa, ja vaikka henkinen tuki olisi 

työyhteisöltä ja esimieheltä ollut hyvä, on käytännön toteutus ollut enemmän soolotyötä kuin yhteisten 

suunnitelmien rakenteellista toteuttamista.

Innovaatiot ja uudet keksinnöt lähtevät usein ruohonjuuritasolta, joten sikäli digitalisaation hyödyntämi-

nen seurakuntien kasvatustyössä on kulkenut luontevaa reittiä. Haasteena, johon tämäkin tutkimusraportti 

osaltaan vastaa, on kuitenkin juurruttaa hyvät käytännöt osaksi työyhteisöjen yhteisiä strategioita, suun-

nitelmia ja konkreettista työnjakoa.

Seurakuntien tekemää digitaalista kasvatustyötä on varsinkin nuorisotyön osalta pidetty kuntapuolen 

näkökulmasta monessa mielessä edistyksellisenä. Tästä on osoituksena yhteistyökumppanimme Verken 

(digitaalisen nuorisotyön valtakunnallinen osaamiskeskus) kautta monessa käänteessä saatu palaute sekä 

reaktiot kuntien ja järjestöjen työntekijöiltä yhteistyötilanteissa järjestetyissä koulutuksissa, joissa on esi-

telty kirkon tekemää digitaalista kasvatustyötä.

Tämän selvityksen kanssa samanaikaisesti on tehty paljon koko Suomen kattavaa kartoitusta. Verke toteutti 

tätä kyselyä vastaavan kyselytutkimuksen kunnalliselle nuorisotyön puolelle sekä aiemmin viime vuonna 

selvitti nuorisoalan järjestöjen digitalisaation tilaa. Digitalisaatio on siten vahvasti läsnä myös tutkimuk-

sellisesti, minkä myötä sopii toivoa, että tuloksia huomioidaan laajalti niin seurakuntien, kuntien kuin 

valtionkin päätöksenteossa ja kasvastustyön ja nuorisopolitiikan suuntaviivoja laadittaessa.

Kiitämme lämpimästi kaikkia seurakuntien tutkimuksiin vastanneita, ja toivomme, että selvitys tarjoaa 

osaltaan apuvälineitä ja tukea oman toiminnan kehittämiseen sekä erityisesti lasten ja nuorten kanssa 

toimimiseen ja tavoittamiseen digimaailmassa.

Juho Niemelä  Kirkon kasvatus ja perheasiat, Kirkkohallitus

Johanna Pietiläinen  Nuori kirkko ry
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1. Johdanto - Digitaalinen 
nuorisotyö

DIGITAALISELLA NUORISOTYÖLLÄ TARKOITETAAN DIGITAALISEN MEDIAN ja teknologian hyödyntämistä nuoriso-

työssä. Se on terminä monitulkintainen, ja sitä saatetaan käyttää joskus laajempana kasvatuksellisena 

käsitteenä ja joskus kuvaamaan nuorisotyön yksittäistä toimintamuotoa esimerkiksi verkossa tapahtuvaa 

nuorisotyötä. Ominaista kuitenkin näille kaikille on nuorisotyön tavoitteiden ja toimintamuotojen yhdis-

täminen nuorten digitaaliseen ympäristöön. 

Digitalisaatio laajempana käsitteenä tarkoittaa tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Sen 

vaikutukset ovat nähtävissä nuorisokulttuurien muutoksessa etenkin mobiiliteknologian vaikutuksessa 

yhteydenpitoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nämä ilmiöt eivät ole rajoittuneet koskemaan pelkästään 

nuorisokulttuureja, ja laajempi ilmiön yhteiskunnallinen ymmärtäminen on oleellista myös digitaalisen 

nuorisotyön toimintamuotojen muovautumisessa. 

Aiheen ymmärtämisen tärkeyden seurauksena Suomessa aloitettiin tämän vuosikymmenen puolenvälin 

tienoilla systemaattinen digitaalisen nuorisotyön tilan selvittäminen kunnallisessa nuorisotyössä ja kun-

nallisissa järjestöissä (Verke 2015, 2017, 2018, 2019). Kirkon puolella tämä selvitys on toinen laatuaan. 

Valtakunnallisesti digitaalisen nuorisotyön tilaa seurakunnissa tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 

(Hintsala, 2016). Kysely toteutettiin tuolloin yhteistyössä Verken ja Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. 

Selvityksissä kävi ilmi työntekijöiden myönteinen suhtautuminen digitaalisen nuorisotyön mahdollisuuk-

siin, ilmiön laajalle levinneisyys ja yleistyminen suurimman osan työssä. Laitteisto ja osaaminen olivat 

pääasiassa perusmallilla ilman suurempia puutteita, kuitenkin seurakuntien välillä oli paikoitellen suu-

riakin eroja. Työntekijöiden osalta oma osaaminen, selkeiden tavoitteiden puute ja uuden oppimiseen vaa-

dittava aika koettiin suurimmiksi haasteiksi.  Suurimpina toiveina työntekijöiden puolesta koettiin tarve 

saada perusasiat kuntoon, nuorten oman sisällöntuotannon tukeminen sekä digitaalisuuden kokonaisval-

taistuminen. Lisäksi selvityksessä kävi ilmi tavoitteellisuuden ja ohjeistuksen puuttuminen. Hintsala esitti, 

että ”Digitaalisen nuorisotyön toteuttamisessa seurakunnissa päällimmäinen kysymys ei enää ole miten ja 

millä välineillä, vaan miksi ja millä sisällöillä.”  

Tässä selvityksessä pyritään vertaamaan muutosta viime kyselyssä ilmenneisiin tuloksiin ja kartoittamaan 

kokonaisvaltaisesti kirkon nuorisotyöntekijöiden suhtautumista digitaaliseen nuorisotyöhön. Selvityksessä 

käsitellään aihetta viiden kokonaisuuden kautta: 1) vastaajien suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digi-

taalisen nuorisotoiminnan toimintatavat ja käytössä olevat välineet, 3) digitaalisuuden hyödyntämistä 

mahdollistavat ja vaikeuttavat tekijät 4) digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, sekä 5) digitaalisen 

nuorisotoiminnan tavoitteellisuus/ ohjeistus/ yhteiset toimintamallit. Lisäksi pyritään selvittämään, min-

kälaisia tulevaisuuden toiveita vastaajilla on koskien digitaalisuuden hyödyntämistä seurakuntien nuo-

risotyössä.
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2. Selvityksen toteutus

2.1 Kyselyn toteuttaminen

KYSELY TOTEUTETTIIN VERKKOKYSELYNÄ KEVÄÄLLÄ 2019 (27.2-27.3.) ja lähetettiin sähköpostilla 1062:lle evanke-

lis-luterilaisen kirkon nuorisotyöntekijälle. Sähköpostiosoitteet oli aikaisempana kesänä kerätty manuaa-

lisesti käymällä läpi kaikkien seurakuntien internetsivujen nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot. Vuoden 

2012 nuorisotyöntekijöiden lukumääräksi on arvioitu 1277 (Haastettu Kirkko, 2012), joten sähköpostin 

kohdejoukkona voi pitää valtaosaa kirkon nuorisotyöntekijöistä.

Henkilökohtaisten sähköpostilinkkien lisäksi kyselyä mainostettiin sosiaalisessa mediassa (Facebook, Ins-

tagram), sekä Nuori kirkko ry:n uutiskirjeessä. Kyselylinkki oli avoin, mutta vastaajat käytiin läpi tulosten 

analysointivaiheessa, eikä lopullisiin vastauksiin päätynyt muita kuin kirkon työntekijöitä. Tämän lisäksi 

lähetettiin muistutusviesti kolmesti ja tällä pyrittiin tavoittamaan erityisesti myös ei pelkästään positiivi-

sesti suhtautuvien vastaajien joukko. 

Tämän selvityksen kanssa rinnakkain toteutettiin kysely seurakunnan varhaiskasvattajille aiheeseen liit-

tyen. Lisäksi Verke toteutti samaan aikaan kyselyn digitaalisesta nuorisotyöstä kunnissa. Selvitysten kyse-

lylomakkeet tehtiin yhteistyössä, ja olivat soveltuvilta osin samankaltaiset. Tällä haluttiin mahdollistaa 

tulosten vertailtavuus keskenään. 

2.2 Kyselylomake

Kysely laadittiin tarkastelemaan vastaajien suhtautumista digitalisaatioon viiden asiakokonaisuuden 

kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisen nuorisotoiminnan toimintatavat ja käytössä ole-

vat välineet, 3) digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, 4) digitaalisuuden hyödyntämistä mahdollista-

vat ja vaikeuttavat tekijät sekä 5) digitaalisen nuorisotoiminnan tavoitteellisuus/ yhteiset toimintamallit.

Asenneväittämien paikkansapitävyyttä vastaajat arvioivat viisi- tai kuusiportaisella Likert-asteikolla: täy-

sin samaa mieltä, osin samaa mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, osin eri mieltä, täysin eri mieltä, en osaa 

sanoa (ei vaihtoehtona kaikissa kohdissa). Osaamisen arvioinnissa käytettiin asteikkoa erinomainen, hyvä, 

tyydyttävä, heikko.

Lisäksi vastaajien mielipiteitä kartoitettiin avovastauksissa, joita on käytetty numeeristen taulukoiden 

arvioimisen tukena. 

Kokonaisuudessaan kyselylomake on esitettynä Liitteet kohdassa (Liite 3).
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2.3 Kyselyn vastaajat

Kyselyyn vastasi 278 henkilöä ja vastausprosentti oli 26,2 %.

Suurimmat vastaajaryhmät olivat ikäluokissa 35-39 ja 40-44 (molemmissa 18 %). Loput vastaajista jakau-

tuivat tasaisesti muissa ikäluokissa; 25-35 ja 45-59 (molemmissa 30%) sekä 20-24 ja yli 60 (molemmissa 

2 %). 

Huomattavan suuri osa oli tehnyt työtä nuorisotyön parissa kauan. Suurin yksittäinen vastaajaryhmä oli yli 

20 vuotta alalla toimineet (29 %). Muut luokat olivat suuruudeltaan likipitäen samankokoiset; 16-20 vuotta 

toimineet (15 %), 11-15 vuotta toimineet (21 %), 6-10 vuotta toimineet (16%). 5 vuotta tai sitä vähemmän 

alalla toimineita oli 19 % vastaajista. 

86 % vastaajista toimi nuorisotyöntekijöinä, ja 13 % sekä esimiestehtävissä että nuorten parissa. Suurin 

osa teki työtä 13-17 -vuotiaiden nuorten parissa (65 %) ja loput 7-13- (30 %) tai 18-25 -(4 %) vuotiaiden 

nuorten parissa. Prosentti vastaajista toimi pelkästään esimiestehtävissä. 

Nuorisotyön toimintamuodoista vastaajat kertoivat käyttävänsä eniten avointa nuorisotyötä (80 %), kou-

lunuorisotyötä (71 %) ja nuorten osallisuutta, vaikuttamista ja kuulemista koskevaa nuorisotyötä (41 %).

Työskentelypaikkakunnan suhteen vastaajat sijoittuivat seuraavasti; Arkkihippakunta 16 % (43 vastaajaa), 

Espoon hiippakunta 8 % (23 vastaajaa), Helsingin hiippakunta 11 % (31 vastaajaa), Kuopion hiippakunta 11 

% (30 vastaajaa), Lapuan hiippakunta 11 % (30 vastaajaa), Mikkelin hiippakunta 11 % (31 vastaajaa), Oulun 

hiippakunta 14 % (40 vastaajaa), Tampereen hiippakunta 17 % (46 vastaajaa) sekä Porvoon hiippakunta 

1 % (2 vastaajaa). Espoon ja Helsingin vastaajien osuus on siten hieman pienempi, kuin mitä niiden suh-

teellinen osuus on nuorisotyöntekijöiden todellisesta määrästä. 

