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Tiivistelmä

Tämä selvitys käsittelee digitaalista nuorisotyötä Suomen evankelisluterilaisissa seurakunnis-
sa� Aiemmat selvitykset aiheesta on toteutettu vuosina 2016 ja 2019� Kysely kerättiin keväällä 
2022 ja siihen osallistui 108 vastaajaa seurakunnan noin 970 nuorisotyöntekijästä� Hiippakun-
nista edustettuina olivat muut paitsi Porvoon hiippakunta� Kyselyn vastaajissa nuorempia vas-
taajia oli hieman enemmän kuin seurakuntien nuorisotyöntekijöissä�

Selvityksen rakenne myötäilee aiempia selvityksiä ja tarkastelee aihetta viidessä teemassa: 
suhtautuminen digitalisaatioon, digitaalisuuden hyödyntäminen, digitaalinen osaaminen, digi-
talisaation haasteet ja mahdollisuudet sekä digitalisaation strateginen kehittäminen� Tuloksia 
tarkastellaan samalla suhteessa edelliseen kyselyyn sekä Verken vuonna 2021 toteuttamaan 
kunnallisen nuorisotyön digitalisaation selvitykseen� Lisäksi selvityksessä pohditaan korona-
pandemian vaikutuksia nuorisoalaan ja digitaaliseen nuorisotyöhön�

Nuorisotyöntekijöiden suhtautuminen digitalisaatioon oli kyselyn tulosten perusteella varsin 
myönteistä� Yli 90 prosenttia vastaajista halusi pysyä kartalla digitalisaation ja teknologian 
kehityksestä, ja noin 60 prosenttia piti nuorten kohtaamista digitaalisissa ympäristöissä yhtä 
aitona kuin kasvokkaista kohtaamista� Valtaosa koki, että digitaalista mediaa ja teknologiaa 
tulee hyödyntää enemmän seurakunnan nuorisotyössä� Kuitenkin vain joka kolmas piti nuorten 
digitaalisen osaamisen vahvistamista nuorisotyön yhtenä keskeisimmistä tehtävistä� Osuus 
oli hieman korkeampi kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2019� Kaksi kolmesta näki tarvetta 
digitalisaation riskien ja kielteisten vaikutusten käsittelylle nuorisotyössä� Suhtautuminen on 
samankaltaista kuin kunnallisessa nuorisotyössä, joskin nuorten digitaalisen osaamisen vah-
vistaminen koetaan keskeisemmäksi tehtäväksi kunnallisen nuorisotyön kentällä�

Seurakunnissa on käytössä laajasti erilaisia digitaalisia tai verkkoa hyödyntäviä toimintamuo-
toja� Vain kourallinen vastaajia ei ollut työssään käyttänyt minkäänlaisia digitaalisen tai verk-
kovälitteisen nuorisotyön toimintamuotoja� Erityisesti sosiaalista mediaa hyödynnetään nuo-
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risotyössä: lähes kaikki vastaajat olivat pitäneen nuoriin yhteyttä tai mainostaneet toimintaa 
sosiaalisessa mediassa� Kaksi kolmesta oli tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia� 
Lähes yhtä moni oli mahdollistanut nuorille etäosallistumisen tapahtumaan tai käynyt kahden-
keskisiä ohjauskeskusteluja verkossa� Verkkoa hyödyntävän toiminnan lisäksi muuta digitaa-
lisuutta hyödynnettiin toiminnassa vähemmän, esimerkiksi pelaamiseen liittyvää ohjattua toi-
mintaa oli ollut vain joka kymmenennellä vastaajalla� Kuitenkin kaksi kolmesta oli hyödyntänyt 
digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai hartauselämässä� Vajaa 60 prosenttia oli 
keskustellut nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyen, käsitellyt nuorten kanssa tiedon luotetta-
vuutta tai mahdollistanut nuorille osallistumisen tapahtumien markkinointiin� 

Verrattaessa edelliseen selvitykseen olivat verkkonuorisotyöllisten toimintojen osuudet kasva-
neet� Useampi tuotti nyt nuorille verkkoon materiaalia, mahdollisti etäosallistumisen, julkaisi 
mediatuotoksia ja järjesti nuorten ryhmätoimintaa verkossa�

Myös sovellusten käytössä nuorisotyössä oli jonkin verran muutosta vuoteen 2019� Nyt sovel-
luksista ylivoimaisesti suosituin oli Instagram, jota käytti yhdeksän kymmenestä vastaajasta� 
Jopa kaksi kolmesta käytti myös kuvien ja videoiden editointisovelluksia� Pikaviestimiä, kuten 
Whatsappia tai Signalia, käytti neljä viidestä� Osuus oli hieman laskenut aiemmasta�

Välineistön osalta suurimmalla osalla nuorisotyöntekijöistä oli mahdollisuus käyttää halua-
miaan välineitä, ja kannettava tietokone, nettiyhteys ja älypuhelin löytyi tarvittaessa kaikilta� 
Pelikonsolia oli mahdollisuus käyttää noin 40 prosentilla vastaajista� Kuitenkin noin viidennes 
oli tyytymättömiä käytettävissä olevaan välineistöön�

Omaa digitaalista osaamista arvioitiin pääosin vahvaksi� Jopa puolet vastaajista arvioi olevan-
sa hyvä, monipuolinen digiosaaja� Osaamisen arviot olivat vahvistuneet aiemmasta� Samalla 
oma nuorisotyöllinen digiosaaminen koettiin heikommaksi kuin yleinen tai tekninen digiosaa-
minen� Tämä näkyi esimerkiksi arvioissa omasta media- ja informaatiolukutaidosta (93 % arvioi 
osaamistaan hyväksi tai erinomaiseksi) ja laitteiden ja sovellusten hallinnassa (80 %) tai toi-
saalta nuorten media- ja digiturvallisuustaitojen (61 %) ja nuorten digiosaamisen (50 %) vahvis-
tamisessa� Vahvaksi koetusta osaamisesta huolimatta vastaajista suurin osa koki kaipaavansa 
digiaiheista koulutusta� Vajaa puolet oli osallistunut koulutukseen edellisen vuoden aikana�

Uutena aiheena tämän vuoden kyselyssä oli seksuaaliväkivalta digitaalisissa ympäristöissä ja 
sen tunnistaminen� Puolet kyselyn vastaajista oli huomannut nuoriin kohdistuvaa seksuaalis-
ta häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä ja hieman tätä useampi vastasi nuoren 
puhuneen tällaisesta� Neljä viidestä koki osaavansa tunnistaa seksuaaliväkivallan tilanteita ja 
melkein yhtä moni osaavansa auttaa nuorta tilanteissa eteenpäin� Samalla yli puolet kaipasi 
lisää tietoa aihepiiristä�



Vastaajat arvioivat digitalisaation tilaa keskimäärin tyydyttäväksi tai hyväksi� Omat mahdolli-
suudet vaikuttaa digitaalisen nuorisotyön kehittymiseen työyhteisössä koettiin pääosin hyväk-
si� Mahdollisuuksien digitaalisen nuorisotyön tekemiseen koettiin myös yleisesti parantuneen 
viimeisen vuoden aikana� Toisaalta jopa kaksi kolmesta kaipasi työyhteisöltä monipuolisempia 
mahdollisuuksia digiosaamisen kehittämiseen� 

Kuten aiemmissa selvityksissä, suurimmaksi haasteeksi koettiin työajan riittämättömyys (74 
% vastaajista)� Reilu 40 prosenttia piti työnantajan asettamien tavoitteiden puutetta melko tai 
erittäin merkittävänä esteenä tai hidasteena digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle�

Vastaajien peilatessa digitaalisen nuorisotyön hyötyjä ja esteitä avovastauksissaan keskeisek-
si pohdinnan kohteeksi nousi nuorten tavoittaminen� Erityisesti koronapandemian aikaisten 
rajoitusten myötä nuorisotyön verkkovälittyneisyys aiheutti huolta nuorten saavuttamisesta: 
digitaalisuus väsytti ja osa tutuista nuorista ei löytänyt toiminnan pariin� Samalla verkkovälit-
teisyys oli tullut tarpeeseen rajoitusten aikaan� Nuorten parempi tavoittaminen ilmenikin myös 
keskeisenä hyötynä digitaalisessa nuorisotyössä� 

Monessa työyhteisössä oli koettu pandemian myötä vähintään hetkellinen digiloikka� Vastaajat 
kuvasivat työyhteisön saaneen innostavan sysäyksen uuden oppimisessa� Osassa seurakuntia 
oli otettu laajalti uusia verkkotoimintoja käyttöön, osassa aiempi verkkonuorisotyöllinen toimin-
ta oli monipuolistunut� Kaikki eivät toisaalta kokeneet toiminnan tai osaamisen työyhteisössä 
kehittyneen� Rajoitusten hellitettyä verkkovälittyneisyys oli väistynyt kasvokkaisten kohtaamis-
ten tieltä, vaikkakaan ei kokonaan� Onnistumisen kokemuksiin niin rajoitusten aikana kuin siitä 
eteenpäin siirryttäessä näytti vaikuttavan työyhteisön tuki�
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Digitaalinen media ja teknologia – netti, some, pelaaminen, mainokset, sovellukset ja älypuheli-
met ovat kaikki tiivis osa monen lapsen ja nuoren elämää� Digitaalisesti liitytään yhteen: oli kyse 
sitten yhteydenpidosta perheeseen tai koulukavereihin tai parasosiaalisesta suhteesta some-
vaikuttajiin� Digitaalisuus avaa myös mahdollisuuksia yhdenvertaisuuteen, kun entistä moniää-
nisempi joukko pääsee ääneen� Digitaalisuus liittyy ihmissuhteisiin, hyvinvointiin, vapaa-ajan-
viettoon, koulunkäyntiin ja opiskeluihin�  

Digitaalisilta alustoilta voidaan hakea myös turvaa, kuuntelevaa tahoa tai vastauksia mieltä pai-
naviin kysymyksiin� Lapsille ja nuorille, joille verkko ei ole koskaan ollut mikään erillinen osa 
elämää, vaan nivoutunut koko elämänkaaren halki kaikkeen toimintaan, on verkossa keskus-
telu kynnykseltään matalampaa kuin kasvokkain puhuminen� Digitaalisuudessa ei ole mitään 
erikoista tai epäaitoa� 

Evankelisluterilaisten seurakuntien työntekijöillä on tärkeä rooli olla läsnä turvallisina aikuisina 
lasten ja nuorten elämässä digitaalisesti sekä tukea lasten ja nuorten digiosaamista ja digitur-
vataitoja� Siksi Lasten ja nuorten keskus ja Kirkkohallitus ovat halunneet selvittää ja seurata 
seurakuntien nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen digitalisaation tilaa� Ensimmäisen kerran kir-
kon digitaalista nuorisotyötä tutki Meri-Anna Hintsala vuonna 2016 ja vuonna 2019 Lasten ja 
nuorten keskus ja Kirkkohallitus tekivät kaksi selvitystä digitalisaatiosta – toisen kirkon varhais-
kasvatuksesta ja toisen nuorisotyöstä� Konsultaatioapua selvityksen toteutukseen on saatu di-
gitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta koordinoivasta Verkestä niin vuonna 2019 kuin nytkin� 

Tämän selvityksen kanssa samanaikaisesti on tehty paljon koko Suomen kattavaa kartoitus-
ta� Seurakunnille suunnattu kysely pohjautui pitkälti Verken vuonna 2021 toteuttamaan kysely-
kartoitukseen digitaalisuuden hyödyntämisestä kunnallisen nuorisotyön puolella ja selvityksen 
analyysissa onkin tehty vertailuja kuntien ja seurakuntien välillä digitaalisuuden hyödyntämises-
sä� Muutakin selvitystä on tehty samanaikaisesti: Sami Ritokoski ja Jouko Porkka Diakonia-am-

Esipuhe



mattikorkeakoulusta tutkivat vuonna 2021 koronapandemian poikkeusolojen vaikutuksia kir-
kon nuorisotyöhön� Toivomme, että tämän selvityksen tuloksia huomioidaan niin seurakuntien, 
järjestöjen, kuntien kuin valtionkin päätöksenteossa ja kasvatustyön ja nuorisopolitiikan suun-
taviivoja laadittaessa� 