Suhteessa seurakunnan kokoluokkaan vastaajat jakautuivat seuraavasti; yli puolet vastaajista työskenteli 

10 001-20 000 jäsenen seurakunnassa (30%) tai 20 001-50 000 jäsenen seurakunnassa (29%). Viidennes 

vastaajista työskenteli 5001-10 000 jäsenen seurakunnassa (21%), ja loput 2000- 5000 jäsenen seura-

kunnassa (12%), 50 001- 100 000 jäsenen seurakunnassa (6%) tai alle 2000 jäsenen seurakunnassa (2%). 

Keskisuurten ja suurten seurakuntien vastaajien osuus oli hieman suurempi kuin niiden todellinen määrä. 

Selkein ongelma otoksessa oli vastaajien painottuminen positiivisesti suhtautuvissa. Vaikka kyselystä lähe-

tettiin useasti muistutusviesti koko kohderyhmälle, on oletettavaa, että kyselyyn vastasi ennen kaikkea ne, 

jotka aiheesta olivat kiinnostuneita ja kokivat sen tärkeäksi. Tällä lienee selkeä vaikutus vastauksiin, joka 

tulee huomioida tulkintojen tekemisessä kauttaaltaan.

2.4 Tulosanalyysi

Tulokset analysoitiin SPSS-ohjelmistolla. Pääasiassa käytettiin khii toiseen testiä. Vastaajaryhmien ver-

tailuissa käytettiin suhteellisten osuuksien t-testiä. Kaikki raportoidut erot ovat merkitsevyystasolla .05 ja 

paikoitellen on raportoitu tuloksia, jotka ovat lähestyneet tilastollista merkitsevyyttä.  
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3. Tulokset 

3.1 Suhtautuminen - Digitaalisuutta halutaan  
hyödyntää enemmän ja se nähdään mahdollisuutena

VALTAOSAN SUHTAUTUMINEN DIGITALISAATIOON OLI MYÖNTEISTÄ (Kuva 1). Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan 

suhtautumistaan digitalisaatioon asteikolla 1 (hyvin kielteinen) – 7 (hyvin myönteinen), noin neljännes 

arvio suhtautumisensa 7:ksi ja noin kaksi viidestä 6:ksi. 

Myönteinen suhtautuminen tuli esille myös asenneväittämissä, joissa tarkasteltiin vastaajien mielipiteitä 

nuorisotyön digitalisaatiossa. Lähes kaikki kertoivat olevansa kiinnostuneita nuorten digikulttuureista ja 

haluavansa pysyä kartalla digitaalisessa kehityksessä. 

Työntekijän asema ei vaikuttanut suhtautumiseen. Samoin eri paikkakunnilla ei ollut eroja työntekijöiden 

suhtautumisessa digitalisaatioon. Iällä oli vaikutusta vastaajan suhtautumiseen digitalisaatioon ylipäätään, 

mutta ei muissa asenneväittämissä (Kuva 2; Liite 1). 

Kuva 1. Positiivisesti suhtautuvien osuus vastanneista oli 92 %. Suhtautumisen keskiarvo vastaajien kesken oli 5.8 ja 
keskihajonta 0.96. 

Suhtautuminen digitalisaatioon

 Hyvin myönteinen

 Myönteinen

 Jokseenkin myönteinen

 Neutraali

 Jokseenkin kielteinen

26 %

6 %

2 %

24 %

42 %

Vaikka suhtautuminen oli vastaajien kesken kauttaaltaan hyvin myönteistä, harva vastaaja kuitenkaan 

täysin koki, että nuorten digitaalisen osaamisen vahvistaminen olisi nuorisotyön keskeisimpiä tavoitteita 

(täysin samaa mieltä vain 3,6 %, jokseenkin samaa mieltä 22,3 %). Vertailussa esimerkiksi kuntapuoleen 

(Verke, 2019) kirkon työntekijöiden suhtautuminen vaikuttaisi olevan väittämään paljon kriittisempi. 
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Noin kolme viidestä piti nuorten kohtaamista digitaalisissa ympäristöissä yhtä aitoina kuin kasvokkain 

kohtaamista. Iällä ja sillä pitikö vastaaja nuoren kohtaamista digitaalisessa ympäristössä yhtä aitona ei 

havaittu yhteyttä, eli vastaajat kaikissa ikäluokissa vastasivat väitteeseen samansuuntaisesti. Esimerkiksi 

Verken vuoden 2017 selvityksessä ikä sen sijaan vaikutti kohtaamisten aitouden kokemukseen.  

Kuva 2. Valtaosa vastaajista haluaa pysyä kartalla digitalisuuden ja teknologian kehityksestä, sekä on kiinnostunut 
digitaalisista kulttuureista. Yli puolet vastaajista pitää nuoren kohtaamista digitaalisissa ympäristöissä yhtä aitoina kuin 
kasvokkaista kohtaamista. Kuitenkin suurin osa vastaajista ei koe nuorisotyön yhdeksi keskeisimmistä tehtävistä nuorten 
digitaalisen osaamisen vahvistamista. Lisäksi lähes puolet vastaajista kokee digitaalisen nuorisotyön hyödyn olevan vaikeasti 
hahmotettavissa. 

Suurin osa vastaajista koki, että työyhteisössä on kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen nuoriso-

työn suhteen, ja että osaamisen kehittämiseen kannustetaan. Vielä suuremmassa määrin digitalisaatio 

nähtiin mahdollisuutena uusiin toimintatapoihin ja uusille yhteistöille (Kuva 3). 

Samalla noin 40 % vastaajista ei ollut samaa mieltä siitä, että työyhteisössä olisi kannustava ilmapiiri, 

että osaamisen kehittämiseen kannustettaisiin, tai että työyhteisö olisi valmis kokeilemaan uusia toimin-

tamalleja tai palveluita, jotka hyödyntävät digitaalista mediaa ja teknologiaa. On siis huomattavaa, että 

seurakuntien välillä saattaa olla isojakin eroja asenteissa suhteessa digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen. 

Seurakunnan koolla ja väitteellä oli liki tilastollisesti merkitsevä (p=.069) riippuvuus asenneväitteeseen, 

jossa kysyttiin työyhteisön kannustavaa ja rohkaisevaa ilmapiiriä (5001-10 000 kokoluokan seurakunnan 

vastaajat keskimäärin enemmän eri mieltä väitteen kanssa).

Vastaajat myös kokivat, että työyhteisössä ollaan valmiita kokeilemaan uusia toimintamalleja ja palve-

luita, jotka hyödyntävät digitaalista mediaa. Kuitenkin vaikka osaamisen kehittämiseen kannustetaankin 

ja uusille toimintamalleille ollaan avoimia, avoimeksi jäi, kuinka hyvin nämä asenteet siirtyvät käytännön 

Suhtautuminen digitalisaatioon

Nuorisotyön yksi keskeisimmistä tehtävistä on 
nuorten digitaalisen osaamisen vahvistaminen

Digitaalisen nuorisotyön hyötyä 
on vaikea hahmottaa

1010234 6270

1818 9045107

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Olen kiinnostunut nuorten 
digitaalisista kulttuureista

Pidän nuoren kohtaamista digitaalisissa ympäris-
töissä yhtä aitona kuin kasvokkaista kohtaamista

50120336312

11414213

148118Haluan pysyä kartalla digitalisaation 
ja teknologian kehityksestä

1•4•7

2 7

 Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä  Ei samaa eikä eri mieltä  Jokseenkin samaa mieltä  Täysin samaa mieltä

12

DIGITAALINEN NUORISOTYÖ KIRKOSSA 2019 • TULOKSET



tekemiseen. Esimerkiksi se, kuinka paljon työyhteisö tukee osaamisen kehittämisessä, ei välttämättä vas-

taajien mielestä ollut riittävällä tasolla, mutta tästä lisää seuraavissa luvuissa (kts. 3.4). 

Positiivisen suhtautumisen lisäksi vastauksissa kävi ilmi kokemus siitä, että digitalisaatio vaatii uuden-

laista osaamista nuorisotyössä. Digitalisaatio yleisen käsityksen mukaan tulee vaikuttamaan työelämään 

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, ja tämä joko koettiin tai todettiin myös kyselyn vastaajien kesken. Kysy-

myksen perusteella ei voi vielä täysin tietää, onko vastaajilla todellisia näkemyksiä siitä, minkälainen 

vaikutus digitalisaatiolla tulee olemaan heidän työkuvaansa. Kuitenkin hyvin suuri osa vastaajista raportoi 

kokevansa digitalisaation tulevan edellyttämään työntekijöiltä uudenlaista osaamista ja tämä tarve koet-

tiin kauttaaltaan (osaamistasosta, ikäluokasta ja asemasta riippumatta). Digitalisaation vaikutus koettiin 

laajalti ja sen nähtiin vaikuttavan myös nuorisotyön tulevaisuuteen (Kuva 4). 

Huomattavaa on myös se, että vastaajista merkittävä enemmistö koki, että digitaalista mediaa ja teknolo-

giaa tulisi hyödyntää nuorisotyössä enemmän. Lisäksi suurin osa koki, että digitalisaatio tulisi huomioida 

paremmin nuorisotyön strategiassa. Voi olla, että tämä toive kumpuaa juurikin työntekijöiden uudenlaisen 

osaamisen tarpeen kokemuksesta. 

Työyhteisön avoimuus ja kannustavuus

Digitalisaatio avaa nuorisotyöllemme 
mahdollisuuksia uusien palveluiden ja 

toimintamuotojen kehittämiselle

Digitalisaatio avaa nuorisotyöllemme 
mahdollisuuksia uusien 

yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle

  31 116125
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Työyhteisössämme kannustetaan 
digitaalisen osaamisen kehittämiseen

Työyhteisössämme ollaan valmiita kokeilemaan 
uusia digitaalista mediaa ja teknologiaa 

hyödyntäviä toimintamalleja ja palveluita
3613047569

341235749

41128396010

15

Työyhteisössämme on kannustava ja rohkaiseva 
ilmapiiri digitaalisen nuorisotyön suhteen

 Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä  Ei samaa eikä eri mieltä  Jokseenkin samaa mieltä  Täysin samaa mieltä

Kuva 3. Suurin osa vastaajista koki työyhteisössään olevan kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen nuorisotyön suhteen, 
ja että digitaalisen osaamisen kehittämiseen kannustetaan. Useimmissa työyhteisöissä ollaan valmiita kokeilemaan uusia 
digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja ja palveluita. 

1•5  
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3.2 Hyödyntäminen - Ensisijainen toiminta liittyy  
nuorten tavoittamiseen ja kohtaamiseen

Aikaisemmissa selvityksissä (Hintsala 2016, Verke 2017) nuorisotyön osa-alue, jossa digitalisaatiota hyö-

dynnettiin eniten, liittyi selvästi nuorten tavoittamiseen, esimerkiksi heitä kiinnostavien tapahtumien 

mainonnalla, sekä yhteydenpidolla heidän kanssaan viestipalvelemien välityksellä. 

Tämän selvityksen tulokset eivät oleellisesti eronneet aiemmista selvityksistä tältä osin. Digitaalisen nuo-

risotyön toimintotapoja kartoitettaessa tulokset olivat paljolti saman suuntaiset, kun vuoden 2016 seura-

kuntakyselyssä. Saman tyyppisiä tuloksia on saatu myös Verken kyselyissä (2015, 2017). Kaikille on yhteistä 

havainto siitä, että digitaalisen nuorisotyön tämän hetken yleisin muoto liittyy ennen kaikkea nuorten 

tavoittamiseen (Kuva 5).

Vastaajien kesken digitalisaation suurimpana hyötynä pidettiinkin nuorten tavoittamista. Toisaalta tämä 

voi myöskin kertoa siitä, että nuorten tavoittaminen on tällä hetkellä se työn alue, jossa hyöty on kaikkein 

selvimmin nähtävissä (jos oma toiminta liittyy pääasiassa vain siihen). 

”Pienen seurakunnan kohdeyleisö on pieni, kun kaikkia ei saa paikalle esim. pappilaan. Läsnäolo ja tekeminen 

verkossa tavoittaa useamman nuoren, muitakin kuin oman seurakunnan ja oma ammattitaitoni tulee useamman 

hyödyksi. Kosketuspinta opiskelemaan lähteneisiin säilyy erilaisten somekanavien kautta - ehkä kosketuspinta kirk-

koonkin säilyy sillä? ”

”Mahdollisuuden kohdata nuoria heille sopivana ajankohtana heille sopivalla välineellä. Aloitin jo Ircin ja Irc- 

gallerian aikana eikä paluuta entiseen ole. ”

Digitalisaation vaikutus nuorisotyöhön

Digitalisaatio ei vaikuta olennaisesti 
nuorisotyöhömme seuraavan 5 vuoden aikana

108114  1537

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee 
hyödyntää enemmän seurakuntamme/

yhteisömme nuorisotyössä

Digitalisaatio edellyttää työntekijöiltämme 
uudenlaista osaamista

19074

10313133

12012621Digitalisaatio tulee huomioida paremmin 
nuorisotyömme strategiassa

 Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä  Ei samaa eikä eri mieltä  Jokseenkin samaa mieltä  Täysin samaa mieltä

Kuva 4. Valtaosa vastaajista koki digitalisaation vaikuttavan oleellisesti nuorisotyöhön seuraavan 5 vuoden aikana ja 
edellyttävän uudenlaista osaamista. Samoin suurin osa koki, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää enemmän 
nuorisotyössä ja huomioida paremmin nuorisotyön strategiassa. 

2•1•11
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”Digitaalisilla kanavilla on helpompi tavoittaa nuoria kuin kasvotusten. Nuorten on helpompi puhua vaikeista 

asioista digitaalisissa kanavissa ja tiedotus toimii tehokkaasti sitä kautta. ”

Kysyimme myös muihin kuin verkkoon liittyvistä digitaalisuutta hyödyntävistä toiminta muodoista. Val-

taosa vastaajista (69 %) oli keskustellut nuorten kanssa digitalisuuteen liittyvistä teemoista. Nuorten kes-

kinäisiin ongelmatilanteisiin somevuorovaikutukseen liittyen oli selvitellyt 35 % vastaajista. Puolet vas-

taajista kertoi hyödyntäneensä digitalisaatiota jumalanpalveluksessa tai hartauselämässä. Nuorten omaan 

sisällöntuottamiseen oli kannustanut 36 % vastaajista ja 35 % oli mahdollistanut nuorille osallistumisen 

tapahtumien tai palveluiden markkinointiin tai viestintään (esim. bloggaamalla tai vloggaamalla). Toisin 

sanoen, vaikka digitaalisen nuorisotyön eniten käytetty toimintamuoto liittyykin nuorten tavoittamiseen, 

myös muuta toimintaa tehdään yhä enenevissä määrin. 

Lisäksi digitalisaatiota oli käytetty nuorten ryhmäyttämiseen (42 %) ja osa oli tarjonnut nuorille digitaa-

lisia välineitä (23 %). Muita toimintamuotoja käytettiin harvemmin. Digitaalisiin kulttuureihin liittyviä 

Jakanut nuoria kiinnostavaa tietoa (esim. uutiset, 
lehtijutut) julkisesti sosiaalisessa mediassa

Tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia 
nuorille (esim. vlogannut, snäppäillyt)

Tarjonnut julkaisukanavan nuorten
mielipiteille ja mediatuotoksille (esim. some, 

verkkosivut, nettiradio tai -lehti)

Mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan 
tai toimintaan verkon kautta (esim. striimin, 

chatin, videopuhelun tai pelin välityksellä)

Järjestänyt ohjattua ryhmätoimintaa verkossa

Ei mitään edellä mainituista

Jotain muuta, mitä?

52
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Nuorille suunnattu mainonta sosiaalisessa 
mediassa (esim. tapahtuma)

Käynyt kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluja nuorten 
kanssa verkossa tai viestipalvelussa (esim. chat)

62

91

94Pitänyt yhteyttä nuoriin sosiaalisen median 
tai viestipalvelun avulla

Kuva 5. Suosituimmat verkkoa hyödyntävät toimintatavat liittyivät nuorten tavoittamiseen (yhteydenpito nuoriin sosiaalisen 
median tai viestipalvelimen avulla, nuorille suunnattu mainonta sosiaalisessa mediassa, kahdenkeskeiset ohjauskeskustelut 
verkossa tai viestipalvelussa, sekä nuorille jaettu tieto julkisesti sosiaalisessa mediassa). Kolmannes vastaajista oli tuottanut 
videomuotoista materiaalia verkkoon nuorille. 

Digitaalisen nuorisotyön toimintatavat verkossa
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tapahtumia (esim. LANit, PokemonGO; 13 %), digitaaliseen pelaamiseen liittyvää ohjattua toimintaa (10 

%), tai nuorten digitaalista osaamista/mediataitoja edistävää kerhotoimintaa (8 %) oli järjestänyt jo sel-

västi harvempi vastaaja. 11% vastaajista ei ollut tehnyt mitään edellä mainituista. 

Kysyimme myös yhteistyötoiminnasta, jota digitaalisen nuorisotyön parissa on mahdollisesti tehty. Yhteis-

työtoiminta ei tämän perusteella ollut laajalle levittäytynyttä, sillä noin puolet (48 %) vastaajista ilmoitti, 

ettei ole tehnyt yhteistyötä liittyen digitaaliseen nuorisotyöhön. Suosituimmat yhteistyökumppanit olivat 

kunnallinen nuorisotyö (36 %) ja muiden seurakuntien toimijat (26 %). Jonkin verran yhteistyötä oli tehty 

myös järjestöjen (14 %) ja oppilaitosten (12 %) kanssa. Yhteistyöllä oltiin saatu uutta näkökulmaa digitaa-

liseen nuorisotyöhön (42 %), laajempi osallistujajoukko (41 %) ja sisällöllistä osaamista (36 %). Lisäksi 

viidennes vastaajista oli hyödyntänyt teknistä osaamista ja laitteita yhteistyön avulla. 

Toiminnan tarkoitus näkyy selkeästi myös työhön käytetyissä palveluissa (Kuva 6). Käytännössä What-

sApp (95 %) näyttää korvanneen perinteisen viestimisen, ja oli yleisin yhteydenpitoväline nuorten kanssa. 

Lisäksi yleisyydessään Instagram (85 %) on noussut Facebookin (72 %, Facebook Messenger 51%) ja säh-

köpostin (64 %) ohitse. 

Huomattavasti harvempi käyttää muita digitaalisia palveluita päivittäin tai viikoittain toimiessaan nuorten 

kanssa. Näistä suosituimpia ovat YouTube (48 %), kyselytyökalut (41 %), kuvien ja videoiden editointi-

sovellukset (40 %), Snapchat (34%), sekä organisaation oma nuorille suunnattu sivusto (32 %). Digitaa-

lisia palveluita käytettiin sisällöntuotantoon huomattavasti vähemmän. Digitaalisia pelejä hyödynsi alle 

neljännes vastaajista (22 %). Kysyttäessä viimeisintä haltuun otettua palvelua, etenkin Snapchatin nousi 

avovastauksissa esille uusimpana digitaalisena palveluna, joka on otettu käyttöön nuorisotyössä. 

Työntekijöiden käytettävissä oleva laitteisto on esitetty kuvassa 7. Toimintatapoja mukaillen, käytössä oli 

nimenomaan älypuhelin. Kuvassa punaisella on merkitty laitteet, joita työntekijä tarvitsisi työssään, mutta 

joita hänellä ei työnantajan puolesta ole käytettävissä. Päällisin puolin suurin osa tarvittavista laitteista on 

joko käytössä, tai sitten laitteelle ei koettu tarvetta. 

Suurimmat laitteistotarpeet olivat tablettien (43 %) ja digikameran (25 %) kohdilla. Etenkin tablettien 

tarvetta voi pitää huomattavana. Nämä tarpeet saattavat heijastella nimenomaan sisällöntuottamiseen 

tarvittavia välineitä. Käytännössä muiden kysyttyjen välineiden käyttö ei ole yleistä, eikä näitä ole juuri-

kaan työkäyttöön hankittuna. 

On lisäksi huomattava, että 39 % vastaajista raportoi yhden suurimmista digitaalista nuorisotyötä vaikeut-

tavista tekijöistä olevan infrastruktuurin puute. Lisäksi kuntapuolen ja seurakunnan yksi suurimpia eroja 

vuoden 2019 kyselyiden osalta oli suhteessa välineistöön ja infraan. Aihetta käsitellään lisää kappaleessa 3.5. 

Kysyimme, missä määrin nuorisotyö käytössä oleva infrastruktuuri (esim. laitteet ja verkkoyhteydet) ovat 

kehittyneet viimeisen vuoden aikana. Selvä enemmistö, 57 % vastaajista koki niiden pysyneen ennallaan, 

31 % mielestä ne olivat parantuneen jonkin verran, ja ainoastaan 6 % kertoi infrastruktuurin parantuneen 

merkittävästi (4% huonontunut jonkin verran, 1% ei osannut sanoa). Kysymyksellä oli melko selvä yhteys 

väitteen kanssa ”työyhteisössämme on kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen nuorisotyönsuhteen”, 

missä positiivisemmin suhtautuneissa työyhteisöissä parannus oli ollut suurempaa. Tämä saattaisi heijastella 

sitä, että mahdollisuus laitteiston päivittämiseen ja parantamiseen on, mikäli työyhteisöllä on siihen halua. 
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Kun kysyimme, pystyykö vastaaja työntekijänä vaikuttamaan siihen, että käytettävissä olevat digitaaliset 

välineet ovat riittävät ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset, noin puolet oli täysin tai jokseenkin 

samaa mieltä (8 % täysin, 41 % jokseenkin). Noin viidennes oli väitteen kanssa jokseenkin eri mieltä (22 

%) ja reilu kymmenes täysin eri meiltä (14 %; lisäksi 14 % ei samaa eikä eri mieltä, 1 % ei osannut vastata). 

Kysymyksen kohdalla esiintyi tilastollisesti melkein merkitsevä ero hiippakuntien välillä, joten on mahdol-

lista, että sen suhteen olisi olemassa eroja. Lisäksi tässäkin kysymyksessä työyhteisön asenteella oli tilastol-

lisesti merkitsevä yhteys siihen, missä määrin työntekijä kokee mahdollisuuden vaikuttaa. Työyhteisöissä, 

joissa suhtautuminen oli positiivisempaa, koettiin omat vaikuttamismahdollisuudet myös vahvemmin. 
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Kuva 6. Listattuna kaikki ne palvelut ja sovellukset, joita vastaaja on hyödyntänyt säännöllisesti viimeisen 6 kuukauden aikana 
toimiessaan nuorten kanssa.
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Lopuksi tässä yhteydessä voisi tuoda esille rahoitukseen liittyvän huomion. Lomakkeessa kysyttiin, kuinka 

paljon ulkopuolista rahoitusta (esim. AVI, ESR, Erasmus+) haetaan. 74 % vastaajista oli täysin eri mieltä 

väitteen kanssa ja täysin samaa mieltä vain 0.4% (Jokseenkin samaa mieltä 2%, Jokseenkin eri mieltä 

12%, ei osannut sanoa 4%, ei samaa eikä eri mieltä 8%). Voidaan siis sanoa, ettei ulkopuolista rahoitusta 

käytännössä seurakunnissa juurikaan haeta digitaalista nuorisotyötä tukemaan. Kuntapuolella täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä oli 28% vastaajista (Verke, 2019), joten ero on suurehko, ja olisi yksi mahdollinen 

asia, jonka voisi ottaa huomioon jatkossa digitaalisen nuorisotyön toimintaa suunniteltaessa.  