Lämmin kiitoksemme jokaiselle kyselyyn vastanneelle� Toivomme, että tämä selvitys tarjoaa 
seurakuntien arkeen apuvälineitä ja tukea toiminnan kehittämiseen sekä erityisesti lasten ja 
nuorten kanssa toimimiseen ja tavoittamiseen digitaalisessa maailmassa�

 
Nelli Jäntti-Tuominen, Lasten ja nuorten keskus 
Jarmo Kokkonen, Kirkkohallitus
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1. Selvityksen toteutus

1.1 Kyselyn toteuttaminen

Kysely toteutettiin verkkokyselynä Webropolia hyödyntäen keväällä 2022 (11�4�–9�5�2022)� Ky-
sely lähetettiin sähköpostilla 894 evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyöntekijälle�

Sähköpostiosoitteet kerättiin maaliskuussa 2022 manuaalisesti seurakuntien verkkosivuilta 
käymällä läpi kaikkien nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot� Aivan kaikkia nuorisotyöntekijöitä ei 
tällä menetelmällä tavoitettu sähköpostitse, sillä kaikkiaan Kirkon henkilöstötilaston mukaan 
seurakuntien työssä olleita nuorisotyöntekijöitä oli 970 huhtikuussa 2022� Henkilökohtaisten 
sähköpostilinkkien lisäksi kyselyä mainostettiin Lasten ja nuorten keskuksen uutiskirjeessä 
sekä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter)� Kyselylinkki oli avoin� Lisäksi lähetettiin 
muistutusviesti kolmesti�   

Tämän selvityksen kanssa rinnakkain toteutettiin kysely seurakuntien varhaiskasvattajille sa-
maan aihepiiriin liittyen� Kyselylomakkeena käytettiin Verken vuonna 2021 toteuttaman kuntien 
nuorisotyöntekijöille suunnatun kyselyn lomaketta pienin lisäyksin ja muokkauksin�

1.2 Kyselylomakkeen rakenne

Kysely laadittiin tarkastelemaan nuorisotyön digitalisaatiota viiden teeman kautta: 
1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen; toimintatavat ja
käytössä olevat välineet, 3) digitaalinen osaaminen ja osaamistarpeet, 4) digitaalisuuden hyö-
dyntämistä mahdollistavat ja vaikeuttavat tekijät sekä 5) digitaalisen nuorisotyön tavoitteelli-
suus ja strateginen kehittäminen�

Asenneväittämiä ja kokemuksiaan digitalisaatiosta vastaajat arvioivat viisiportaisella Likert-as-



teikolla: Täysin eri mieltä – Jokseenkin eri mieltä – Ei samaa eikä eri mieltä – Jokseenkin samaa 
mieltä – Täysin samaa mieltä� Osassa kysymyksiä annettiin mahdollisuus vastausvaihtoehtoon 
En osaa sanoa� Oman osaamisen arvioinnissa käytettiin asteikkoa erinomainen – hyvä – tyydyt-
tävä – heikko� Lisäksi kysymyksissä arvioitiin erilaisten tekijöiden haasteita ja mahdollisuuksia 
erilaisin asteikoin, digitaalisten toimintojen muotoja taas monivalikoin� Vastaajien näkemyksiä 
kartoitettiin myös avovastauksilla� Kyselylomake on esitettynä Liitteet-kohdassa�

1.3 Vastaajat

Kyselyyn vastasi 108 henkilöä ja vastausprosentti oli 12� Pienestä vastaajamäärästä huolimatta 
vastaajien voidaan katsoa edustavan seurakuntien nuorisotyöntekijöiden jakaumaa kohtuulli-
sesti, kun asiaa tarkastellaan hiippakuntien sijainnin perusteella� Vastaajissa korostui jossain 
määrin Oulun hiippakunta� Kuitenkin ikäryhmittäin tarkasteltuna vastaajajoukko oli nuorempaa 
verrattuna kaikkiin seurakunnan nuorisotyöntekijöihin, joka on syytä pitää mielessä tuloksia tul-
kitessa�

Vastaajista 100 (93 %) teki työtä vain nuorten parissa ja loput kahdeksan vastaajaa (7 %) toimi 
sekä nuorten parissa että esihenkilötehtävissä� 103 vastaajaa (95 %) vastasi kyselyyn työnteki-
jän ja 5 vastaajaa (5 %) esihenkilön ominaisuudessa�

Yli puolet vastaajista kuului ikäluokkiin 20–39 vuotta; 20–29 vuotta (24 %), 30–35 vuotta (33 %)� 
Loput vastaajista muissa ikäluokissa jakautuivat: 40–49- (20 %), 50–59- (17 %) ja yli 60-vuotiaat 
(6 %)� Suhteutettuna seurakunnan nuorisotyöntekijöihin kyselyn vastaajat olivat nuorempia kuin 
koko edustamansa joukko (Kirkon henkilöstötilastot 2022): vastaajissa yliedustettuina olivat 
20–39-vuotiaat (57 % vs� 40 %) ja aliedustettuina 40–59-vuotiaat (37 % vs� 51 %)� Vuoden 2019 
selvityksessä ikäryhmät olivat hieman tasaisemmin edustettuina, tuolloin 40–49-vuotiaita oli 
31 % vastaajista (nyt 20 %) ja 20–29-vuotiaita 16 % (nyt 24 %)� Myös Verken vuoden 2021 kun-
nallisen nuorisotyön selvitykseen verrattuna tämän kyselyn vastaajat olivat hieman nuorempia 
(20–39-vuotiaat: 57 % vs� 51 %, 40–49-vuotiaat: 20 % vs� 28 %, yli 50-vuotiaat: 23 % vs� 20 %)�

Työskentelyhiippakunnan suhteen vastaajat sijoittuivat seuraavasti: Turun arkkihiippakunta (15 
%, 16 vastaajaa), Espoon hiippakunta (6 %, 6 vastaajaa), Helsingin hiippakunta (9 %, 10 vas-
taajaa), Kuopion hiippakunta (12 %, 13 vastaajaa), Lapuan hiippakunta (15 %, 16 vastaajaa), 
Mikkelin hiippakunta (12 %, 13 vastaajaa), Oulun hiippakunta (20 %, 21 vastaajaa), Tampereen 
hiippakunta (12 %, 13 vastaajaa) sekä Porvoon hiippakunta (0 %, ei yhtään vastaajaa)� Hiippa-
kunnista yliedustettuna oli erityisesti Oulu (14 % seurakuntien nuorisotyöntekijöistä työskente-
lee Oulun hiippakunnassa) ja aliedustettuna oli Porvoon hiippakunta (7 %), josta ei tullut yhtään 
vastausta�

Suhteessa seurakunnan kokoluokkaan vastaajat jakautuivat seuraavasti: Pienistä, alle 10 000 
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jäsenen seurakunnista vastaajia oli 37 %, keskisuurista (10 000–50 0000 jäsentä) 57 % ja suu-
rista (yli 50 000 jäsentä) 6 %�

Noin kolmannes (32 %) oli tehnyt työtä nuorten parissa yli 20 vuotta� Lopuilla vastaajista työko-
kemus jakautui seuraavasti: 16–20 vuotta (8 %), 11–15 vuotta (17 %), 6–10 vuotta (16 %), 3–5 
vuotta (18 %) ja 2 vuotta tai vähemmän (9 %)�

Yli kaksi kolmesta (69 %) työskenteli 13–17-vuotiaiden parissa� Alle 13-vuotiaiden parissa työs-
kenteli 24 prosenttia vastaajista ja loput seitsemän prosenttia työskenteli 18–25-vuotiaiden 
kanssa�

Vastaajien työ koostui ennen kaikkea leiri- ja retkitoiminnasta (85 %), isostoiminnasta (61 %), 
kouluyhteistyöstä (90 %) ja avoimista nuortenilloista (85 %)� Muita yleisiä työmuotoja olivat 
kerhonohjaajatoiminta (51 %), nuorten osallisuustyö (48 %), kerhotyö (46 %) ja harrasteryhmät 
(39 %)� Luonto- ja elämystoiminnassa toimi lisäksi 22 % vastaajista, etsivässä nuorisotyössä 
12 %, nuorten tieto- ja neuvontatyössä 6 % sekä kansainvälisessä nuorisotyössä yksi vastaaja� 
Digitaalista nuorisotyötä ilmoitti toteuttavansa työmuotonaan 61 % vastaajista� 

Koronapandemian vuoksi kyselyssä haluttiin ottaa huomioon mahdollisten rajoitusten vaikutus 
kasvokkaiseen toimintaan� Kuutta vastaajaa lukuun ottamatta kaikki olivat kohdanneet työs-
sään nuoria viimeisen kolmen kuukauden aikana vähintään viikoittain�

1.4 Tulosanalyysi

Kyselyn vastausten jakaumia analysoitiin paitsi silmämääräisesti kuvaillen myös soveltuvilta 
osin tilastollisin testein suhteellisia osuuksia sekä keskiarvoja vertaillen� Esihenkilöasemassa 
olevien erittäin pienen havaintojoukon vuoksi esihenkilöiden tuloksia esitellään raportissa vain 
suuntaa antavasti kuvaillen� 

Analyysissä oltiin kiinnostuneita paitsi vastaajien tämänhetkisestä kokemuksesta kyselyn teki-
jöiden suhteen myös muutoksesta aiempaan kyselyyn vuonna 2019� Eroa vuoden 2019 kyselyyn 
sekä toisaalta Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken vuoden 2021 kyselyyn arvioitiin 
soveltuvin kohdin� Vastausprosentti oli huomattavasti pienempi kuin edellisessä kyselyssä tai 
Verken selvityksessä� Tulkintoja tehtäessä onkin huomioitava, että vastaajajoukko oli suppea ja 
täten tuloksia on tulkittava varoen�
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2. Tulokset
Noora Lehtonen

2.1 Enemmistö nuorisotyöntekijöistä hyödyntäisi digitaalisuutta työssään 
enemmän

Seurakunnan nuorisotyössä suhtautuminen digitalisaatioon on kyselyn vastausten perusteella 
myönteistä (kuva 1)� Suhtautumista kartoitettiin kysymällä arviota asteikolla 1-7 (erittäin kiel-
teinen – erittäin myönteinen)� Digitalisaatio määriteltiin kyselyn kontekstissa digitaalisen tek-
nologian hyödyntämiseksi ja yleistymiseksi arjen toiminnoissa� Vastausten keskiarvo oli 5,9 (kh 
= 1,0) ja alin annettu arvo oli 3� Yleisin annettu arvo suhtautumiselle digitalisaatioon oli toiseksi 
korkein arvo 6 (37 % vastaajista)� Noin joka kolmas (32 %) arvioi suhtautumistaan korkeimmalla 
arvolla 7� Alle kymmenen prosenttia vastaajista arvioi suhtautumistaan keskimmäisellä arvolla 
4 tai tämän alle� 

Verrattaessa suhtautumista vuoden 2019 kyselyn tuloksiin ei suhtautumisessa juuri ollut ha-
vaittavissa eroa� Tuolloin keskiarvo suhtautumisessa oli 5,8 (kh = 1,1)� 

Suhtautumista digitalisaatioon tarkasteltiin lisäksi asenneväittämien avulla nuorisotyön kon-
tekstissa (kuva 2)� Myönteinen suhtautuminen näkyi niin, että lähes kaikki vastaajat (94 %) ha-
lusivat pysyä kartalla digitalisaation ja teknologian kehityksestä (väitteen kanssa jokseenkin 
tai täysin samaa mieltä olevien vastaajien osuus)� Lisäksi selvästi yli puolet (61 %) piti nuorten 
kohtaamista digitaalisissa ympäristöissä yhtä aitona kuin kasvokkaista kohtaamista� 