Työntekijöiden käytössä oleva laitteisto

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

 On tarvittaessa  On, mutta ei aina tarvittaessa  Ei, mutta tarvitsisin  Ei, enkä tarvitse 

Pelikonsoli 100113 3728

Pöytätietokone 19108 13516

Tabletti (esim. iPad) 1861 80119

Tekniset rakentelusarjat 410 21351

Drone 8 21848

VR-lasit tai muu VR-teknologia 7 21455

360-kamera 425 7 224

3D-tulostin tai muu 3D-teknologia 46 229

Joku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto) 483

Älypuhelin 275

253 7  144

Digikamera / digitaalinen videokamera 486938123

Kannettava tietokone

2

1•2

1

4

Kuva 7. Lähes kaikilla vastaajilla oli käytössään älypuhelin ja kannettava tietokone. Suurimpina tarpeina nousi esille tabletti 
(43%) sekä digikamera (25%). 
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3.3 Digitaalinen osaaminen ja kehittämistarpeet  
- Nuorisotyöntekijöiden digitaalisessa osaamisessa  
ei suurempia puutteita

Tässä luvussa käsitellään nuorisotyöntekijöiden osaamista digitalisaatioon liittyvissä eri aihealueissa sekä 

osaamista digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisessä nuorisotyössä. On korostettava, että vas-

taukset ovat henkilöiden omia arvioita, eivätkä välttämättä edusta todellista osaamista. 

Viime selvitystä mukaillen vastaajien osaaminen heidän itsensä arvioimana oli vähintään perustasolla 

(53%), paikoitellen hyvää (27%) tai erinomaista (8%). Heikoksi osaamisensa oli arvioinut vain hieman 

yli kymmenes. Digitaalisella osaamisella oli yhteys vastaajan ikään, missä yli 40-vuotiaat arvioivat osaa-

misensa heikommaksi (Liite 2). On kuitenkin huomattava, että aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu 

nuorempien vastaajien taipumus arvioida digitaaliset taitonsa todellista paremmaksi ja vanhempien vas-

taajien arvioivan osaamisensa lähemmäs todellista taitotasoa, joten tästä ei yksinään kannata vetää liian 

voimakkaita johtopäätöksiä. Hiippakuntien eikä eri kokoisten seurakuntien välillä ollut eroa digitaalisessa 

osaamisessa oman arvion mukaan (Liite 2).  

Kuva 8. Työntekijöitä pyydettiin arvioimaan omaa osaamistaan neliportaisella asteikolla; erinomainen- olen digiasioissa 
asiantuntia ja kehitän tarvittaessa myös muiden työtä, hyvä – olen monipuolinen digiosaaja, tyydyttävä- minulla on 
perustason digitaidot, heikko- digitaidossani on merkittäviä puutteita. Osaamisen (1-heikko, 2-tyydyttävä, 3-hyvä, 
4-erinomainen) keskiarvo vastaajien kesken oli 2.3 ja keskihajonta 0.79. 

Arvio omasta digitaalisesta osaamisesta

 Erinomainen 

 Hyvä 

 Tyydyttävä

 Heikko 

53 %

27 %

8 % 

12%

Kun kartoitettiin osaamista digitaalisuuteen liittyvissä aihealueissa erikseen (Kuva 9), vahvimmiksi alueiksi 

nousivat kriittinen media ja informaatiolukutaito, verkkoviestintä ja vuorovaikuttaminen sekä digitaalinen 

turvallisuus. Tekninen osaaminen oli perustavalla mallilla, mutta sisällön tuottamisessa ja ohjelmoinnissa 

vastaajat pääasiassa kokivat osaamisensa tyydyttäväksi tai heikoksi. Ohjelmointi on tosin osaamisalue, joka 

ylipäätään toistaiseksi on harvojen hallussa, joten vastaajien osaamisen ei voi sanoa olevan mitenkään poik-

keuksellisen heikkoa, eikä varmaankaan ole tarkoituksenmukaista, että se kuuluisi kaikkien työnkuvaan. 
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Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan osaamistaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisessä 

nuorisotyössä vahvimpina alueina esille nousivat mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotyössä, media-

kasvatus ja nuorten mediataitojen vahvistaminen, sekä nuorten digitaalisten kulttuurien ja verkkokäyt-

täytymisen tuntemus (Kuva 10). Kuitenkin suurin osa oli arvioinut näissäkin osaamisen vain enintään 

tyydyttäväksi, joten voi olla, että etenkin vastaajien itsensä kokemana halua osaamisen kehittämiseen olisi. 

Suurimpana haasteena vastaajat kokivat pelikasvatuksen ja digitaalisten pelien hyödyntämisen nuorisotoi-

minnassa, teknologiakasvatuksen ja nuorten teknologia taitojen vahvistamisen, sekä digitaalisen median 

ja teknologian hyödyntämisen nuorten ryhmäyttämisessä. Huomattavaa on, että jopa 51 % vastaajista oli 

arvioinut osaamisensa heikoksi pelikasvatuksessa ja digitaalisten pelien hyödyntämisessä. 

Vastaajilta kysyttiin myös yleisemmin sitä, kuinka hyväksi he arvoivat kykynsä sisällyttää digitaalista 

mediaa ja teknologiaa tavoitteellisesti työhönsä.  Digitaalisen median ja teknologian tavoitteellinen sisäl-

lyttäminen omaan työhön ei ollut vastausten perusteella hirveän vahvaa (42 % tyydyttävä, 34 % heikko). 

Digitalisaatioon positiivisemmin suhtautuneet kokivat tavoitteellisen sisällyttämisensä paremmaksi, mutta 

näissäkin ryhmissä suurin osa oli kokenut sen tyydyttäväksi. Myös ne, jotka olivat arvioineet digitaalisen 

osaamisensa paremmaksi, arvioivat tavoitteellisen sisällyttämisen työhönsä paremmaksi.

Tämän voisi tulkita joko niin, että positiivisesti suhtautuvat tai jo valmiiksi hyvät digitaidot omaavat kehit-

tävät (itsenäisesti) toimintatapoja, joissa voivat hyödyntää digitaalisia toimintoja työssään. Vaihtoehtoi-

sesti kaikki jollain tasolla hyödyntävät digitaalisuutta, mutta jos omaa osaamista ei koeta riittäväksi, on 

Osaaminen digitaalisuuteen liittyvissä aihealueissa

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Digitaalinen turvallisuus 88314344

Tekninen osaaminen 87 4011140

Digitaalisten sisältöjen tuottaminen 97113599

Verkkoviestintä ja vuorovaikutus 97714745

94215374Kriittinen media- ja informaatiolukutaito

 Erinomainen  Hyvä  Tyydyttävä  Heikko

39Ohjelmointi 230

Kuva 9. Osaamisalueet oman arvion mukaan (1-heikko, 2-tyydyttävä, 3-hyvä, 4-erinomainen) olivat järjestyksessä 
vahvimmasta heikoimpaan; kriittinen media- ja informaatiotaito (keskiarvo 3.1, keskihajonta 0.74), viestintä ja vuorovaikutus 
(ka. 2.8, kh. 0.73), digitaalinen turvallisuus (esim. tietoturva, tietosuoja, yksityisyys; ka. 2.8, kh. 0.73 ), tietotekninen 
osaaminen (esim. ohjelmistot, käyttöjärjestelmät; ka. 2.5, kh. 0.91), digitaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, 
blogit, musiikki, videot, pelit; ka. 1.9, kh. 0.83) ja ohjelmointi (ka. 1.2, kh. 0.50). 

18

20

DIGITAALINEN NUORISOTYÖ KIRKOSSA 2019 • TULOKSET



digiasioita vaikeaa sisällyttää työhön tavoitteellisesti, etenkin, jos ohjeistuksia ei ole. Lisäksi oli havait-

tavissa tilastollisesti merkitsevä yhteys sillä, miten vastaaja koki digitalisaation hyödyt ja kuinka vaikea 

hänen oli tavoitteellisesti sisällyttää sitä työhönsä. Ne, joiden oli vaikea nähdä digitalisaation hyötyjä, oli 

myös vaikeampi tavoitteellisesti hyödyntää sitä työssään.

Osaamisen arvioimisen yhteydessä pyysimme vastaajia kertomaan, missä osa-alueissa he haluaisivat 

kehittyä eniten. Selvästi eniten haluttiin kehittyä digitaalisten sisältöjen tuottamisessa (82%). Liki puolet 

vastaajista halusivat kehittyä tietoteknisessä osaamisessa (49%) tai verkkoviestinnässä ja vuorovaiku-

tuksessa (43%). Noin kolmannes halusi kehittyä verkkovaikuttamisessa (32%), ohjelmoinnissa (31%) tai 

digitaalisessa turvallisuudessa (26%). Kriittisessä medialukutaidossa ilmoitti haluavansa kehittyä vain 7%. 

Osaaminen digitaalisen teknologian ja median hyödyntämisessä nuorisotyössä

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

 Erinomainen  Hyvä  Tyydyttävä  Heikko  Ei koske työtäni

Verkkovälitteinen nuorten 
tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö

63 87116

Nuorten omaehtoisen 
mediatuotannon tekeminen

10169 1091

Digitaalisen median ja teknologian sisällyttäminen 
tavoitteellisesti omaan työhöni

5112

 11

95116

Digitaalisen median ja teknologian 
hyödyntäminen nuorten ryhmäyttämisessä

50 104116

Teknologiakasvatus ja nuorten 
teknologiataitojen vahvistaminen

9743 19113

Pelikasvatus ja digitaalisen pelien 
hyödyntäminen nuorisotoiminnassa

161427534

Mobiililaitteiden hyödyntäminen 
nuorisotoiminnassa

30 100 110 37

12 11492 1149

Nuorten digitaalisten kulttuurien ja 
verkkokäyttäytymisen tuntemus

661257511

Mediakasvatus ja nuorten 
mediataitojen vahvistaminen

Kuva 10. Osaamisalueet oman arvion mukaan (1-heikko, 2-tyydyttävä, 3-hyvä, 4-erinomainen) olivat järjestyksessä 
vahvimmasta heikoimpaan; mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotoiminnassa (keskiarvo 2.4, keskihajonta 0.87), 
mediakasvatus ja nuorten mediataitojen vahvistaminen (ka. 2.2, kh. 0.90), nuorten digitaalisten kulttuurien ja 
verkkokäyttäytymisen tuntemus (ka. 2.1, kh. 0.82), verkkovälitteinen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö (ka. 1.9, kh. 
0.84), digitaalisen median ja teknologian sisällyttäminen tavoitteellisesti työhön (ka. 1.9, kh. 0.86), nuorten omaehtoisen 
mediatuotannon tukeminen (ka. 1.9, kh. 0.90), digitaalisen median ja teknologian hyödyntäminen nuorten ryhmäyttämisessä 
(ka. 1.8, kh. 0.80), teknologia kasvatus ja nuorten teknologiataitojen vahvistaminen (ka. 1.7, kh. 0.90), ja viimeisenä 
pelikasvatus ja digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotoiminnassa (ka. 1.6, kh. 0.92)

4

7

3

5

5

6

7

1

1
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”Haluaisin tuottaa esim. videoita yhdessä nuorten kanssa (kuvaus, editointi). Nuorten ääni pitäisi päästä paremmin 

kuuluviin kuvin ja videoin.”

”Haluaisin oppia lisää yhteisönrakentamisesta digitaalisessa ympäristössä. Lisäksi hengellisen työn tekeminen ver-

kossa kiinnostaa. Kuinka tehdä sitä yhtä luontevasti kuin kasvokkaisessa kohtaamisessa. ”

Selkeä tarve tai osaamisalue, jonka suhteen toivottiin kehitystä, oli sisällön tuottaminen ja tämä tuli esille 

myös avovastauksissa. Etenkin videoiden editoimisesta ja nuorten sisällöntuottamisen tukemisen suhteen 

toivottiin oppimista. Lisäksi moni toivoi konkreettisia ideoita, millä tavalla digiä pystyisi hyödyntämään, 

esimerkiksi oman toiminnan mainonnassa tai keskustelussa nuoren kanssa.  

”Osaan tuottaa videoita, editoida ja luoda some sisältöä. En kuitenkaan tiedä miten hyödyntäisin sitä rippikouluo-

petuksessa. Työnantajalta ei tule digitaalisen nuorisotyön tukemiseksi kännykkää kummempia laitteita, joten sekään 

ei anna kannustinta työn kehittämiseen. ”

Samoin avoimissa vastauksissa tuli myös paljon esille perusasioiden (esim. somen) haltuunotto. Vaikka 

moni ja monissa paikoissa digijutut ovat halussa, vaikuttaisi kuitenkin vielä siltä, että kaikki eivät täysin 

ole päässeet mukaan. 

”Digimaailma menee niin lujaa eteenpäin, etten tahdo pysyä perässä ja se tuo mukanaan sen, ettei sitten kiinnosta-

kaan. Pitäisi saada ihan ”ruohojuuritason” ohjausta ja sellaiset välineet työnantajalta, että pärjää myös digimaail-

massa. Omaa puhelinta tai tietokonetta en halua käyttää työssä. ”

Kriittinen medialukutaito oli vastaajien kesken arvioitu kaikkein vahvimmaksi digitaaliseksi osaamisalueeksi 

(Kuva 9). Tästä syystä se on saattanut jäädä juuri siksi osa-alueeksi, jossa ei haluta tai koeta tarvetta kehittyä. 

On silti huomioitava, että kriittinen medialukutaito korostunee tulevaisuudessa ja saattaa olla juurikin yksi 

niistä kasvatuksellisista osa-alueista, jotka ovat entistäkin tärkeämpiä tulevaisuudessa. Lisäksi oman kriittisen 

medianlukutaitonsa arvioiminen voi olla vaikeaa ja se saatetaan arvioida todellisuutta positiivisemmassa valossa. 

3.4 Digitaalisen työn suunnittelu ja kehittäminen  
- Tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt hukassa 

Tulokset kautta linjan puhuivat sen puolesta, ettei digitaaliselle nuorisotyölle ole sen suuremmin asetettu 

tavoitteita, yhtenäistä ohjeistusta, eikä sitä systemaattisesti arvioida. Suurin osa vastaajista koki, ettei työyh-

teisössä ole jaettua käsitystä tai sovittua vastuunjakoa digitaaliselle nuorisotyölle. Vielä suurempi osa vastaa-

jista ilmoitti, ettei työyhteisössä ole ohjeistusta digitaalisen nuorisotyön käytännöille tai tavoitteitta (Kuva 11).

”Se pitäisi nähdä konkreettisena työnä eikä näpertelynä tai ajanviettotapana.”

Harva koki, että työntekijälle olisi erikseen varattu työaikaa digitaalisen nuorisotyöntekemiseen. Samoin 

vähemmistö ilmoitti, että digitaalisuus olisi huomioitu digitaalisuuden nuorisotyönohjaajien työnkuvissa 

(Kuva 11). Lisäksi digitaalisen nuorisotyön resurssien käytön ja tarpeellisuuden arviointi oli harvoin sään-

nöllistä (3 % täysin samaa mieltä, 19 % jokseenkin samaa mieltä, 17 % ei samaa eikä eri mieltä, 2 % eos., 

25 % jokseenkin eri mieltä, 35 % täysin eri mieltä). 
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Ohjeistuksen ja selkeiden toimintamallien puute on sikäli huomattavaa, että vastaajista suurin osa vastasi 

toivovansa näitä enemmän. Kun kysyimme, kaipaisiko vastaaja enemmän materiaaleja, toimintamalleja 

tai ohjeistuksia digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen, vastaajista 15 % oli täysin ja 53 % jokseenkin 

samaa mieltä (17 % ei samaa eikä eri mieltä, 12 % jokseenkin eri mieltä ja 3 % täysin eri mieltä). Lisäksi 

suurin osa vastaajista kaipasi työyhteisöltään monipuolisempia mahdollisuuksia digitaalisen osaamisen 

kehittämiseen (19 % täysin samaa mieltä, 50 % jokseenkin samaa mieltä, 18 % eos., 10 % jokseenkin eri 

mieltä, 4 % täysin eri mieltä).

Tämä selittänee luultavasti myös sen, miksi suurin osa vastaajista koki, että digitalisaatio pitää ottaa parem-

min huomioon nuorisotyön strategiassa (Kuva 4). Sen ja asenneväitteen ”kaipaan enemmän materiaaleja/

toimintamalleja/ohjeistuksia digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen” oli yhteys. Ohjeistukseen ja digitaali-

sen nuorisotyön tavoitteellisuuteen liittyvät tulokset ovat merkittäviä myös siksi, että moni vastaaja (42 %) 

koki tavoitteiden puuttumisen olevan yksi digitaalista nuorisotyötä eniten hankaloittavista tekijöitä (Kuva 12).

Kuten edellä kävi jo ilmi, suurimmassa osassa työyhteisöitä ei ole huomioitu digitalisaatiota mitenkään 

erityisemmin seurakunnan/ organisaation strategiassa. Kun huomioi, että niin moni koki kuitenkin digi-

talisaation vaikuttavan nuorisotyöhön ja vaativan uudenlaista osaamista työntekijöiltään, vaikuttaisi siltä, 

että strategiselle suunnittelutyölle ja näkökulmalle olisi selkeä tarve (Kuva 4). 

Työntekijät eivät myöskään suuresti kokeneet, että heillä olisi vaikutusmahdollisuuksia asian suhteen. Liki 

kolmannes oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä, että hänellä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työyh-

teisön digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen (täysin eri mieltä 5 %, jokseenkin 24 %) 

Kun kysyimme, missä määrin viimeisen vuoden aikana on tapahtunut muutosta koskien digitaalisuuden 

hyödyntämistä nuorisotyössä, suurimmassa osassa seurakuntia mahdollisuudet tehdä digitaalista nuoriso-

työtä, vahvistaa omaa osaamista tai kokeilla uusia toimintamuotoja koettiin pysyneen ennallaan. Vastaa-

jat tunnistettiin omien mahdollisuuksien jonkin verran parantuneen kuluneen vuoden aikana digitaalisen 

nuorisotyön tekemiseen (täysin samaa mieltä 8%, jokseenkin samaa mieltä 41%) ja uusien toimintamuo-

tojen kokeilemiseen (täysin samaa mieltä 6%, jokseenkin samaa mieltä 38%). Kuitenkaan suurta kehitystä 

viimeisen vuoden aikana ei voida sanoa tapahtuneen digitaalisen nuorisotyön tekemisen osalta.

 

Strategista suunnittelua koskevissa väittämissä kävi ilmi se, ettei digitaalisen nuorisotyön kehittäminen 

ole kovinkaan systemaattista tai tavoitteellista, vaikka sitä kuitenkin jossain määrin tehdään. 

Eniten strategisessa suunnittelussa hyödynnettiin esimerkkejä muiden toimijoiden hyvistä käytännöistä. 

Lähes puolet vastaajista koki työyhteisön ottavan selvää muiden toimijoiden hyvistä digitaalisen nuoriso-

työn käytännöistä (8 % täysin samaa mieltä, 39 % jokseenkin samaa mieltä, 20 % ei samaa eikä eri mieltä, 

1 % eos., 20 % jokseenkin eri mieltä, 12 % täysin eri mieltä). 

Noin puolet vastaajista ilmoitti, että hyödyntää nuorisotyön suunnittelun tukena tietoa nuorten digitaa-

lisen median ja teknologian käytöstä (5 % täysin samaa mieltä, 37 % jokseenkin samaa mieltä, 18 % eos., 

30 % jokseenkin eri mieltä, 9 % täysin eri mieltä). Samoin noin puolet kertoi, että nuorten mielipiteitä ja 

palautteita hyödynnetään osana digitaalisen nuorisotyön suunnitteluprosessia (7 % täysin samaa mieltä, 

39 % jokseenkin samaa mieltä, 18% eos., 21% jokseenkin eri mieltä, 14% täysin eri mieltä). Hieman har-

vempi ilmoitti, että sidosryhmien osaamista hyödynnettäisiin digitaalisten toimintojen ja palveluiden 
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suunnittelussa (8% täysin samaa mieltä, 25% jokseenkin samaa mieltä, 26% ei samaa eikä eri mieltä, 3% 

eos., 25% jokseenkin eri mieltä, 14% täysin eri mieltä). 31 % vastaajista koki, että työyhteisö hyödyntää 

nuorisotyön suunnittelun tukena tietoa digitalisaation vaikutuksista yhteiskuntaan. 

Kun kysyimme tarkemmin, millä arviointitavoilla seurakunnissa seurataan digitaaliselle nuorisotyölle ase-

tettujen tavoitteiden toteuttamista, 80% vastasi, ettei digitaaliselle nuorisotyölle ole asetettu tavoitteita. 

Tavoitteiden toteutumista arvioivat vastasivat, että toteutumista seurataan pääosin työyhteisökeskuste-

luilla (21 %), nuorille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä (12 %) sekä itse- ja vertaisarviointien 

avulla (10 %). Sen sijaan arviointia ei juurikaan tehty työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyys-

kyselyillä (3 %), organisaation sisäisillä vaikuttavuusarvioinneilla (3 %) tai organisaation asettamilla tun-

nusluvuilla (2 %). Vastaajista 29 % ilmoitti, että tavoitteet on asetettu, mutta niitä ei arvioida. 

Mielenkiintoinen ero kävi ilmi esimiesten ja nuorisotyöntekijöiden välillä väittämien ”olemme huomioi-

neet digitalisaation seurakuntamme/organisaatiomme strategiassa/toimintasuunnitelmassa” ja ”olemme 

luoneet työyhteisössämme tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle” kohdalla. Esimiehet kokivat selvästi 

työntekijöitä enemmän työyhteisön asettaneen yhteisiä tavoitteita ja ottaneen huomion digitalisaation. 

Voi siis olla, että vaikka jonkinlaisia ”ylemmän tason” linjauksia aiheesta olisi, ne eivät joko ole tiedossa 

tai eivät konkreettisesti näy nuorisotyön toiminnassa. 

Ohjeistus, tavoitteet ja vastuunjako

0 %    20 %    40 %    60 %    80 %   100 %

Olemme luoneet työyhteisössämme 
tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle

101 89 35 1043

Olemme huomioineet digitalisaation 
seurakuntamme / organisaatiomme 

strategiassa / toimintasuunnitelmassa

4588 24

12

86

Varaamme työntekijälle työaikaa 
digitaalisen nuorisotyön tekemiseen

105

9745

43 7048

Huomioimme digitalisuuden 
nuorisotyönohjaajien työnkuvissa

50 1868

Työyhteisössämme on jaettu käsitys siitä, 
mitä on digitaalinen nuorisotyö

35 95 61 77

52 3486 2878

Työyhteisössämme on ohjeet digitaalisen 
nuorisotyön käytännöille

73329101 108

Työyhteisössämme on sovittu vastuunjako 
digitaalisessa nuorisotyössä

35

 Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä  Ei samaa eikä eri mieltä  Jokseenkin samaa mieltä  Täysin samaa mieltä

Kuva 11. Suurimmassa osassa työyhteisöjä digitaaliselle nuorisotyölle ei ollut asetettu tavoitteita, digitaalisen nuorisotyön 
käytännölle ei ollut ohjeita, eikä työlle ollut sovittua vastuunjakoa. Digitaalisen nuorisotyöntekemiseen ei useimmiten ole 
varattu työaikaa, eikä sitä ole huomioitu nuorisotyönohjaajien työkuvassa. Myöskin useimmissa työyhteisöissä ei ollut jaettua 
käsitystä siitä, mitä digitaalinen nuorisotyö on, eikä digitalisaatiota ollut huomioitu toimintasuunnitelmassa. 