Kun kysyttiin digitaalisuuden hyödyntämisestä, jopa neljä viidestä oli sitä mieltä, että digitaa-
lista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää seurakunnan nuorisotyössä enemmän� Erityisesti 
digitalisaation riskien ja kielteisten vaikutusten käsittelylle nuorisotyössä nähtiin tarvetta (68 % 
vastaajista)� Samalla vain joka kolmas piti nuorten digitaalisen osaamisen vahvistamista yhte-
nä nuorisotyön keskeisimpänä tehtävänä� 39 prosenttia koki, että digitaalisuuden hyötyä nuo-
risotyössä on vaikea hahmottaa�
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Kuva 1. Suhtautuminen digitalisaatioon asteikolla 1–7 (1 = erittäin kielteinen, 7= erittäin myön-
teinen), N = 108�

Kuva 2. Suhtautuminen digitaalisuuden hyödyntämiseen seurakunnan nuorisotyössä, viisipor-
tainen Likert-asteikko (%, N = 108)�



Jos suhtautumista digitalisaatioon seurakuntien nuorisotyössä verrataan kunnalliseen nuoriso-
työhön (Verke 2021 ), on suhtautuminen digitalisaatioon monelta osin samankaltaista� Kuten jo 
edellisen selvityksen aikaan voitiin todeta, koetaan kunnallisella kentällä digitaalisuus kuitenkin 
keskeisemmäksi osaksi nuorisotyötä� Vuonna 2021 kunnallisen nuorisotyön parissa jopa puo-
let koki nuorten digitaalisen osaamisen vahvistamisen nuorisotyön keskeiseksi tehtäväksi, kun 
osuus tämän kyselyn vastaajilla oli kolmannes� Samalla osuus oli hieman kasvanut edelliseen 
kyselyyn verrattuna, jolloin osuus oli 26 prosenttia�

Eroa havaittiin lisäksi näkemyksissä digitaalisuuden hyödyntämiseen� Kunnallisen nuorisotyön 
parissa kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että digitaalisuutta tulisi hyödyntää nuoriso-
työssä enemmän, mikä on toki suuri osuus, mutta pienempi kuin aiemmassa kyselyssä vuonna 
2019� Seurakuntien nuorisotyön osalta vastaavaa eroa aiempaan ei ollut havaittavissa, vaan 
osuus oli pysytellyt 80 prosentin tuntumassa� Tulokset heijastelevatkin mahdollisesti erityisesti 
kuntapuolen koronapandemian aikaista laajaa siirtymää verkkonuorisotyöhön� Verken kunnal-
lisen nuorisotyön kentän kysely toteutettiin lisäksi jo vuonna 2021 lähempänä pandemian rajoi-
tustoimia�   

2.2 Digitaalisuuden hyödyntäminen nuorisotyössä

2.2.1 Verkkovälitteisyyden hyödyntäminen toiminnoissa on monipuolistunut

Verkkoa hyödyntävistä digitaalisista toimintamuodoista erityisesti sosiaalista mediaa hyödyn-
nettiin nuorisotyössä� Lähes kaikki (96 %) kyselyn vastaajat olivat olleet sosiaalisen median 
kautta yhteydessä nuoriin ja käyttäneet sitä tapahtumien mainontaan viimeisen kuuden kuu-
kauden aikana (kuva 3)� Kaksi kolmesta oli tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia nuo-
rille� Lähes yhtä moni oli mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan tai toimintaan verkon 
kautta (63 %) ja käynyt kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluja nuorten kanssa verkossa (61 %)� Yli 
kolmannes (38 %) oli julkaissut nuorten mielipiteitä ja mediatuotoksia digitaalisissa kanavissa� 
Harvemmin oli osallistettu nuoria digitaalisissa kanavissa seurakunnan toiminnan suunnitte-
luun, toteutukseen tai arviointiin (29 %) tai järjestetty ryhmätoimintaa verkossa (22 %)�

Kun tarkasteltiin muita digitaalisuutta hyödyntäviä toimintoja verkkotoimintojen lisäksi, oli kak-
si kolmesta vastaajasta hyödyntänyt digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai har-
tauselämässä (kuva 4)� Moni oli myös keskustellut nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä 
teemoista (59 %) tai käsitellyt heidän kanssaan tiedon luotettavuutta ja sen arviointia (57 %)� 
Yleistä oli myös nuorten osallistumisen mahdollistaminen tapahtumien tai palveluiden viestin-
tään (59 %)� Joka kolmas oli kannustanut nuoria omaehtoiseen sisällöntuotantoon�
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Kuva 3. Verkkoa hyödyntävä toiminta nuorisotyössä viimeisen 6 kk aikana (n = 103), moniva-
linta (%)�

Koska erityisesti koronapandemian ensimmäisen vuoden aikana toimintoja siirrettiin myös nuo-
risotyössä laajalti verkkoon, on mielenkiintoista tarkastella, miten tuo aika näkyy viimeisen kuu-
den kuukauden toiminnoissa verrattuna vuoteen 2019� Verkkoa hyödyntävä toiminta näyttäisi 
monipuolistuneen vuoteen 2019 verrattaessa� Osuudet olivat moninkertaistuneet useamman 
tekijän osalta: nuorille verkkoon tuotetussa materiaalissa (67 % vs� 33 %), etäosallistumisen 
mahdollistamisessa (63 % vs� 8 %), nuorten mediatuotosten julkaisemisessa (38 % vs� 15 %) ja 
ryhmätoiminnan järjestämisessä (22 % vs� 5 %)� Muuta digitaalisuutta hyödyntävän toiminnan 
osalta muutosta vaikutti olevan niukalti� Eroa edelliseen kyselyyn havaittiin digitaalisuuden hyö-
dyntämisessä messuissa (66 % vs� 50 %) ja osallistumisen mahdollistamisessa nuorille tapah-
tumien markkinointiin (59 % vs� 34 %)� Nuorten keskinäiseen somevuorovaikutukseen liittyviä 
ongelmatilanteita oli selvitelty nyt jopa vähemmän kuin vuonna 2019 (21 % vs� 35 %)�

Kunnalliseen nuorisotyöhön verrattaessa digitaalisuutta hyödyntäviä toimintoja oli jonkin ver-
ran vähemmän käytössä� Esimerkiksi tämä näkyi keskusteluissa digitaalisuuteen liittyvistä tee-
moista, nuorten keskinäiseen somevuorovaikutukseen liittyvien ongelmatilanteiden väliensel-
vittelyssä ja pelaamiseen liittyvässä ohjatussa toiminnassa� Verkkonuorisotyöllistä toimintaa 
taas vaikutti olevan seurakunnissa kuntia enemmän useamman tekijän osalta, kuten videomuo-
toisen materiaalin tuottamisessa nuorille tai etäosallistumisen mahdollistamisessa�



2.2.2 Palveluiden ja sovellusten käyttö

Palveluista ja sovelluksista useimmiten käytössä oli Instagram (91 %, kuva 5)� Neljä viidestä 
vastaajasta käytti työssään pikaviestimiä, kuten Whatsappia tai Signalia (64 %), ja lähes yhtä 
moni (75 %) sähköpostia� Kuvien ja videoiden editointisovelluksia käytti kaksi kolmesta nuoriso-
työntekijästä� Reilusti yli puolella oli käytössään videosuoratoistopalveluita (58 %) ja videoneu-
votteluohjelmia (57 %)� Puolet vastaajista käytti Facebookia�

Palveluiden käytössä oli tapahtunut jonkin verran muutosta verrattuna vuoden 2019 kyselyyn� 
Instagramin (91 % vs� 85 %) ja sitä kautta myös kuvien ja videoiden editointisovellusten (67 % 
vs� 40 %) käyttö oli yleistynyt� Myös Discordia käytettiin nyt useammin (17 % vs� 5 %)� Sitä vas-
toin Facebook (51 % vs� 72 %) ja pikaviestimet, kuten Whatsapp (80 % vs� 95 %), olivat käytössä 
harvemmin�
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Kuva 4. Digitaalisuutta hyödyntävät toimintamuodot nuorisotyössä viimeisen 6 kk aikana (n = 
103), monivalinta (%)�



2.2.3 Digitaalinen välineistö

Kun tarkastellaan seurakunnan nuorisotyössä käytössä olevaa välineistöä, erottuvat kannetta-
va tietokone ja älypuhelin yleisyydellään (kuva 6)� Kaikilla kyselyn vastaajilla oli mahdollisuus 
käyttää näitä, samoin nettiyhteys löytyi kaikilta� Digikamera oli käytössä puolella vastaajista 
ja pelikonsoli tai digitaalista äänitekniikkaa noin 40 prosentilla� Noin viidennes ei kuitenkaan 
ollut tyytyväinen näihin välineistöinä: vaikka välineistöä siis oli käytössä, ei se aina vastannut 
tarpeita�
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Kuva 5. Säännöllisessä nuorisotyöllisessä käytössä olevat digipalvelut viimeisen 6 kk aikana (n 
= 103), monivalinta (%)�



Kunnallisessa nuorisotyössä oli seurakuntia useammin käytössä pelikonsoleita (66 % vs� 42 %) 
ja tabletteja (40 % vs� 19 %)� 
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Kuva 6. Nuorisotyöntekijöiden käytössä oleva välineistö (n = 103), ilmoitetut osuudet (%)�

2.2.4 Koronapandemia sysäsi verkkovälitteistä nuorisotyötä eteenpäin seura-
kunnissa

Kyselyn toteutusta edeltävät kaksi vuotta ovat olleet poikkeuksellisia koronapandemiasta joh-
tuen� Erityisesti pandemian alun rajoitusten myötä puhuttiin laajalti nuorisotyön siirtymisestä 
verkkoon� Samalla toimintojen ja osallistujien määrä nuorisotyössä laski jonkin verran: nuoria 
ei tavoitettu kuten ennen (Kanuuna 2020 ; Kauppinen, Kiilakoski & Lahtinen 2020 )� Vaikka toi-
mintaan osallistuneet nuoret olivatkin tyytyväisiä toimintaan, nuorten osallisuuden kokemus 
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nuorisotyön piirissä näytti heikentyneen pandemian alun myötä (Kauppinen, Kiilakoski & Lahti-
nen 2020)� Tätä kehitystä vasten seurakuntien nuorisotyöntekijöiltä kysyttiin kyselyssä erikseen 
kokemuksia siitä, miten pandemian aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut omaan tai seura-
kunnan digitaaliseen nuorisotyöhön�

Vastauksissa korostui näkökulma ”digiloikasta”, johon moni seurakunnan nuorisotyöntekijä 
viittasi vastauksessaan� Vastaajat kuvasit onnistumisen kokemuksiaan sekä työyhteisön käy-
täntöjen kehitystä� Kun nuorisotyö oli siirtynyt keväällä 2020 verkkoon, oli opeteltu uusia tapoja 
toimia� Osalle seurakunnista ja nuorisotyöntekijöistä nämä olivat aivan uusia toimintamuotoja, 
toisaalla aiemmat toiminnot olivat monipuolistuneet� Isoskoulutuksia, rippikoulutapaamisia, 
etähartauksia ja nuorteniltoja oli järjestetty sosiaalisen median ympäristöissä� Streamin väli-
tyksellä oli järjestetty yökahviloita ja hartausvideoita tuotettu Youtubeen� 

”Oikeastaan korona oli lähtölaukaus seurakuntamme digitaaliselle nuorisotyölle, sitä en-
nen toiminta oli käytännössä olematonta.” 

”Korona-aikana nojattiin vahvasti someen. Kerran kuussa nuorteniltojen tilalla pidettiin 
Instagram-livejä ja rippikoululaisille tehtiin videomateriaalia esim. Nuoren seurakunnan 
veisukirjan lauluista sekä esiteltiin urkuja. Nuoret saivat päivitellä myös seurakunnan 
nuorisotyön Instagramiin tarinoihin kuulumisia omista päivistään ja olivat mukana ku-
vaamassa IG-livejä. Jutellaan myös paljon nuorten kanssa mm. Snapchatissa, jos ei ole 
päästy näkemään livenä.”

Poikkeusaika muutti digitaalisen nuorisotyön merkitystä: verkkovälitteisyydestä tuli nopeasti 
tärkeä väylä tavoittaa nuoria� Seurakunnissa oli välttämätöntä opetella ja tottua digitaalisiin 
menetelmiin, mitä moni vastaaja kuvaa sysäyksenä uuden oppimisessa� Näin löydettiin uusia 
tapoja tavoittaa nuoria ja koettiin osaamisen kehittymistä, mikä innosti monia vastaajista�

”On ollut mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja tehdä nuorisotyötä.”

”Paljon toimintaa siirtyi discordiin ja instaan, videopuheluista tuli oikea työkalu myös nuo-
risotyössä. Teimme digiloikan ja koronan vuoksi se tehtiin yhdessä, mikä oli merkittävä 
asia. Vaikka taitotaso vaihtelee paljon, olivat kaikki silti jotenkin mukana ja kaikki ylitti-
vät itsensä. Useiden nuorten osallisuus/vapaaehtoisuus on lisääntynyt, koska ilma ilman 
nuorten tukea ei digiloikasta olisi selvitty.”

Kaikissa seurakunnissa ei kuitenkaan jaettu kokemusta monipuolistuneista toiminnoista tai 
osaamisen kehittymisestä� Eräs vastaaja kuvasi, kuinka viikkotoiminta ja muu kokoava toiminta 
oli ollut seisautettuna pandemian aikaan� Vastauksista nousi esiin myös epäilystä menetelmien 
nuorisotyöllisistä hyödyistä ja nuorten tavoittamisesta� 



”Striimaaminen on lisääntynyt, mutta se on keskittynyt lähinnä vain Jumalanpalveluselä-
mään, eikä ole levinnyt nuorisotyöhön.”

”Paljon opeteltu uutta ja uusia tapoja tehdä nuorisotyötä, mutta ei uudet tavat ole kuiten-
kaan tuoneet nuoria enemmän mukaan tai osallistaneet tarpeeksi.”

Pandemian edetessä ja rajoitusten poistuessa verkkovälitteisyys sai taas väistyä lähitoiminnan 
tieltä – vastauksissa erottui kahtiajakoa verkkovälitteisten menetelmien ja kasvokkaisen koh-
taamisen välillä� Tätä perusteltiin osaltaan resurssien puutteena ja mahdottomuutena toteut-
taa toimintoja niin verkossa kuin lähitoiminnoissa� Toisaalta vastauksissa nousi esiin kokemus 
nuorten tarpeesta kasvokkaiseen kohtaamiseen� 

”Tehtävässä työssä on käytössä uusia tapoja, mutta kun rajoitukset ovat poistuneet, on 
vanhat työt tulleet takaisin. Näin ollen aika ei riitä uusien ja vanhojen tapojen kehittelyyn 
ja toteutukseen.”

”Pandemian alkuaikana esimerkiksi nuortentilaisuuksia toteutettiin digialustoilla. Jossain 
vaiheessa niiden suosio kuitenkin hiipui, nuoret ilmeisesti väsyivät olemaan etäyhteyksis-
sä sekä koulussa että vapaa-ajalla. Samoin teimme aluksi selkeät somesuunnitelmat ja 
rytmit. Nyt nekin ovat vaipuneet unholaan.”

”Digitaalista nuorisotyötä tehdään jo monipuolisesti. Nuorten toiveita kuunnellen olemme 
havainneet, että kohtaaminen kasvokkain nimenomaan verkon ulkopuolella on noussut 
suunnattomaan arvoon. Se, että nuoret oppivat sosiaalisesti aktiivisiksi verkon ulkopuo-
lella kasvattaa nuorta itseään enemmän. Elämä itsessään tapahtuu verkon ulkopuolella, 
ihmisten parissa. Verkko on vain yksi väline yhteyksien ylläpitoon ja harrastamiseen. Li-
vekokemus on aivan eri tasolla kuin ruudun ääressä koettu. Nuoriso käyttää digiä, me 
nuorisotyössä luomme niitä turvallisia yhteisöjä, joissa koettua yhteyttä voi jatkaa diginä. 
On myös ymmärrettävä, että kaikella on aikansa - myös erilaisilla digiyhteisöillä.”

Kokemukseen onnistuneesta siirtymästä näytti liittyvän työyhteisön tuki ja resurssit� Osassa 
työyhteisöjä oli vasta pandemian myötä panostettu digitaaliseen välineistöön� Pettymystä taas 
aiheutti erityisesti yksin jäämisen kokemus digitaalisen nuorisotyön toteuttamisessa� 

”Olemme saaneet kunnon välineet käyttöömme ja koko työyhteisö on astunut digiaikaan.”

”Uutena työntekijänä olen opettanut muille alusta pitäen, mutta heitä ei ole suuremmin 
kiinnostanut ja siten työ on jäänyt itselleni.”
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”Toiminta siirtyi kokonaan verkkoon, sitten vähitellen hybridimuotoon. Teen kaiken yksin, 
vaikka puheissa meitä on kolme tekijää.”

”Olen vaihtanut työpaikkaa viimeisen vuoden aikana ja näiden kahden seurakunnan tapa 
tehdä digitaalista nuorisotyötä kuten myös asenne siihen, ovat hyvin erilaiset. Toisessa 
seurakunnassa digitaalinen nuorisotyö otettiin selkeästi mukaan toimintasuunnitelmaan 
ja siihen on tarkoitus panostaa ja kehittää sitä. Toisessa digitaalisuus näkyy lähinnä vide-
oiden tuottamisena.”

2.3. Digitaalisen osaamisen koetaan vahvistuneen

2.3.1 Oman digiosaamisen arviointi kokonaisuutena

Vastaajat arvioivat omaa digiosaamistaan kokonaisuutena neliportaisella asteikolla (erinomai-
nen – hyvä – tyydyttävä – heikko)� Asteikkoa oli tarkennettu vielä erillisin määrityksin, hyvä 
osaaminen esimerkiksi tarkoittaen monipuolista digiosaamista (kuva 7)� Puolet vastaajista ar-
vioi osaamisensa hyväksi ja lähes joka kymmenes (8 %) jopa erinomaiseksi� Reilu kolmannes 
koki osaamisensa tyydyttäväksi ja 6 prosenttia heikoksi� Omaa osaamista arvioitiin siis pääosin 
vahvaksi�

Oma osaaminen arvioitiin nyt vahvemmaksi kuin vuonna 2019� Kun tuolloin noin neljännes ar-
vioi omaavansa hyvät, monipuolisen digiosaajan taidot, arvioi tämän vuoden kyselyssä puolet 
vastaajista osaamisensa vastaavalle tasolle� Vastaavasti osaaminen arvioitiin tyydyttäväksi 
(35 % vs� 53 %) ja heikoksi (6 % vs� 12 %) nyt harvemmin�

Osaaminen koettiin myös hieman vahvemmaksi kuin kunnallisessa nuorisotyössä� Vuonna 
2021 oman osaamisensa arvioi tyydyttäväksi tai heikoksi 57 prosenttia kunnallisista nuoriso-
työntekijöistä, kun osuus seurakunnissa oli tässä kyselyssä 41 prosenttia�

Vastaajajoukko oli edellistä kyselyä suppeampi, joten suoraan ei voida tulkita osaamisen tason 
parantuneen aiemmasta� Vastaajat olivat suhteessa jonkin verran nuorempia kuin edellisessä 
kyselyssä tai Verken vuoden 2021 selvityksessä� On mahdollista, että vastaajiksi on päätynyt 
suhteessa useampi digitaalisessa nuorisotyössä harjaantuneempi vastaaja kuin vuonna 2019� 
Aiemmissa selvityksissä nuorempien vastaajien on myös todettu arvioivan osaamistaan vah-
vemmaksi (Verke 2019)� Toisaalta kuitenkin voidaan olettaa koronapandemian aikaisen lisään-
tyneen verkkonuorisotyön myötä osaamisen myös vahvistuneen, kuten todettiin myös Verken 
vuoden 2021 selvityksessä� Kunnalliseen nuorisotyöhön verrattaessa on samalla huomioitava 
työmuotojen erilaisuus� Lisäksi digitaalisia toimintamuotoja tarkastellessa voidaan huomata, 
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että seurakunnissa digitaalisuus ymmärretään ehkä kapeammin verkkonuorisotyöllisiksi toi-
minnoiksi (kappaleet 3�2 ja 3�4), millä osaltaan voi olla vaikutusta oman osaamisen arvioihin�

2.3.2 Yleinen digiosaaminen

Yksittäisissä tekijöissä vastaajat arvioivat digiosaamistaan yleisimmin hyväksi (kuva 8)� Vah-
vimmaksi osaaminen koettiin media- ja informaatiolukutaidossa, jossa yli 90 prosenttia nuo-
risotyöntekijöistä arvioi osaamisensa vähintään hyväksi, jopa kolmannes erinomaiseksi� Myös 
digitaalisessa turvallisuudessa, digitaalisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa sekä 
laitteiden ja sovellusten hallinnassa osaaminen koettiin vahvaksi� Heikommaksi osaaminen ar-
vioitiin digitaalisten sisältöjen tuottamisen osalta: arviot jakautuivat tasaisemmin hyvän ja tyy-
dyttävän kesken, mutta silti puolet vastaajista arvioi osaamisensa vähintään hyväksi�

Kuva 7. Oman osaamisen kokonaisarviot neliportaisella asteikolla (erinomainen – hyvä – tyy-
dyttävä – heikko), N = 108�



Kuten kokonaisuutena arvioituna, osaaminen arvioitiin nyt hieman vahvemmaksi myös digi-
osaamisen yksittäisissä tekijöissä� Erityisesti tämä näkyi media- ja informaatiolukutaidossa, 
digitaalisessa turvallisuudessa ja sisältöjen tuottamisessa�

Yleiset digitaidot koettiin kunnallisessa nuorisotyössä pääosin vastaavasti� Kuitenkin esimer-
kiksi osaaminen digitaalisten sisältöjen tuottamisessa, joka koettiin heikoimmaksi osaamisalu-
eeksi sekä seurakunnissa että kunnissa, koettiin seurakunnissa keskimäärin hieman vahvem-
maksi�

2.3.3 Nuorisotyöllinen digiosaaminen

Ammatillista digiosaamistaan arvioidessaan kyselyn vastaajat arvioivat osaamisensa hieman 
heikommaksi kuin yleisen digiosaamisen eri tekijöissä� Useimpien tekijöiden kohdalla osaamis-
taan arvioivat kuitenkin vähintään hyväksi yli puolet vastaajista (kuva 9)� Vahvimmaksi osaami-
salueeksi arvioitiin nuorten media- ja digiturvallisuustaitojen vahvistaminen, omaehtoisen me-
diatuotannon tukeminen sekä digiosaamisen vahvistaminen ja digihyvinvointi� Heikoimmaksi 
osaamisalueeksi taas koettiin pelikasvatus: kolmannes arvioi osaamisensa heikoksi, mutta 
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Kuva 8. Yleisen digiosaamisen itsearviot asteikolla erinomainen – hyvä – tyydyttävä – heikko, 
N = 108�



toisaalta tässäkin kolmannes arvioi osaamisensa vähintään hyväksi�  
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Kuva 9. Nuorisotyöllisen digiosaamisen itsearviot asteikolla erinomainen – hyvä – tyydyttävä – 
heikko, N = 108�

Vuonna 2019 kyselyssä ammatillista osaamista kysyttiin erilaisella kysymyksenasettelulla, jo-
ten vertailu aiempaan ei ollut mahdollista� Kun taas verrattiin nuorisotyöllisen osaamisen arvi-
oita seurakunnissa kunnallisen nuorisotyön arvioihin vuonna 2021, arvioitiin omaa osaamista 
seurakuntien nuorisotyössä vahvemmaksi� Näin oli erityisesti nuorten digiosaamisen vahvis-
tamisessa (osaaminen hyvää tai erinomaista 50 % vs� 38 %) ja digihyvinvoinnin edistämisessä 
(51 % vs� 42 %)� Kuitenkin, kuten aiemmin mainittu, eroa voidaan mahdollisesti osittain selittää 
digitaalisen nuorisotyön ymmärryksellä kapeammasta, verkkonuorisotyöllisestä näkökulmasta 
käsin�

2.3.4 Seksuaaliväkivallan tunnistaminen nuorisotyössä

Tämänvuotisessa selvityksessä haluttiin kartoittaa myös seksuaaliväkivallan tunnistamista di-
gitaalisessa mediassa seurakunnan nuorisotyön piirissä� Sosiaali- ja terveysministeriön Väki-
vallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelmassa nostetaan esiin digitaalisilla alustoilla tapahtuvan 



seksuaaliväkivallan ja tunnistamisen merkitys (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019 )� Nuorten 
kanssa toimivien ammattilaisten jatkuva koulutus nähdään keskeisenä ilmiön tunnistamiselle 
ja puuttumiselle� THL:n Kouluterveyskyselyiden mukaan noin neljännes prosenttia nuorista oli 
kohdannut seksuaaliväkivaltaa verkossa tai puhelimessa, ja osuus on kasvanut vuodesta 2019, 
jolloin osuus oli noin 15 prosenttia kyselyn nuorista  (THL 2021 )� Erityisesti tytöt raportoivat 
kokeneensa seksuaalista häirintää (Virrankari & Leemann 2022) � Vuonna 2021 verkossa tai pu-
helimessa seksuaalista häirintää oli kokenut 42 prosenttia peruskoulun 8�- ja 9�-luokkalaisista 
tytöistä (tilastokuutio)� Digitaaliseen mediaan liittyvien turvataitojen omaksumisen voikin näh-
dä korostuvan merkityksessään myös nuorisotyön parissa� Kyselyssä ei esitetty kysymyksiä 
liittyen seksuaaliväkivaltaan liittyviin turvataitoihin, mutta nämä voi nähdä osana yleisiä digitaa-
lisia turvataitoja, joita käsiteltiin edellisessä luvussa�

Puolet kyselyyn vastanneista nuorisotyöntekijöistä vastasi huomanneensa nuoriin kohdistuvaa 
seksuaalista häirintää tai väkivaltaa digitaalisissa ympäristöissä (kuva 10)� Jopa 58 prosenttia 
vastaajista vastasi nuorten puhuneen seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta digitaalisissa 
ympäristöissä� Ottaen huomioon, että nuoret eivät herkästi ota seksuaaliväkivaltaa puheeksi ai-
kuisten kanssa (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019) osuus on suuri� Seurakunnan nuorisotyön 
piirissä voisi siis katsoa vallitsevan ainakin jossain määrin luottamuksellinen ympäristö ottaa 
seksuaaliväkivalta puheeksi�
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Kuva 10. Seksuaaliväkivallan tunnistaminen digitaalisilla alustoilla, N = 108�



2.3.5 Koulutukselle digitaalisuuden hyödyntämisessä koetaan laajasti tarvetta

Seurakunnan nuorisotyöntekijät kokevat kyselyn tulosten perusteella laajasti tarvetta koulu-
tukseen digitaalisuuden hyödyntämisessä� Aiemmissa selvityksissä on esitetty esimerkiksi 
aiemman koulutukseen osallistumisen olevan yhteydessä digitaalisuuden hyödyntämiseen 
toiminnoissa sekä kokemukseen omasta osaamisesta (Verke 2019)� Kyselyn vastaajista 44 
prosenttia oli osallistunut työajalla viimeisen vuoden aikana digiaiheiseen koulutukseen� Näistä 
vastaajista reilusti yli puolet koki myös kaipaavansa lisäkoulutusta� Vastaajista, jotka eivät ol-
leet osallistuneet koulutukseen viimeisen vuoden aikana, jopa kaksi kolmesta koki kaipaavansa 
digiaiheista koulutusta� Koulutuksen tarve ja osallistuneisuus vaikuttaisi olevan seurakuntien 
nuorisotyössä samaa luokkaa kuin kunnallisessa nuorisotyössä (Verke 2021)�

Vastaajilta kysyttiin erikseen osaamistarpeita, joita he kuvailivat avoimissa vastauksissaan� En-
sinnäkin nuorisotyöntekijät kaipasivat osaamista sovellusten käytön suhteen, kuten videoiden 
editoimisessa tai TikTokin käytössä� Vastauksissa he kuvasivat toivettaan ymmärtää esimer-
kiksi nuorten pelimaailmaa ja pelien hyödyntämistä osana nuorisotyötä� Halu ymmärtää nuor-
ten käyttämiä alustoja ja palveluita kytkeytyi erityisesti nuorten tavoittamiseen ja nuorisotyön 
saavutettavuuteen�

”Kuva, ääni, video...”

”Videon editointi, nuorten tavoittaminen”

”Peleihin liittyen, miten saisi tavoitettua erityisesti yksinäisiä poikia ja saatettua heitä yh-
teen muodostamaan yhteisöjä.”

Osa vastaajista koki vaikeaksi sanallistaa osaamistarpeitaan� Vastauksista piirtyikin myös kuva 
digitaalisten menetelmien epämääräisyydestä ja toisaalta ajan puutteesta opetella uutta tai 
edes havaita uusia osaamistarpeita� 

”Tällä hetkellä työtaakka on niin iso, että jokainen uusi alusta lisää tuskaa. Tarvetta olisi 
pystyä käyttämään enemmän työaikaa digihommeleihin ja someen, mutta se jyrääntyy 
muilla livetöillä.”

”Koronan jälkimainingeissa on palattu valitettavan paljon entiseen. Eniten puuttuu aikaa 
käyttää digitaalisia alustoja ja palveluja. Ei ole aikaa snapata tai opetella uutta. En osaa 
siksi ehkä tunnistaa, mitä osaamista puuttuu.”

Osa vastaajista oli kyselyssä esitettyjä osaamisalueita arvioidessaan havainnoinut uusia osaa-
mistarpeita nimenomaan nuorisotyön näkökulmasta� Samalla koulutukselta odotettiin tulok-
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sellisuutta ja ”oikeita eväitä” omaan työhön� Vastauksista nousi myös esiin halu arvioida työn 
vaikutusta ja tarve tuelle vaikutusten arvioinnissa� 

”Saada tietoa eri toiminnoista ja ohjelmista sekä niitten hyödyntämisestä. Miten digitaali-
suutta ottaa mukaan toimintaan tai luoda toimintaa missä sitä käydään läpi. Miten yhdes-
sä nuorten kanssa toteuttaa näitä.”

”Oma digiosaamiseni on karttunut täysin sen mukaan, mitä itse olen käyttänyt somea 
tms. nuoresta asti. Olen 22-vuotias, joten olen kasvanut aika lailla somen kanssa ja ym-
märrän hyvin nuorten somemaailmaa. Haluaisin kuitenkin vielä enemmän nimenomaan 
sitä ammatillista osaamista ja pelikasvatus kiinnostaa paljon. Varmasti ylipäätään on pal-
jon vielä opittavaa. Olen todella kiinnostunut aiheesta ja tiedostan, miten tärkeä osa se 
on työtäni.”

Omana aihepiirinään vastauksissa erottui digitalisaatio ilmiönä ja halu sen syvemmällä ymmär-
tämiselle� Tämä liittyi osaltaan siihen, että digitaalisuuden hyödyntäminen nähtiin alati laajene-
vina mahdollisuuksina, mutta samalla osaamistarpeina� Ilmiötä ja sen parissa toimimista pei-
lattiin paitsi nuoriin myös työyhteisöön� Konkreettisina mainittuina osaamistarpeina esiin nousi 
erityisesti nuorten digiosaamisen, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin tukeminen ja ohjaaminen�
 

”Lisää laajaa ymmärrystä digitalisaatiosta ja sen ilmiöistä, nuorten digiosaamisen ja -hy-
vinvoinnin tukemisesta.” 

”Miten saada muut innostumaan digitaalisuuden mahdollisuuksista.”

”Miten opettaa nuoria ”digivarovaisiksi”? Miten lähteä liikkeelle?”

”Osaan hyödyntää digitaalisuutta osana työtä, mutta en osaa käsitellä digitaalisuutta, tai 
ohjata nuoria sen suhteen.”

2.4 Digitaalisuuden hyödyntämisen haasteet ja 
mahdollisuudet nuorisotyössä

Sekä nuorisotyön työntekijöiltä että esihenkilöiltä kysyttiin kouluarvosanaa digitalisaation tilas-
ta seurakunnan nuorisotyössä (kuva 11)� Yleisimmät annetut arvosanat olivat kahdeksan (37 
% vastaajista) ja seitsemän (37 % vastaajista)� Korkein annettu arvo oli yhdeksän, jonka antoi 
arvosanaksi joka kymmenes vastaaja�
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Kuva 11. Kouluarvosana (4–10) digitalisaation tilasta seurakunnan nuorisotyössä (N = 108)�

Kuva 12. Työntekijöiden mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta työssään, Likert-asteikolliset 
väittämät, n = 103� 



Kyselyn vastausten perusteella seurakunnan nuorisotyössä mahdollisuus hyödyntää digitaa-
lisuutta omassa työssä koetaan pääosin hyväksi� Jopa kolme neljästä nuorisotyöntekijästä 
arvioi mahdollisuutensa vaikuttaa työyhteisön digitaalisen nuorisotyön kehittymiseen hyviksi 
(kuva 12)� Lähes kaksi kolmesta koki mahdollisuutensa tehdä digitaalista nuorisotyötä (61 %) 
ja kokeilla uusia digitaalisia toimintoja (60 %) parantuneen viimeisen vuoden aikana� Samalla 
kaksi kolmesta (67 %) kaipasi työyhteisöltä monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisen 
kehittämiseen� 38 prosenttia vastaajista hyödynsi toiminnassaan työyhteisön, Lasten ja nuor-
ten keskuksen tai Kirkkohallituksen tuottamia digitaalisuuteen ja mediakasvatukseen liittyviä 
materiaaleja tai toimintamalleja�

2.4.1 Työaika koetaan riittämättömäksi digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle

Suurimmaksi haasteeksi digitaalisuuden hyödyntämiselle koettiin työajan riittämättömyys: 74 
% seurakunnan nuorisotyöntekijöistä koki tämän vähintään melko merkittäväksi esteeksi tai 
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Kuva 12. Työntekijöiden kokemat esteet tai hidasteet digitaalisuuden hyödyntämisessä arvioin-
tiasteikolla ei lainkaan merkittävä – vähäisesti merkittävä – melko merkittävä – erittäin merkittä-
vä, vastausosuudet (%) melko ja erittäin merkittävä, n = 103� 



hidasteeksi (kuva 13)� Tämä vastaa aiempien kyselyiden tuloksia niin seurakuntien nuorisotyön 
ja varhaiskasvatuksen kuin myös kunnallisen nuorisotyön osalta� Kyselyn muut listatut tekijät 
koettiin suurin piirtein yhtä haasteellisiksi� Reilu puolet vastaajista koki välineistön tai osaami-
sen puutteen esteeksi tai hidasteeksi ja hieman tätä harvempi kiinnostuksen, työyhteisön tuen 
tai työnantajan asettamien tavoitteiden puutteen�

Kokemus työnantajan asettamien tavoitteiden puutteesta oli yhteydessä joukkoon muita digi-
taalisuuden hyödyntämiselle keskeisiä tekijöitä� Ne vastaajat, jotka kokivat työnantajan aset-
tamien tavoitteiden tai ohjeistuksen puutteen esteeksi tai hidasteeksi digitaalisuuden hyödyn-
tämiselle, raportoivat muita harvemmin toteuttavansa työssään digitaalista nuorisotyötä� He 
kokivat muita harvemmin työyhteisöllä olevan jaettu käsitys digitaalisesta nuorisotyöstä ja mui-
ta useammin digitaalisen nuorisotyön hyödyn vaikeaksi hahmottaa, samalla kuitenkin pitäen 
nuorten digitaalisen osaamisen vahvistamista yhtenä keskeisimmistä tehtävistä nuorisotyös-
sä� Niin ikään he kokivat useammin työajan ja välineistön riittämättömyyden sekä työyhteisön 
tuen puutteen haasteena� 

Nuorisotyöllisen osaamisen kannalta kokemus työnantajan asettamien tavoitteiden puutteen 
haasteellisuudesta näkyi osittain oman nuorisotyöllisen osaamisen arvioinnissa� Niin ikään se 
näkyi kokemuksena siitä, etteivät mahdollisuudet digitaalisuuden hyödyntämiselle olleet paran-
tuneet viimeisen vuoden aikana� Kokemukseen työnantajan asettamien tavoitteiden puutteesta 
liittyikin toive koulutuksesta ja monipuolisemmista mahdollisuuksista digiosaamisen kehittä-
miseen� 

2.4.2 Haasteena ja hyötynä saavutettavuus – avovastausten antia

Vastaajia pyydettiin kuvailemaan nuorisotyössä koettuja esteitä digitaalisuuden hyödyntämi-
selle myös sanallisesti� Monissa vastauksissa haasteet peilautuivat koronapandemian aikaisiin 
rajoituksiin ja uusiin verkkovälitteisiin kohtaamisiin� Useammasta vastauksesta kuvastui paitsi 
nuorisotyöntekijöiden niin välillisesti kokemus myös nuorten väsymyksestä pandemiarajoitus-
ten aikaiseen verkkovälitteisyyteen� Usea vastaaja kuvasi hankaluutta saavuttaa nuoria verkko-
välitteisesti� Osaltaan tämä liittyi kokemukseen siitä, ettei nuorten mielenkiintoa ollut helppo 
herättää� Nuorten kuvattiin olevan ”vuosisadan edellä” digitaalisuudessa� Muutama alakoului-
käisten parissa työskentelevä vastaaja nosti esille ongelman somealustojen ikärajoista: nuo-
risotyössä ikärajat täytyi ottaa huomioon, vaikka nuoret itse eivät rajoituksia noudattaisi� 

”Nuoret eivät oikein löydä digitaalisen nuorisotyön piiriin. Nuoret kärsivät jatkuvasta infor-
maatioähkystä, kun suurin osa kontakteista, tiedosta ja vuorovaikutuksesta tapahtuu eri 
viestimien kautta. Kasvotusten tapahtuvaa kohtaamista pidetään huomattavan suuressa 
arvossa.” 
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”Nuorten löytäminen, nuoria ei kiinnosta mitä aikuiset somessa tekee.” 