10
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Lisäksi tässäkin kohtaa on mainittava se, että vastaajista valtaosa suhtautui joko myönteistesti tai erittäin 

myönteistesti digitalisaatioon ja sen hyödyntämiseen nuorisotyössä. Vaikka vaikuttaisi siltä, että on suuri 

tarve yhteiselle digitaaliselle strategialle, voi kuitenkin olla, että vaikutelman painoarvo tässä kyselyssä on 

todellista suurempi. Sen vuoksi todellisten tarpeiden kartoittaminen vaatisi myös niiden kuulemista, jotka 

suhtautuvat aiheeseen kriittisemmin. 

3.5 Haasteet - Ajan puute on digitaalisen  
nuorisotyön toteuttamisen suurin este

Digitaalista nuorisotyötä vaikeuttavien tekijöiden tarkastelu oli yksi keskeisimmistä kokonaisuuksista, jota 

selvityksen avulla halusimme selvittää. Vastausten perusteella suurimmat haasteet olivat ajan puute (61 

%), sekä oman digitaalisen osaamisen riittämättömyys (55 %). Tämän jälkeen moni mainitsi haasteiksi 

riittävän selkeiden tavoitteiden puuttumisen (43 %), sekä käytettävissä olevan välineistön tai infrastruk-

tuurin vaillinaisuuden (39 %). Lisäksi viidennes (21 %) mainitsi työyhteisön tuen puutteen digitaalisen 

nuorisotyön tekemistä hankaloittavaksi tekijäksi (Kuva 12). 

Tarkemmin tarkasteltuna ajanpuutteen oli valinnut muita työntekijöitä useammin esimiehet. Lisäksi iällä 

oli vastauksissa melko merkitsevä yhteys siihen, että ajan puute koettiin haasteeksi; nuoremmat työnte-

kijät kokivat tämän muita selvemmin haasteeksi. Tilastollisesti merkitsevä yhteys oli havaittavissa myös 

vanhemmilla vastaajilla iän ja oman digitaalisen osaamisen haasteeksi kokemisen välillä, sekä suhtautu-

misen ja oman digitaalisen osaamisen haasteeksi kokemisen välillä, jossa yhteys korostui asiaan negatii-

visemmin suhtautuvilla. 

Ajan puute (25  %) ja siihen liittyen jatkuva oman osaamisen uudistamisen tarve (36%) digitaalista nuoriso-

työtä hankaloittavana tekijänä, on tulos, joka ilmeni myös viime selvityksessä (Hintsala, 2016). Koska tämän 

vuoden kyselyssä kohtia ei ollut eriytetty, luultavasti moni, joka on vastannut tässä kyselyssä haasteeksi ajan-

puutteen, on nimenomaan kokenut ongelman liittyvän aikaan, jonka tarvitsisi osaamisensa kehittämiseen. 

Ohjeistuksen puute oli kohta, joka tuli esille useasti kyselyn vastauksissa. Tavoitteiden puuttumisen digi-

taalista nuorisotyötä vaikeuttavana tekijänä nosti esille 43 % vastaajista, mitä voidaan pitää suurehkona ja 

merkittävänä osuutena. Tilastollinen yhteys oli melkein merkitsevä suhteessa osaamiseen ja ikään. Tässä 

ehkä hieman yllättävästi, vastaus korostui nuorempie ja niiden joukossa, jotka olivat arvioineet osaami-

sensa keskimäärin paremmaksi (Kuva 13). Lisäksi ajan puute ja tavoitteellisen ohjeistuksen puute voivat 

mahdollisesti olla yhteydessä toisiinsa. 

On huomattavaa, että 21 % mainitsi merkittäväksi digitaalisen nuorisotyön tekemisen haasteen syyksi 

sen, ettei työyhteisö kannusta tai tue siinä (Kuva 12). Tämä korostui etenkin vastaajilla, jotka olivat arvi-

oineet osaamisensa hyväksi tai erinomaiseksi. Osittain tätä saattaisi auttaa tai ainakin selkeyttää ”yhdessä 

sovitut pelisäännöt”. Avovastauksissa toivottiin selkeyttä työn- ja vastuunjakoon (”ei haittaa, jos joku tekee 

enemmän digijuttuja, mutta se pitää olla sovittu ja reilu jako kaikin puolin”). Toinen huomionarvoinen havainto 

on, että valinnalla oli yhteys myös suhtautumisen kanssa, eli vastaus korostui myös positiivisimmin suh-

tautuvissa. Muita tilastollisesti merkittäviä yhteyksiä olivat työkuva (esimiehet vastasivat harvemmin, 

että kokivat vaikeuttavaksi tekijäksi työyhteisön kannustuksen puutteen), sekä kunnan koko (pienimmissä 

kunnissa koettiin useammin haasteeksi). 
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Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä 
tai infrastruktuuria

Työyhteisömme ei tue / kannusta 
digitaalisuuden hyödyntämiseen nuorisotyössä

Koen, ettei digitaalisuuden hyödyntäminen 
tuo nuorisotyöhön lisäarvoa

Työyhteisössämme digitaalisesta 
nuorisotyöstä vastaa joku muu

Joku muu tekijä

39

21

16

8

4

0 %  10 %  20 %  30 %  40 %  50 %  60 %  70 %

Koen, että digitaalinen osaamiseni ei ole riittävää

Digiraaliselle nuorisotyölle ei ole asetettu 
riittävän selkeitä tavoitteita

43

55

61Aikani ei riitä digitaalisen 
toiminnan toteuttamiseen

Digitaalisen nuorisotyön toimintatavat verkossa

Kuva 12. Digitaalisen nuorisotyön toteuttamista hankaloittavat tekijät. Suurimpana haasteena digitaalisen nuorisotyön 
toteuttamiselle näyttäytyi ajan puute sekä oman osaamisen riittämättömyys. Samoin ongelmia tuottivat selkeiden tavoitteiden 
puuttuminen, sekä puutteellinen välineistö tai infrastruktuuri. Jonkin verran työyhteisön tuen puute koettiin digitaalisen 
nuorisotyön toteuttamisen haasteeksi. 

Vain pieni osa vastaajista nosti digitaalisen nuorisotyön tekemisen haasteeksi sen, ettei digitaalisuuden 

hyödyntäminen tuo työhön lisäarvoa (16 %). Huomionarvoista on se, että tämä oli suoraan yhteydessä 

vastaajien suhtautumiseen digitalisaatioon, eli tämä vastaus korostui kielteisemmin suhtautuvissa. Koe-

tulla haitalla oli myös yhteys asenneväittämän kanssa ”pidän digitaalista nuorisotyötä yhtä aitona kuin 

kasvokkain kohtaamista”. Lienee siis niin, että tämä osa vastaajista kokee, ettei digitaalinen nuorisotyö 

tuo lisäarvoa, koska se ei ole yhtä aitoa kuin kasvokkain kohtaaminen. Lisäksi muutama ilmoitti tai koki, 

että työyhteisössä digitaalinen nuorisotyö on jonkun toisen henkilön vastuulla (8 %). Nämä vastaajat olivat 

useammin myös ilmoittaneet, että työyhteisössä on sovittu vastuunjako liittyen digitalisaatioon. 
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Työntekijän osaamisen vaikutus koettuihin haasteisiin
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Kuva 13. Yli 50% digitaaliset taitonsa hyväksi tai erinomaiseksi arvioineista koki selkeiden tavoitteiden puuttumisen olevan yksi 
merkittävimpiä digitaalisuuden hyödyntämistä vaikeuttavista tekijöistä. Sen sijaan ajan puutteen vastaajat kokivat haasteeksi 
riippumatta siitä, oliko osaamistaso arvioitu tyydyttäväksi, hyväksi vai erinomaiseksi. 
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3.6 Toiveet tulevaisuuden suunnalle – digi halutaan  
osaksi nuorten omaa sisällöntuotantoa

Lopuksi kysyimme, millä tavalla vastaajat haluaisivat hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa nuo-

risotyössä tulevaisuudessa, sekä minkälaista tukea he toivoisivat digitaalisen nuorisotyön tekemiselle.

Vastauksissa tuli paljon esille toive siitä, että nuorten osallistumista ja omaehtoista tekemistä pystyttäisiin 

lisäämään. Samoin nuorten tavoittamista ja oman toiminnan näkyväksi tekemistä somessa esimerkiksi 

vlogejen kautta oli tapa, millä tulevaisuudessa digitalisaatiota haluttaisiin hyödyntää nuorisotyössä yhä 

enemmän.  

”Välineitä, joilla lapset ja nuoret itse voisivat tuottaa someen sisältöä ja näin osallistua ja olla osallisena seurakun-

nan toiminnassa. ”

”Haluan käyttää digitaalisuutta yhtenä luontevana osana nuorisotyötä, korostamatta sitä tai väheksymättä sitä. 

Samalla tavalla kuin menetelminä käytetään esim. Retkeilyä tai lautapelejä. Tarpeen ja tilanteen mukaan. ”

Vastaajien kertoessa toiveita digitaalisen nuorisotyön tekemisen tuelle, tuli esille pitkälti saman tyyp-

pisiä toiveita: koulutusta (sekä kädestä pitäen, että uusiin ideoihin), aikaa, yhteisiä tavoitteita, selkeää 

vastuunjakoa, yhteistyötä, yhdessä innostumista, jonkin verran parannusta nykyisiin välineisiin. Näistä 

useimmiten mainittiin koulutus ja aika. 

”Kaipaisin työyhteisöltämme monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen.”

”Avarakatseisuutta, koska sillä tavalla olemme myös siellä missä nuoret, mutta kuitenkin toivon järkeä, ettei digi-

talisoida kaikkea, sitä tehdään jo aivan tarpeeksi muualla. ”

”Seurakunnan sisäisesti pitäisi ymmärtää, että kaikki tarvitsevat näitä taitoja. Niitä ei voi jättää vain yhden tai 

kahden osaajan työksi. Eli koulutusta ja asennemuutosta.”

Kaiken kaikkiaan, monissa vastauksia näkyi ajatus siitä, että digitaalisuus on osa työtä, mutta nuorisotyön 

ensisijainen tavoite on edelleen kohdata nuori ja tukea tätä tarvittaessa. Kuitenkin digitaalisuus ei poissulje 

tätä, ja jaottelua ”digityöhön” ja ”oikeaan nuorisotyöhön” ei pääosin nähty tarpeelliseksi. Parhaimmillaan 

digitaalinen nuorisotyö sulautuu luonnostaan olemassa olevien työtapojen tueksi, ja edistää nuorisotyön 

tavoitteiden toteutumista.
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4. Yhteenveto 

NUORET TOIMIVAT DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ ja heidän tavoittamiseksensa digitaalisen median ja tek-

nologian hyödyntäminen osana toimintaa on luonteva tapa. Tämä on sisäistetty kirkon nuorisotyössä, 

missä digitaalisen median käyttö nuorten tavoittamiseen on tämän selvityksen perusteella hyvin laajalle 

levittäytynyttä. 

Valtaosa tämän kyselyn vastaajista suhtautui myönteisesti digitalisuuden hyödyntämiseen nuorisotyössä, 

sekä koki työyhteisössään olevan kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen nuorisotyön suhteen. 

Tämä on tärkeää, sillä nuorisotyöllä voi olla keskeinen rooli siinä, ettei digitaalisen median ja teknologian 

käytöstä ja tottumuksista tule nuoria jakava tai syrjäyttävä asia.  

Nuorisotyöntekijöiden osaaminen oli kyselyn perusteella suhteellisen hyvällä mallilla. Kokonaisuudessaan 

tulokset olivat saman suuntaisia, kun vuoden 2016 tehdyssä selvityksessä. Toiminnassa sisällöntuotta-

minen on edelleen haaste ja samoin digitaalisen työn ohjeistusta ja tavoitteita on pitkälti täsmennettävä 

ja tarkennettava. Kirkon nuorisotyö kamppailee edelleen kysymyksen ”miksi ja millä sisällöllä”-kanssa. 