Osa pohti vastauksissaan itse nuorisotyön sisältöjä ja sitä, miten digitaaliset menetelmät niihin 
taipuvat� Kuten huoli nuorten tavoittamiseen liittyen  verkkovälitteisesti, nousi näissäkin vas-
tauksissa esiin epävarmuus nuorisotyön toteuttamisesta ja nuorten kohtaamisesta� Vastaajat 
kuvasivat kohtaamisia ”tyhjänä ja merkityksettömänä” ja haastaviksi elävöittää aidoiksi kohtaa-
misiksi nuorten kanssa ja kesken�

”Kohtaaminen verkossa on erilaista kuin kasvokkain. Vaikeuttaa monien toimintamuoto-
jen järjestämistä.”

”On ollut haaste muuttaa toiminta interaktiivisesti, niin että siinä tulisi tunne kohtaami-
sesta. Paljon some pyörii sisällön tuottamisen ja kommentoinnin tasolla. Joskus tosin 
keskustelua syntyy.”

”Edelleen pohdimme, mitä kaikkea siitä annista, mitä etätyöskentelystä saimme, jää käyt-
töön ja mitä ei. Nuorten osallistaminen digisisällön tekemiseen tai digitaaliseen nuoriso-
työhön on haastavaa.” 

Ajan puute ja osaamisen haasteet nousivatkin laajasti esille vastauksissa� Uusien menetelmi-
en opettelulle ei ollut varattu resursseja ja aika oli pois muusta työstä� Vastauksissa kuvastui 
kokemus oman osaamisen epävarmuudesta sekä kaipuu palautteeseen ja jakamiseen työyhtei-
sössä� Eräs vastaaja pohti epävarmuuttaan ja motivaation puutettaan suhteessa siihen, miten 
vertasi omaa osaamistaan liikaa sosiaalisen median muihin toimijoihin�

”Digitaaliseen työhön ei ole saanut kannustusta tai ohjeistusta.”

”Ajan puute, osaamisessa on puutteita ja välillä tarvitsisi ohjeita / rohkaisuja, että voisi 
hyödyntää digitaalisuutta enemmän.”

Esteeksi digitaalisen nuorisotyön toiminnoille koettiin myös laitteiston puutteellisuus� Toisaalta 
laitteiston kuvailtiin laajentuneen ja parantuneen aiemmasta� 

”Ajan ja välineistön puute. Esimerkiksi pelistriimin teko on hoidettava omilla yksityisillä 
tarvikkeilla, eikä laadukkaan striimin teko omilla ole mahdollista.”

Työyhteisön asenteet ja kiinnostuksen puute digitaalisiin menetelmiin nousivat esille työtä 
hankaloittavina tekijöinä vastauksissa� Osa kuvasi joutuvansa vastaamaan digitaalisesta nuo-
risotyöstä yksin, työkavereiden ollessa haluttomia osallistumaan huolimatta monista hyvistä 
ideoista toiminnan toteuttamiseen digitaalisin menetelmin� Koronapandemian aikaisten rajoi-
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tusten jäljiltä oli myös epävarmuutta siitä, miten omaksuttuja menetelmiä käytettäisiin jatkos-
sa� Eräs vastaaja kuvasi tätä ”jatkumon puutteena”�

”Koko työyhteisö voisi mennä asiassa yhdessä määrätietoisemmin eteenpäin. Asiassa 
voisi olla myös enemmän ohjausta.” 

”Miten pitää hyvää ja säännöllistä päivitysrytmiä, nyt kun kokoontumiset taas onnistuu.”

Ohjausta, tavoitteita ja palautteenantoa kaivattiin vastausten perusteella oman työn tueksi� 
Eräs vastaaja kuvaili resurssien puutetta niin työajan kuin laitteistonkin osalta ja koki, ettei työn-
antaja ymmärrä digitaalisen nuorisotyön merkitystä� Toisaalta vastauksissa nousi myös esiin 
ymmärrys siitä, että rajallisia resursseja on kohdennettava tiettyihin toimintoihin ja että vaati-
mukset digitaalisten työmuotojen toteuttamisessa ovat paikoin kovat�

”Onnistumisen mittaamisen hahmottamisongelmat / palautteen vähyys”

”Suurin haaste on se, että aikaa ja työntekijäresurssia ei ole tullut lisää, mutta vaatimuk-
set ovat kasvaneet. -- Striimaaminen hyvällä kalustolla vaatii henkilöstöä ja osaamista. 
Studion rakentaminen vie aikaa ja vaatii ymmärrystä. -- Digin hyödyntämisessä törmääm-
me myös saavutettavuuskriteereihin, jotka ovat todella työläät, jos niitä haluaisimme nou-
dattaa.”

Jos nuorisotyön saavutettavuus koettiin haasteeksi digitaalisessa nuorisotyössä, nousi se avo-
vastauksissa myös keskeisimmäksi hyödyksi digitaalisissa toiminnoissa� Hyvin moni vastaaja 
kuvasi seurakunnan nuorisotyön tavoittavan nyt laajemmin nuoria ja mahdollistavan osallistu-
misen matalammalla kynnyksellä� Osa kuvasi tavoittavansa sellaisia nuoria, jotka eivät olleet 
aiemmin osallistuneet kasvokkaiseen toimintaan� Nuorten tavoittaminen koettiin myös no-
peammaksi ja monipuolisemmaksi� Osa kuvasi nuorten osallistamisen vahvistuneen ja kom-
munikaation lisääntyneen�

”Laaja-alaistanut kenttää ja tuonut työn piiriin myös niitä nuoria, jotka eivät ole aktiivisesti 
seurakunnan nuorisotyön piirissä.”

”Sen että saamme tuotua nuorille luonnolliseen ympäristöön hieman seurakunnan juttuja, 
ja lisäksi se tekee meistä tutumpia.”

”Nuorten kohtaaminen tiukkojen kellon aikojen ulkopuolella, muualla asuvien tuttujen 
nuorten kohtaaminen, tiedon lisääminen.”

Koronapandemian rajoitusten aikainen verkkovälitteisyys oli tarjonnut tilaisuuden oppia uutta 
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ja ottaa niitä  osaksi toimintoja� Työyhteisöissä oli löydetty uskallusta kokeiluille ja uutta mate-
riaalia oli tuotettu paljon�

”Uusien teknologioiden rohkeampi hyödyntäminen, sisällön tuottamisen oppiminen, laa-
dukkaampi sisältö”

”Kohtasimme nuoria etänä, kun ei voinut järjestää kasvokkain tapaamisia. Pidimme yhte-
yksiä yllä ja työtovereiden kanssa opimme reilusti uutta digitalisaatiosta ja sen erilaisista 
mahdollisuuksista.”

”Ollaan kaikki enemmän nuorten kanssa samassa maailmassa. Työnkäytännöt on suju-
voituneet, etäkokoukset säästää aikaa hurjasti.”

2.5 Digitaalisen nuorisotyön tavoitteellisuus ja 
strateginen kehittäminen

Kyselyssä esihenkilöille suunnattiin kysymyksiä toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja työn ke-
hitykseen liittyen� Esihenkilön asemasta käsin kyselyyn vastasi vain viisi vastaajaa, joten seu-
raavassa vastauksia käydään yleisluontoisesti läpi� Vastausten ei voi täten ajatella tavoittavan 
seurakuntien esihenkilöiden näkemyksiä kattavasti�

Vain kaksi kyselyyn vastanneista esihenkilöistä vastasi, että digitalisaatio on huomioitu seura-
kunnan strategiassa� Hieman useampi vastasi työntekijöille varattavan työaikaa digiosaamisen 
kehittämiseen ja digikokeiluihin� Neljä vastasi hyödyntävänsä nuorten mielipiteitä ja palautteita 
osana digitaalisen nuorisotyön suunnitteluprosessia sekä tietoa digitalisaation vaikutuksista 
nuoriin ja nuorisotyöhön suunnittelun tukena�

Vain yksi esihenkilöistä ilmoitti, että seurakunnassa on asetettu tavoitteet digitaaliselle nuo-
risotyölle� Kaikki kuitenkin ilmoittivat jonkinlaisia arviointitapoja� Yleisimmin digitaaliselle 
nuorisotyölle asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioitiin nuorille suunnatuilla palaute- ja 
tyytyväisyyskyselyillä� Muita käytössä olevia tapoja olivat itse- ja vertaisarvioinnit, sisäiset vai-
kuttavuusarvioinnit sekä työyhteisökeskustelut ja nuorten kanssa tehtävät vuorovaikutteiset 
arvioinnit� 

2.5.1 Digitaalisen nuorisotyön kehitys

Esihenkilöiltä kysyttiin, miten he arvioivat seurakunnan nuorisotyön kehittyneen viimeisen vuo-
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den aikana� Esihenkilöt arvioivat, että parannusta oli tapahtunut ennen kaikkea digitaalisen nuo-
risotyön laadussa ja toimintojen monipuolisuudessa sekä lisäksi osallistumisessa digikokeilui-
hin� Osa arvioi nuorille suunnattujen digipalveluiden parantuneen jonkin verran� 

Esteinä digitalisaation etenemiselle seurakunnan nuorisotyössä esihenkilöt pitivät yleisimmin 
osaamisen  sekä henkilöstö- ja taloudellisten resurssien puutetta� Asetettujen tavoitteiden ha-
janaisuus tai puute näyttäytyi myös esteeksi tai hidasteeksi osalle esihenkilöistä� Kehittämis-
kohteena koettiin osaaminen, asenteet ja perustyön tavoitteiden selkiyttäminen digitaalisen 
nuorisotyön pohjalla� 

Digitalisaation vauhdittajina taas pidettiin ennen kaikkea valmiita teknisiä ratkaisuja (kuten so-
velluksia), jotka eivät vaadi seurakunnilta investointeja sekä arvioita saavutettavuuden parane-
misesta� Myös työyhteisön sisäisten ”muutosagenttien” eli digiosaajien roolia pidettiin merkit-
tävänä� Lisäksi vauhdittajiksi koettiin nuorten odotukset digitaalisista palveluista, käytännön 
esimerkit muilta toimijoilta sekä koronakriisin synnyttämät kokemukset onnistuneista toimin-
tamalleista� 

Digitaalisen nuorisotyön hyötyjä eräs esihenkilöistä kuvasi näin: 

 ”Vuorovaikutustilanteiden määrä on kasvanut, ilmoittautumisprosessit on saatu kaikkien 
saataville nettiin, vaikuttajaryhmätoiminnan etäosallistumiset, tieto- ja neuvontatyö on ta-
voittavampaa.”