 

Yksi asia näyttää kuitenkin selvältä. Eniten digitalisuutta toivottiin vastaisuudessakin hyödynnettävän 

nuorten tavoittamiseen ja kohtaamiseen, sekä oman toiminnan näkyväksi tuomiseen jotta;

”Seuranta ja kirkko on läsnä siellä, missä nuoret ovat.”
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Liitteet



Liite 1

Suhtautuminen digitalisaatioon (asteikolla 1-7) eri ikäluokissa, hiippakunnissa sekä eri kokoluokan seura-

kunnissa. Kuvissa on esitetty keskiarvot sekä 95% luottamusvälit. Hiippakuntien kohdalla Espoo ja Helsinki 

on yhdistetty ja Porvoo jätetty pois pienten vastaajamäärien vuoksi.
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Liite 2

Digitaalinen osaaminen (asteikolla 1-heikko, 4-erinomainen) eri ikäluokissa, hiippakunnissa sekä eri 

kokoluokan seurakunnissa. Kuvissa on esitetty keskiarvot sekä 95% luottamusvälit. Hiippakuntien kohdalla 

Espoo ja Helsinki on yhdistetty ja Porvoo jätetty pois pienten vastaajamäärien vuoksi.
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Liite 3

Kysely digitaalisuuden hyödyntämisestä 
seurakuntien nuorisotyössä 

Valitse pääasiallista toimenkuvaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto

. Teen työtä nuorten parissa

. Toimin pelkästään esimiestehtävissä (työhöni ei kuulu nuorten kohtaamista)

. Toimin sekä esimiestehtävissä että kohtaan nuoria

1. ASENTEET

Asteikolla 1-7 mikä on suhtautumisesi digitalisaatioon? 

(Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä kyselyssä yksinkertaistetusti digitaalisen teknologian hyödyntämistä ja yleisty-

mistä arjen toiminnoissa.) (1= suhtaudun erittäin kielteisesti, 7= suhtaudun erittäin myönteisesti) 

Ota kantaa seuraaviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin 

samaa mieltä, Täysin samaa mieltä) 

. Haluan pysyä kartalla digitalisuuden ja teknologian kehityksestä

. Olen kiinnostunut nuorten digitaalisista kulttuureista

. Pidän nuoren kohtaamista digitaalisissa ympäristöissä yhtä aitona kuin kasvokkaista kohtaamista

. Digitaalisen nuorisotyön hyötyä on vaikea hahmottaa

. Digitaalista mediaa ja teknologiaa tulee hyödyntää enemmän seurakuntamme/yhteisömme 

nuorisotyössä

. Nuorisotyön yksi keskeisimmistä tehtävistä on nuorten digitaalisen osaamisen vahvistaminen

Miten seuraavat väittämät kuvaavat työhteisöäsi digitaalisen nuorisotyön osalta? (Täysin eri mieltä, Jok-

seenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä) 

. Työyhteisössämme on jaettu käsitys siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö

. Työyhteisössämme on kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri digitaalisen nuorisotyön suhteen

. Työyhteisössämme ollaan valmiita kokeilemaan uusia digitaalista mediaa ja teknologiaa hyödyntäviä 

toimintamalleja ja palveluita

. Työyhteisössämme on sovittu vastuunjako digitaalisessa nuorisotyössä

. Työyhteisössämme on ohjeet digitaalisen nuorisotyön käytännöille

. Työyhteisössämme kannustetaan digitaalisen osaamisen kehittämiseen
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2. DIGITAALISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN NUORISOTYÖSSÄ

Millaisia nuorisotyön työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? (valitse max 3.)

. Avoin nuorisotyö

. Ehkäisevä päihdetyö

. Etsivä nuorisotyö

. Kansainvälinen nuorisotyö

. Koulunuorisotyö

. Kulttuurinen nuorisotyö (mm. käsityö, media, musiikki, tanssi, pelaaminen, teatteri, liikunta)

. Luonto- ja elämystoiminta (mm. ympäristökasvatus, seikkailukasvatus)

. Monikulttuurinen nuorisotyö

. Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen

. Nuorten tieto- ja neuvontatyö

. Nuorten työpajatoiminta

. Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava erityisnuorisotyö

. Verkkonuorisotyö

. Joku muu, mikä?

Mitä seuraavista digitaalisuutta hyödyntävistä toimintamuodoista olet toteuttanut viimeisen 6 kk 

aikana? (Valitse kaikki sopivat.) 

. Keskustellut nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista (esim. ihmissuhteet/vuorovaikutus 

verkossa, pelaaminen, työelämässä tarvittavat digitaidot)

. Tarjonnut nuorille pääsyn digitaalisen median ja teknologian käyttämiseen ja tuottamiseen tarvittaviin 

välineisiin (esim. välineistön lainaaminen)

. Kannustanut nuoria omaehtoiseen sisällöntuotantoon (esim. vloggaamiseen, bloggaamiseen)

. Hyödyntänyt digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä

. Mahdollistanut nuorille osallistumisen tapahtumien tai palveluiden markkinointiin tai viestintään 

(esim. bloggaamalla, vloggaamalla, somettamalla)

. Selvitellyt nuorten keskinäiseen somevuorovaikutukseen liittyviä ongelmatilanteita

. Järjestänyt nuorten digitaalista osaamista tai mediataitoja edistävää kerhotoimintaa (esim. mediakerho, 

koodikerho, pelinkehityskerho, vloggauskerho)

. Mahdollistanut nuorten toimimisen kerhoohjaajina toisille nuorille digitoiminnassa (esim. mediakerho, 

koodikerho, pelinkehityskerho, vloggauskerho)

. Järjestänyt digitaaliseen pelaamiseen liittyvää ohjattua toimintaa

. Järjestänyt tai mahdollistanut nuorten digitaalisiin kulttuureihin liittyvän tapahtuman (esim. LANit, 

Pokémonien keräily, tubettajamiitti)

. Tukenut nuoria digitaalisessa vaikuttamistoiminnassa (esim. aloitteiden tekeminen verkossa, vuoro-

puhelu päättäjien kanssa)

. Hyödyntänyt digitaalista teknologiaa nuorten ryhmäyttämisessä

. Tarjonnut mahdollisuuden teknologiseen värkkäilyyn eli makertoimintaan

(esim. 3Dtulostus, digitaalinen käsityö)

. Tarjonnut mahdollisuuden koodaamisen harjoitteluun

. En mitään edellä mainituista

. Jotain muuta, mitä?
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Mitä seuraavista verkkonuorisotoimintaan liittyvistä toimintamuodoista olet toteuttanut viimeisen 6 

kk aikana? (Valitse kaikki sopivat.)

. Pitänyt yhteyttä seurakuntamme/yhteisömme toiminnassa mukana oleviin nuoriin sosiaalisen median 

tai viestipalvelun avulla

. Laittanut sosiaaliseen mediaan nuorille suunnatun mainoksen (esim. seurakunnan tapahtumasta)

. Jakanut nuoria kiinnostavaa tietoa (esim. uutiset, lehtijutut) julkisesti sosiaalisessa mediassa

. Käynyt kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluja nuorten kanssa verkossa tai viestipalvelussa (esim. chat)

. Tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia nuorille (esim. vlogannut, snäppäillyt)

. Tarjonnut julkaisukanavan nuorten mielipiteille ja mediatuotoksille (esim. some, verkkosivut, nettiradio 

tai -lehti)

. Järjestänyt ohjattua ryhmätoimintaa verkossa

. Mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan tai toimintaan verkon kautta (esim. striimin, chatin, 

videopuhelun tai pelin välityksellä)

. En mitään edellä mainituista

. Jotain muuta, mitä?

Valitse listalta kaikki ne palvelut ja sovellukset, joita olet hyödyntänyt säännöllisesti viimeisen 6 kk 

aikana toimiessasi nuorten kanssa (Säännöllisyydellä tarkoitetaan tässä kyselyssä toistuvaa, vähintään kuu-

kausittain tapahtuvaa käyttöä.)

. Blogit (esim. WordPress, Blogger, Tumblr)

. Digitaaliset osaamismerkit (esim. Badgecraft, Badge Wallet)

. Digitaaliset pelit (PC, konsoli- tai mobiilipelit)

. Discord

. Facebook

. Facebook Messenger

. Instagram

. Keskustelufoorumit (esim. Suomi24, Demi, ASKfm, Jodel, Ylilauta)

. Kuvien ja videoiden editointisovellukset

. Kyselytyökalut (esim. Kahoot, Quizizz, PollEv, Typeform)

. Lisättyä todellisuutta hyödyntävät palvelut (esim. Pokémon Go; Zombies, Run!)

. Nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalvelut (esim. nuortenelämä.fi)

. Ohjelmointityökalut (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorms)

. Organisaation oma nuorille suunnattu verkkosivu

. Organisaation oma nuorille suunnattu sovellus

. Paikkatietoa hyödyntävät toiminnalliset palvelut (esim. Actionbound, ActionTrack, Seppo.io)

. Pelien yhteisö- ja hallintapalvelut (esim. PlayStation Network, Steam, Origin)

. Skype

. Slack

. Snapchat

. SoundCloud

. Sähköposti

. Telegram

. Tik Tok (Musical.ly)

. Twitch

. Twitter
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. Vimeo

. WhatsApp

. Yhteisöllisen tuottamisen palvelut (esim. Google Drive, Padlet, Pinterest, Wiki)

. YouTube

. Muuta, mitä?

Mikä on viimeisin sovellus tai digitaalinen palvelu, jonka olet ottanut nuorisotyössä käyttöön? Kuvaile 

halutessasi, kuinka olet hyödyntänyt kyseistä palvelua. 

Onko sinulla käytössäsi nuorisotyössä seuraavia työnantajan tarjoamia laitteita?

(On, tarvittaessa / On, mutta ei aina tarvittaessa / Ei, mutta tarvitsisin / Ei, enkä tarvitse) 

. Älypuhelin

. Tabletti (esim. iPad)

. Kannettava tietokone

. Pöytätietokone

. Pelikonsoli

. Digikamera / digitaalinen videokamera

. 360-kamera

. 3D-tulostin tai muu 3D-teknologia

. Drone

. VR-lasit tai muu VR-teknologia

. Tekniset rakentelusarjat (esim. robotiikka, mBot, LittleBits, MakeyMakey)

. Joku muu, mikä? (valitse ensin vaihtoehto)

3. OSAAMINEN

Arvioi osaamistasi seuraavilla digitaalisuuteen liittyvillä osa-alueilla (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, 

heikko, ei koske työtäni)

. Digitaalinen turvallisuus (esim. tietoturva, tietosuoja, yksityisyys)

. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit)

. Kriittinen media- ja informaatiolukutaito

. Ohjelmointi

. Tietotekninen osaaminen (esim. ohjelmistot, käyttöjärjestelmät)

. Verkkoviestintä ja vuorovaikutus

Valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa parhaiten digitaalista osaamistasi. 

. Heikko - Digiosaamisessani on puutteita

. Tyydyttävä - Minulla on perustason digitaidot

. Hyvä - Olen monipuolinen digiosaaja

. Erinomainen - Olen digiasioissa asiantuntija ja kehitän myös muiden digiosaamista
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Valitse seuraavista max. 3 osa-aluetta, jonka osaamista haluaisit erityisesti kehittää.

. Digitaalinen turvallisuus (esim. tietoturva, tietosuoja, yksityisyys)

. Digitaalisten sisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit)

. Kriittinen media- ja informaatiolukutaito

. Ohjelmointi

. Tietotekninen osaaminen (esim. ohjelmistot, käyttöjärjestelmät)

. Verkkovaikuttaminen

. Verkkoviestintä ja vuorovaikutus

Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavilla osa-alueilla (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, heikko, ei koske työtäni) 

. Pelikasvatus ja digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorisotoiminnassa

. Nuorten omaehtoisen mediatuotannon tukeminen

. Teknologiakasvatus ja nuorten teknologiataitojen vahvistaminen

. Mediakasvatus ja nuorten mediataitojen vahvistaminen

. Mobiililaitteiden hyödyntäminen nuorisotoiminnassa

. Nuorten digitaalisten kulttuurien ja verkkokäyttäytymisen tuntemus

. Digitaalisen median ja teknologian hyödyntäminen nuorten ryhmäyttämisessä

. Verkkovälitteinen nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö

. Digitaalisen median ja teknologian sisällyttäminen tavoitteellisesti omaan työhöni

Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä digitaalisuuteen liittyviä osaamistarpeita sinulla on tai mitä 

haluaisit erityisesti oppia lisää. 