Seurakunnissa oli tehty yhteistyötä viimeisen kuuden kuukauden aikana erityisesti kunnallisen 
nuorisotyön ja järjestöjen kanssa� Yhteistyötä oli ollut myös muiden seurakuntien toimijoiden 
sekä perusopetuksen ja muiden oppilaitosten kanssa� Yhteistyön muiden toimijoiden kanssa 
koettiin vahvistavan nuorisotyötä�

DIGITAALINEN NUORISOTYÖ SEURAKUNNISSA 2022 — TULOKSET
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On tärkeää, että nuoria varten on olemassa mahdollisimman paljon turvallisiksi tunnistettavia 
aikuisia, jotka vahvistavat heidän toimijuuttaan, digitaalista hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan 
sekä medialukutaitoaan� Tätä varten tarvitaan relevanttia osaamista, ajantasaisia työvälineitä, 
aikaa sekä tukea jaksamiseen ja työn suunnitteluun� 

Tämän selvityksen perusteella seurakuntien nuorisotyön digiosaaminen on kasvanut entises-
tään ja digitaalisuutta toteutetaan yhä monipuolisemmin, erityisesti sosiaalisessa mediassa� 
Medialukutaidon osaaminen tunnistetaan vahvaksi� Digitaalisesti tavoitetaan suurempia jouk-
koja, heitäkin, joita ei ole aiemmin tavoitettu�  

Korona-aika vaikutti siihen, että monessa seurakunnassa koettiin vähintään hetkellinen digiloik-
ka� Nuorisotyö siirtyi enemmän verkkoon ja osassa seurakuntia aiempi verkkonuorisotyöllinen 
toiminta monipuolistui� Rajoitusten hellitettyä verkkovälittyneisyys väistyi kasvokkaisten koh-
taamisten tieltä, vaikkakaan ei kokonaan� 

Edelleen paikoin näyttäisi, että digitaalisuus jätetään vain osan tehtäväksi ja ratkaistavaksi� Ta-
voitteet ovat paikoin epäselkeitä ja esiin nousee yhä vaativampia ilmiöitä, kuten verkkohäirintä 
ja -väkivalta, jotka asettavat vaateen jatkuvasta kehittymisestä� Kokonaisia osa-alueita on pai-
koin lähes kartoittamatta, erityisesti digitaalinen pelaaminen� 

Digitalisaatio tarjoaa nuorisotyöhön monenlaisia mahdollisuuksia� Yhteiskunnan digitalisaatio-
kehitys on vauhdikasta ja kun pohditaan työn tulevaisuutta, olisi tärkeää laajentaa kuvaa digi-
taalisen nuorisotyön mahdollisuuksista muunakin kuin nuorten tavoittamisen ja kohtaamisen 
välineenä� Nuorisotyössä on oleellisinta tukea nuorten kasvua, toimijuutta, osallisuutta ja yh-
denvertaisuutta niin digitaalisissa kuin muissakin ympäristöissä�
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Kysely digitaalisuuden hyödyntämisestä seurakuntien
nuorisotyössä 2022

Hyvä nuorisotyön ammattilainen!

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa seurakuntien nuorisotyön digitalisaation tilaa
ja selvittää digitaalisuutta koskevia asenteita, osaamista, resursseja sekä toiveita ja
tarpeita. Kysely toteutetaan kolmatta kertaa. Kyselyyn voivat vastata kaikki seurakuntien
nuorisotyötä tekevät ja nuorisotyön esihenkilöt. Jokainen vastaus on meille tärkeä.
Vastaaminen kestää noin 20 minuuttia ja voit halutessasi tallentaa vastauksesi ja palata
niihin myöhemmin. 

Kyselyyn voi vastata 9.5.2022 saakka. Kyselyn toteuttaa Lasten ja nuorten keskus
yhdessä Kirkkohallituksen ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken kanssa.
Lasten ja nuorten keskuksen tietosuojaseloste löytyy täältä. Lisätietoja kyselystä ja
tuloksista voi tiedustella LNK:n viestintäsuunnittelija Nelli Jäntti-Tuomiselta (nelli.jantti-
tuominen(at)lastenjanuortenkeskus.fi, 044 7285939).

1. Valitse pääasiallista toimenkuvaasi parhaiten kuvaava vaihtoehto: *

2. Haluatko vastata kyselyyn työntekijänä vai esihenkilönä? *

Teen työtä nuorten parissa

Toimin pelkästään esihenkilötehtävissä
(päivittäiseen työhöni ei kuulu nuorten kohtaamista)

Toimin sekä esihenkilötehtävissä että kohtaan nuoria

En toimi nuorten parissa enkä esihenkilönä seurakuntien nuorisotyössä (en
kuulu kyselyn kohderyhmään)

Liite 1. Kyselylomake



3. Asteikolla 1–7 mikä on suhtautumisesi digitalisaatioon? *
Digitalisaatiolla tarkoitetaan tässä kyselyssä yksinkertaistetusti digitaalisen teknologian
hyödyntämistä ja yleistymistä arjen toiminnoissa.

Suhtaudun
erittäin

kielteisesti

Suhtaudun
erittäin
myönteisesti

4. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: *

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Haluan pysyä kartalla
digitalisaation ja teknologian
kehityksessä

Pidän nuoren kohtaamista
digitaalisissa ympäristöissä yhtä
aitona kuin kasvokkaista
kohtaamista

Digitaalisen nuorisotyön hyötyä
on vaikea hahmottaa

Digitaalista mediaa ja teknologiaa
tulee hyödyntää enemmän
seurakuntamme nuorisotyössä

Nuorisotyön yksi keskeisimmistä
tehtävistä on nuorten digitaalisen
osaamisen vahvistaminen

Nuorisotyössä tulisi käsitellä
enemmän digitalisaation riskejä ja
kielteisiä vaikutuksia

Vastaan työntekijänä

Vastaan esihenkilönä
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Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Ei
samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Koen, että työyhteisössämme on
jaettu käsitys siitä, mitä on
digitaalinen nuorisotyö

5. Millaisista nuorisotyön työmuodoista työsi koostuu? *
Voit valita useamman.

6. Oletko viimeisen 3 kuukauden aikana kohdannut nuoria
kasvokkain? *

Avoimet nuortenillat, nuorisotilat

Digitaalinen nuorisotyö

Harrasteryhmät

Etsivä nuorisotyö (mm. Saapas)

Isostoiminta

Kansainvälinen nuorisotyö

Kerhonohjaajatoiminta

Kerhotyö

Kouluyhteistyö

Leiri- ja retkitoiminta

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

Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen (mm. vaikuttajaryhmät)

Nuorten tieto- ja neuvontatyö (mm. Ohjaamot)

Joku muu, mikä?

Päivittäin



7. Mitä seuraavista digitaalisuutta hyödyntävistä toimintamuodoista
olet toteuttanut viimeisen 6 kuukauden aikana? *
Valitse kaikki sopivat.

Viikoittain

Harvemmin

Olen kohdannut nuoria ainoastaan verkossa

En ole kohdannut nuoria lainkaan viimeisen 3 kuukauden aikana

Keskustellut nuorten kanssa digitaalisuuteen liittyvistä teemoista (esim.
ihmissuhteet/vuorovaikutus verkossa, pelaaminen, digihyvinvointi)

Käsitellyt nuorten kanssa tiedon luotettavuutta ja sen arviointia (esim.
lähdekriittisyys, verkossa leviävä virheellinen tai valheellinen tieto)

Tarjonnut nuorille pääsyn digitaalisen median ja teknologian käyttämiseen ja
tuottamiseen tarvittaviin välineisiin (esim. välineistön lainaaminen)

Kannustanut nuoria omaehtoiseen sisällöntuotantoon (esim. bloggaamiseen)

Hyödyntänyt digitaalisuutta messuissa, jumalanpalveluksissa tai
hartauselämässä

Mahdollistanut nuorille osallistumisen tapahtumien tai palveluiden markkinointiin
tai viestintään (esim. bloggaamalla tai somettamalla)

Selvitellyt nuorten keskinäiseen somevuorovaikutukseen liittyviä
ongelmatilanteita

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

Mahdollistanut nuorten toimimisen kerhonohjaajina 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, vuoropuhelu päättäjien kanssa)

En mitään edellä mainituista



8. Mitä seuraavista verkkonuorisotoimintaan liittyvistä
toimintamuodoista olet toteuttanut viimeisen 6 kuukauden aikana? *
Valitse kaikki sopivat.

9. Valitse listasta kaikki ne palvelut ja sovellukset, joita olet
hyödyntänyt säännöllisesti viimeisen 6 kuukauden aikana toimiessasi
nuorten kanssa. *
Säännöllisyydellä tarkoitetaan tässä toistuvaa, vähintään kuukausittain tapahtuvaa
käyttöä.

Jotain muuta, mitä? ______________________________

Pitänyt yhteyttä seurakuntamme toiminnassa mukana oleviin nuoriin sosiaalisen
median tai viestipalvelun avulla

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

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

Tuottanut verkkoon videomuotoista materiaalia nuorille (esim. tiktokkaaminen,
Instagram-videoiden tekeminen, snäppääminen)

Julkaissut nuorten mediatuotoksia tai mielipiteitä digitaalisissa kanavissa (esim.
somessa tai verkkosivuilla)

Järjestänyt ohjattua ryhmätoimintaa verkossa

Osallistanut nuoria digitaalisissa kanavissa seurakunnan toiminnan
suunnitteluun, toteutukseen, tai arviointiin

Mahdollistanut etäosallistumisen tapahtumaan tai toimintaan verkon kautta
(esim. striimin, chatin, videopuhelun tai pelin välityksellä)

En mitään edellä mainituista

Jotain muuta, mitä?

Discord

Facebook

Instagram



10. Onko sinulla mahdollisuus käyttää nuorisotyössä seuraavaa
työnantajan tarjoamia tekniikkaa / välineistöä? *

Snapchat

TikTok

Twitter

Blogit (esim. WordPress, Blogger, Tumblr)

Digitaaliset osaamismerkit (esim. Badgecraft, Badge Wallet)

Digitaaliset pelit (PC, konsoli- tai mobiilipelit)

Keskustelufoorumit (esim. Jodel, Suomi24, Ylilauta)

Kuvien ja videoiden editointisovellukset (esim. Canva, Snapseed,
Memegenerator, InShot)

Kyselytyökalut (esim. Kahoot, Quizizz, Mentimeter)

Lisättyä todellisuutta ja paikkatietoa hyödyntävät palvelut (esim. Seppo.io,
Pokémon Go!)

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

Ohjelmointityökalut (esim. Scratch, Lego Mindstorms)

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

Pikaviestimet (esim. WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger,
WEChat)

Seurakunnan oma nuorille suunnattu verkkosivu

Seurakunnan oma nuorille suunnattu sovellus

Sähköposti

Videoneuvotteluohjelmat (esim. Teams, Zoom, Google Meet, Skype)

Videosuoratoistopalvelut (esim. YouTube, Twitch, Vimeo)

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

Äänisuoratoistopalvelut (esim. SoundCloud, Spotify)

Muu, mikä?