4. TOIMINTAKULTTUURI

Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien digitaalisuuden hyödyntämistä nuorisotyössä (Täysin eri mieltä, 

Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä) 

. Minulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työyhteisömme digitaaliseen nuorisotyön kehittymiseen 

(esim. välineet, palvelut, toimintamuodot, koulutukset)

. Kaipaisin työyhteisöltämme monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen

. Hyödynnän toiminnassa työyhteisömme tuottamia digitaalisuuteen ja mediakasvatukseen 

liittyviä materiaaleja / toimintamalleja

. Mahdollisuuteni tehdä digitaalista nuorisotyötä ovat viimeisen vuoden aikana parantuneet

. Mahdollisuuteni kokeilla uusia digitaalisia toimintoja nuorisotyössä ovat viimeisen vuoden aikana 

parantuneet

Arvioi, miten seuraavat asiat ovat muuttuneet omalla kohdallasi viimeisen vuoden aikana (Huonontunut 

merkittävästi, Huonontunut jonkin verran, Pysynyt ennallaan, Parantunut jonkin verran, Parantunut merkittävästi)

. Mahdollisuus tehdä digitaalista nuorisotyötä

. Mahdollisuus vahvistaa omaa digitaalista osaamista

. Mahdollisuus kokeilla työajalla uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamuotoja

. Mahdollisuus vaikuttaa työyhteisömme digitaalisen nuorisotyön kehittymiseen 

(esim. välineet, palvelut, toimintamuodot, koulutukset)
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Mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat digitaalisuuden hyödyntämistä omassa 

nuorisotyössäsi? (Valitse max. 3) 

. Koen, ettei digitaalisuuden hyödyntäminen tuo nuorisotyöhön lisäarvoa

. Koen, että digitaalinen osaamiseni ei ole riittävää

. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä tai infrastruktuuria

. Aikani ei riitä digitaalisen toiminnan toteuttamiseen

. Työyhteisössämme digitaalisesta nuorisotyöstä vastaa joku muu

. Digitaaliselle nuorisotyölle ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita

. Työyhteisömme ei tue / kannusta digitaalisuuden hyödyntämiseen nuorisotyössä

. Joku muu tekijä, mikä?

Mitä pidät merkittävimpinä digitaalisen nuorisotyön hyötyinä oman työsi kannalta?

Mitä lisäarvoa digitaalisuus on tuonut nuorisotyöhösi?

Millaista tukea toivot työyhteisöltäsi digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen? 

Miten haluaisit hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa nuorisotyössä tulevaisuudessa? 

5. STRATEGINEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

Ota kantaa seuraaviin strategista suunnittelua koskeviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, 

Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa) 

. Olemme huomioineet digitalisaation seurakuntamme strategiassa / toimintasuunnitelmassa

. Hyödynnämme nuorisotyön suunnittelun tukena tietoa digitalisaation vaikutuksista yhteiskuntaan

. Hyödynnämme nuorisotyön suunnittelun tukena tietoa nuorten digitaalisen median ja teknologian 

käytöstä

. Huomioimme yhdenvertaisuuden digitaalisten toimintojen ja palvelujen suunnittelussa (esim. saavu-

tettavuus ja esteettömyys)

. Olemme luoneet organisaatiossamme tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle

. Hyödynnämme nuorten mielipiteitä ja palautteita osana digitaalisen nuorisotyön suunnitteluprosessia

. Otamme selvää muiden toimijoiden hyvistä digitaalisen nuorisotyön käytännöistä

. Hyödynnämme sidosryhmien osaamista digitaalisten toimintojen ja palvelujen suunnittelussa

Arvioi, miten seuraavat asiat ovat kehittyneet seurakuntasi/yhteisösi nuorisotyön osalta viimeisen 

vuoden aikana (Huonontunut merkittävästi, Huonontunut jonkin verran, Pysynyt ennallaan, Parantunut jonkin 

verran, Parantunut merkittävästi)

. Nuorille suunnatut digitaalisten palvelut

. Nuorisotyön käytössä oleva digitaalinen infrastruktuuri (esim. laitteet, verkkoyhteydet)

. Työyhteisön digitaalinen osaaminen

. Nuorisotyölliset digikokeilut

. Digitaalisen nuorisotyön toimintojen monipuolisuus

40

DIGITAALINEN NUORISOTYÖ KIRKOSSA 2019 • LIITTEET



Ota kantaa seuraaviin resurssien käyttöä koskeviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei 

samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa mieltä, En osaa sanoa) 

. Varaamme työaikaa digitaalisen nuorisotyön tekemiseen ja kehittämiseen

. Huomioimme digitaalisuuden työntekijöiden työnkuvissa

. Työntekijänä voin vaikuttaa siihen, että käytettävissä olevat digitaaliset välineet ovat riittävät ja toi-

minnan kannalta tarkoituksenmukaiset

. Haemme aktiivisesti ulkopuolista rahoitusta (esim. AVI, ESR,

Erasmus+) digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen ja kehittämiseen

. Arvioimme säännöllisesti digitaalisen nuorisotyön resurssien käyttöä ja tarpeellisuutta

Millä arviointitavoilla seuraatte digitaaliselle nuorisotyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista? 

(Valitse kaikki sopivat) 

. Emme ole asettaneet tavoitteita digitaaliselle nuorisotyölle

. Organisaation asettamilla tunnusluvuilla

. Itse- ja vertaisarviointien avulla (esim. auditoinnit)

. Työyhteisökeskusteluilla

. Organisaation sisäisillä vaikuttavuusarvioinneilla

. Organisaation ulkopuolisilla asiantuntija-arvioinneilla (esim. selvitykset, vaikuttavuusarvioinnit)

. Nuorille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä

. Työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä

. Nuorten kanssa tehtävien vuorovaikutteisten arviointien avulla (esim. haastattelut)

. Joku muu, mikä?

Minkä seuraavien toimijoiden kanssa olette tehneet yhteistyötä digitaalisen nuorisotyön osalta 

viimeisen 6 kk aikana? (Valitse kaikki sopivat.) 

. Emme ole tehneet yhteistyötä

. Kirjastot

. Perusopetus ja yleissivistävä koulutus

. Liikuntatoimi

. Yritykset

. Oppilaitokset

. Kunnallinen nuorisotyö

. Järjestöt

. Muiden seurakuntien toimijat

. Muu, mikä?

Mitä yhteistyökumppanit ovat tuoneet toimintaan lisää? (Valitse kaikki sopivat. Jos ette ole tehneet 

yhteistyötä, voit ohittaa tämän kysymyksen.) 

. Sisällöllistä osaamista digitaalisuudesta

. Digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen vaadittavaa teknistä osaamista

. Tekniikkaa ja laitteita

. Kattavampaa toimintaa

. Laajemman osallistujajoukon

. Tiloja toiminnalle

. Uutta näkökulmaa digitaaliseen nuorisotyöhön

. Jotain muuta, mitä?
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Kuvaile halutessasi tarkemmin esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä liittyen digitaaliseen 

nuorisotyöhön 

Ota kantaa seuraaviin väittämiin (Täysin eri mieltä, Jokseenkin eri mieltä, Ei samaa eikä eri mieltä, Jokseenkin 

samaa mieltä, Täysin samaa mieltä En osaa sanoa) 

. Digitalisaatio tulee huomioida paremmin nuorisotyömme strategiassa

. Digitalisaatio avaa nuorisotyöllemme mahdollisuuksia uusien palveluiden ja toimintamuotojen kehit-

tämiselle

. Digitalisaatio avaa nuorisotyöllemme mahdollisuuksia uusien yhteistyökumppanuuksien rakentamiselle

. Digitalisaatio edellyttää työntekijöiltämme uudenlaista osaamista

. Digitalisaatio ei vaikuta olennaisesti nuorisotyöhömme seuraavan 5 vuoden aikana

Mitä hyötyä digitaalisesta nuorisotyöstä on ollut seurakunnallenne/yhteisöllenne?

Mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä, jotka vaikeuttavat digitaalisuuden hyödyntämistä organisaatiosi 

nuorisotyössä? (Valitse max. 3) 

. Nuorisotyönohjaajien kielteinen asenne nuorisotyön digitalisaatiota kohtaan

. Esimiesten kielteinen asenne nuorisotyön digitalisaatiota kohtaan

. Seurakunnan/organisaation hallinnon kielteinen asenne digitaalista nuorisotyötä kohtaan

. Nuorisotyönohjaajien digitaalinen osaaminen ei ole riittävää

. Nuorisotyön esimiesten digitaalinen osaaminen ei ole riittävää

. Nuorisotyön käytössä ei ole riittävää välineistöä tai infrastruktuuria

. Nuorisotyönohjaajien työaika ei riitä digitaalisen nuorisotyön tekemiseen

. Digitaaliselle nuorisotyölle ei ole määritelty selkeää rooli-/vastuunjakoa

. Digitaaliselle nuorisotyölle ei ole asetettu riittävän selkeitä tavoitteita

. Nuorisotyöllä ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa seurakunnan/organisaation päätöksiin (esim. 

laitehankinnat, linjaukset, palvelut)

. Taloudelliset resurssit eivät ole riittävät digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen

. Joku muu tekijä, mikä?

Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä digitalisaatioon liittyviä haasteita olet kohdannut organisaatiosi 

toiminnassa tai omassa työssäsi? 

6. TAUSTATIEDOT

Minkä ikäisten nuorten kanssa työskentelet pääsääntöisesti?

. 7-13-vuotiaiden

. 13-17-vuotiaiden

. 18-25-vuotiaiden

. yli 25-vuotiaiden
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Työkokemuksesi nuorten parissa työskentelystä?

. Alle 1 vuotta

. 1–2 vuotta

. 3–5 vuotta

. 6–10 vuotta

. 11–15 vuotta

. 16–20 vuotta

. Yli 20 vuotta, kuinka kauan?

Minkä ikäinen itse olet?

. alle 20 vuotta

. 20-24 vuotta

. 25-29 vuotta

. 30-34 vuotta

. 35-39 vuotta

. 40-44 vuotta

. 45-49 vuotta

. 50-54 vuotta

. 55-59 vuotta

. yli 60 vuotta

Seurakunta tai yhteisö, jossa työskentelet. (Jos työskentelet useamman seurakunnan alueella, nimeä se seura-

kunta, joka on työnantajasi. Vastauksia ei tulla yksilöimään henkilötasolla.)

Mihin kokoluokkaan työskentelyseurakuntasi kuuluu? 

. Alle 2 000 jäsentä

. 2 000–5 000 jäsentä

. 5 001–10 000 jäsentä

. 10 001–20 000 jäsentä

. 20 001 –50 000 jäsentä

. 50 001–100 000 jäsentä

Hiippakunta

. Arkkihiippakunta

. Espoon hiippakunta

. Helsingin hiippakunta

. Kuopion hiippakunta

. Lapuan hiippakunta

. Mikkelin hiippakunta

. Oulun hiippakunta

. Tampereen hiippakunta

. Borgå stift
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7. LOPUKSI

Toiveita ja terveisiä kirkon digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi kirkkohallitukselle ja Nuori kirkko 

ry:lle. (Kirkkohallitus ja Nuori kirkko ry toteuttavat tämän kyselyn yhteistyössä Verken (digitaalisen nuorisotyön 

osaamiskeskus) kanssa.)

Mikäli haluat osallistua Verkkokauppa.comin lahjakortin arvontaan (arvo 100 €), kirjoita alle sähköposti-

osoitteesi. Osoitteita ei tulla yhdistämään kyselyn vastauksiin.
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