On, ja se
vastaa

tarpeisiini

On, mutta se
ei vastaa
tarpeisiini

Ei, mutta
tarvitsisin

Ei, enkä
tarvitse

Nettiyhteys

Älypuhelin

Tabletti (esim. iPad)

Kannettava tietokone

Pöytätietokone

Pelikonsoli

Digikamera / digitaalinen
videokamera

Digitaalinen äänitekniikka (esim.
tallentimet, ulkoiset äänikortit)

360-kamera

3D-tulostin tai muu 3D-teknologia

Drone

VR-lasit tai muu VR-teknologia

11. Arvioi digiosaamistasi seuraavilla osa-alueilla: *

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko

Laitteiden ja sovellusten hallinta

Media- ja informaatiolukutaito

Digitaalinen kommunikaatio ja
vuorovaikutus

Digitaalinen turvallisuus (esim.
tietoturva, tietosuoja, yksityisyys)

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



12. Arvioi ammatillista osaamistasi seuraavissa teemoissa: *

Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko

Nuorten digiosaamisen
vahvistaminen

Nuorten omaehtoisen
mediatuotannon tukeminen

Nuorten digihyvinvoinnin
edistäminen

Nuorten media- ja
digiturvallisuustaitojen
vahvistaminen

Pelikasvatus ja digitaalisten
pelien hyödyntäminen
nuorisotyössä

Nuorten digiosallisuuus ja
digitaalinen vaikuttamistoiminta

13. Valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa kokonaisuutena parhaiten
digitaalista osaamistasi. *

14. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi
koulutukseen verkossa tai kasvokkain liittyen digitaalisiin alustoihin
tai digitaalisen median ja teknologian hyödyntämiseen nuorisotyössä?
*

Heikko – Digiosaamisessani on puutteita

Tyydyttävä – Minulla on perustason digitaidot

Hyvä – Olen monipuolinen digiosaaja

Erinomainen – Olen digiasioissa asiantuntija ja kehitän tarvittaessa myös muiden
digiosaamista

En ole osallistunut enkä kaipaa koulutusta

En ole osallistunut ja kaipaan koulutusta

Olen osallistunut enkä kaipaa lisäkoulutusta



15. Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä digitaalisuuteen liittyviä
osaamistarpeita sinulla on.

Digitaalisessa mediassa tapahtuva seksuaalinen häirintä ja seksuaaliväkivalta ovat
ilmiöitä, jotka näkyvät kasvavassa määrin yhteiskunnassamme. Lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja häirinnän teemoihin perehtyminen antaa työntekijöille
paremmat valmiudet auttaa heitä. Kouluterveyskyselyjen perusteella erityisesti tyttöjen
kokema seksuaalinen häirintä ja seksuaalinen väkivalta ovat lisääntynyt viime vuosina
merkittävästi. (THL 2022)

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan
seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan
henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta (laki naisten ja miesten välisestä
tasa-arvosta 609/1986 7§). Seksuaaliväkivalta on laaja käsite, jossa henkilön
seksuaalista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta tahallisesti loukataan (THL
2020).

16. Arvioi, kuinka osaat tunnistaa nuoriin kohdistuvaa seksuaalista
häirintää ja seksuaaliväkivaltaa digitaalisilla alustoilla: *

Kyllä Ei En osaa sanoa

Oletko huomannut nuoriin
kohdistuvaa seksuaalista
häirintää tai -väkivaltaa
digitaalisissa ympäristöissä?

Ovatko nuoret puhuneet
seksuaalisesta häirinnästä tai
-väkivallasta digitaalisissa
ympäristöissä?

Osaatko tunnistaa seksuaalisen
häirinnän tai -väkivallan tilanteita
digitaalisissa ympäristöissä?

Olen osallistunut ja kaipaan lisäkoulutusta



Kyllä Ei En osaa sanoa

Osaatko tukea ja auttaa
eteenpäin nuorta, joka on kokenut
seksuaalista häirintää tai
-väkivaltaa digitaalisissa
ympäristöissä?

Tarvitsetko lisää tietoa
seksuaalisesta häirinnästä ja
-väkivallasta digitaalisissa
ympäristöissä?

17. Ota kantaa seuraaviin väittämiin koskien digitaalisuuden
hyödyntämistä työssäsi: *

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

Kaipaisin työyhteisöltämme
monipuolisempia mahdollisuuksia
digiosaamisen kehittämiseen

Hyödynnän toiminnassa
työyhteisömme / Lasten ja
nuorten keskuksen /
Kirkkohallituksen 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



X

18. Miten merkittävinä esteinä tai hidasteina pidät seuraavia tekijöitä
digitaalisuuden hyödyntämisessä omassa nuorisotyössäsi? *

Ei lainkaan
merkittävä

Vähäisesti
merkittävä

Melko
merkittävä

Erittäin
merkittävä

Kiinnostuksen puute

Osaamisen puute

Työajan riittämättömyys

Työnantajan asettamien
tavoitteiden tai ohjeistuksen puute

Työyhteisön tuen puute

Välineistön, sovellusten tai
infrastruktuurin riittämättömyys

19. Miten koronan aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut omaan tai
seurakuntanne digitaaliseen nuorisotyöhön?

20. Mitä haasteita tai esteitä olet kohdannut digitaalisuuden
hyödyntämisessä omassa nuorisotyössäsi?

21. Mitä pidät merkittävimpinä hyötyinä, joita digitalisaatio on tuonut
seurakuntanne nuorisotyöhön?



22. Minkä kouluarvosanan annat seurakuntanne nuorisotyön
tämänhetkisestä digitalisaation tilasta? *

23. Minkä kouluarvosanan annat seurakuntanne nuorisotyön
tämänhetkisestä digitalisaation tilasta? *

24. Mitkä seuraavista toiminnan suunnittelua toimenpiteistä toteutuvat
seurakunnassanne? *
Valitse kaikki sopivat.

25. Arvioi, miten seuraavat asiat ovat kehittyneet seurakuntanne
nuorisotyön osalta viimeisen vuoden aikana: *

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10

Digitalisaatio on huomioitu seurakuntamme strategiassa /
toimintasuunnitelmassa

Hyödynnämme nuorisotyön suunnittelun tukena tietoa digitalisaation
vaikutuksista nuoriin ja/tai nuorisotyöhön

Huomioimme digitaalisuuden nuorisotyöntekijöiden työnkuvissa

Varaamme työntekijöille työaikaa digikokeiluihin

Varaamme työntekijöille työaikaa oman digiosaamisensa kehittämiseen

Olemme asettaneet seurakunnassamme tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle

Työyhteisössämme on suunnitelma nuorten yhdenvertaisuuden edistämiseksi
digitaalisissa toiminnoissa ja palveluissa

Hyödynnämme nuorten mielipiteitä ja palautteita osana digitaalisen nuorisotyön
suunnitteluprosessia

Ei mikään näistä



Huonontunut
merkittävästi

Huonontunut
jonkin verran

Pysynyt
ennallaan

Parantunut
jonkin
verran

Parantunut
merkittävästi

Nuorille suunnatut
digitaaliset palvelut

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

Työyhteisön
digitaalinen
osaaminen

Osallistuminen
digikokeiluihin

Digitaalisen
nuorisotyön laatu

Digitaalisen
nuorisotyön
toimintojen
monipuolisuus

26. Millä arviointitavoilla seuraatte digitaaliselle nuorisotyölle
asetettujen tavoitteiden toteutumista? *
Valitse kaikki sopivat.

Seurakunnan asettamilla tunnusluvuilla

Itse- ja vertaisarviointien avulla

Työyhteisökeskusteluilla

Sisäisillä vaikuttavuusarvioinneilla

Ulkopuolisilla asiantuntija-arvioinneilla (esim. selvitykset, vaikuttavuusarvioinnit)

Nuorille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä

Työntekijöille suunnatuilla palaute- ja tyytyväisyyskyselyillä

Nuorten kanssa tehtävien vuorovaikutteisten arviointien avulla (esim.
haastattelut)



27. Mitä pidät merkittävimpinä hyötyinä, joita digitalisaatio on tuonut
seurakuntanne nuorisotyöhön?

28. Miten merkittävinä esteinä tai hidasteina pidät seuraavia tekijöitä
digitalisaation etenemiselle seurakuntanne nuorisotyössä? *

Ei
lainkaan

merkittävä
Vähäisesti
merkittävä

Melko
merkittävä

Erittäin
merkittävä

En
osaa
sanoa

Henkilöstöresurssien puute

Taloudellisten resurssien puute

Välineistön, sovellusten tai
infrastruktuurin riittämättömyys

Osaamisen puute

Henkilöstön haluttomuus
uudistua

Nuorten halu säilyttää olemassa
olevat fyysiset palvelut

Seurakunnan päätöksentekoon
liittyvät haasteet

Seurakunnan linjaukset tai
niiden puutteellisuus

Asetettujen tavoitteiden
hajanaisuus tai puute

29. Kuvaile halutessasi tarkemmin, mitä pidät seurakuntanne

Joku muu, mikä?

Emme arvioi digitaalisen nuorisotyön toteutumista



nuorisotyön digitalisaatiossa merkittävimpinä kehittämiskohteina.

30. Miten merkittävinä vauhdittajina pidät seuraavia tekijöitä
digitalisaation etenemiselle seurakuntanne nuorisotyössä? *

Ei
lainkaan

merkittävä
Vähäisesti
merkittävä

Melko
merkittävä

Erittäin
merkittävä

En
osaa
sanoa

Arviot kustannussäästöistä ja/tai
toiminnan tehostumisesta

Arviot saavutettavuuden
paranemisesta

Koronakriisin synnyttämät
kokemukset onnistuneista
toimintamalleista

Käytännön esimerkit muiden
seurakuntien ja nuorisoalan
toimijoiden onnistumisista

Nuorten odotukset ja toiveet
digipalveluista ja digitaalisen
nuorisotyön toiminnoista

Työyhteisöön sisäisten
“muutosagenttien” (digiosaajat)
aktiivisuus

Valmiit tekniset ratkaisut (esim.
sovellukset), jotka eivät vaadi
seurakunnalta investointeja

31. Minkä seuraavien toimijoiden kanssa olette tehneet yhteistyötä
digitaalisen nuorisotyön osalta viimeisen 6 kuukauden aikana? *
Valitse kaikki sopivat.

Emme ole tehneet yhteistyötä



32. Mitä yhteistyökumppanit ovat tuoneet toimintaan lisää?
Valitse kaikki sopivat. Jos ette ole tehneet yhteistyötä, voit ohittaa tämän kysymyksen.

33. Kuvaile halutessasi tarkemmin esimerkkejä onnistuneesta
yhteistyöstä liittyen digitaaliseen nuorisotyöhön.

Kirjastot

Perusopetus ja yleissivistävä koulutus

Liikuntatoimi

Yritykset

Oppilaitokset

Kunnallinen nuorisotyö

Järjestöt

Muiden seurakuntien nuorisotyön toimijat

Muu, mikä?

Sisällöllistä osaamista digitaalisuudesta

Digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen vaadittavaa teknistä osaamista

Tekniikkaa ja laitteita

Kattavampaa toimintaa

Laajemman osallistujajoukon

Tiloja toiminnalle

Uutta näkökulmaa digitaaliseen nuorisotyöhön

Jotain muuta, mitä?



34. Minkä ikäisten nuorten kanssa työskentelet pääsääntöisesti? *

35. Työkokemuksesi nuorten parissa työskentelystä? *

36. Minkä ikäinen olet? *

alle 13-vuotiaat

13–17-vuotiaat

18–25-vuotiaat

yli 25-vuotiaat

Toimin esihenkilönä, eikä minulla ole ensisijaista kohderyhmää

Alle 1 vuotta

1–2 vuotta

3–5 vuotta

6–10 vuotta

11–15 vuotta

16–20 vuotta

Yli 20 vuotta, kuinka kauan?

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



37. Seurakunta, jossa työskentelet *

38. Seurakunnan koko *

39. Hiippakunta *

40. Toiveita ja terveisiä kirkon digitaalisen nuorisotyön kehittämiseksi
Kirkkohallitukselle ja Lasten ja nuorten keskukselle.

Yli 60 vuotta

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

Turun arkkihiippakunta

Espoon hiippakunta

Helsingin hiippakunta

Kuopion hiippakunta

Lapuan hiippakunta

Mikkelin hiippakunta

Oulun hiippakunta

Tampereen hiippakunta

Borgå stift



Kirkkohallitus ja Lasten ja nuorten keskus toteuttavat tämän kyselyn yhteistyössä
digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen Verken kanssa.

41. Mikäli haluat tilata Lasten ja nuorten keskuksen kuukausittaisen
uutiskirjeen ja osallistua 100 euron lahjakortin arvontaan joko
Verkkokauppa.comiin tai Lasten keskus & Kirjapajaan, kirjoita alle
sähköpostiosoitteesi.
Osoitteita ei tulla yhdistämään kyselyn vastauksiin.

Sähköpostiosoite

Olet nyt vastannut kyselyyn. Paina lopuksi vielä “Lähetä”-painiketta.
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