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Hankkeen terveiset
Oulussa lähdettiin tekemään valtakunnallista verkkonuorisotyötä vuonna 2007, kun kaupungin nuorisopalvelut liittyivät mukaan silloin Helsingin kaupungin
koordinoimaan Netari-toimintaan. Oulussa on siitä lähtien nähty verkkonuorisotyön tarve ja vaikka budjettiraamista on ollut välillä haastavaa irrottaa resursseja,
on hankerahalla (MKR ja ESR) onnistuttu kehittämään
työmuotoa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.
Ensimmäisiä kokeiluja verkkonuorisotyön puitteissa
tehtiin kuitenkin Oulussa jo 2005, jolloin alueellisessa
nuorisotyössä nuorisotyöntekijät tekivät Tuiran nuorisotalolle profiilin IRC-Galleriaan, jossa oli silloin käytännössä koko alueen nuoret.
Nuorten mielestä aikuisten rantautuminen heidän
yhteisöihin koettiin noloksi ja kyttääväksi. Pian kuitenkin huomattiin verkon rooli nuorisotyötä tukevana
työympäristönä, joka antoi uusia työkaluja etenkin yksilötyölle, niin nuoren kuin työntekijänkin näkökulmasta.
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla
nuorisotyö oli jo vahvasti mukana verkossa ja moniammatillinen työote teki tuloaan. Tuolloin maalailtiin myös
suuria visioita tulevaisuuden nuorisotyölle, jossa jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluvat hyvät verkkotaidot ja työnantajan puolelta sen hyödyntämiseen
on annettu työajallisesti resursseja ja asianmukaiset
välineet käyttöön. Jälkeenpäin voidaan todeta, että
aivan näin vauhdilla asiat eivät ole edenneet, vaikka koulutuksessa ja perustyössä onkin menty paljon eteenpäin.
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Sosiaalista mediaa nuorisotyössä hyödyntävän tulisi miettiä ympäristön sijaan työmenetelmiä, jotka olisivat helposti kopioitavissa aina sen hetkisiin
suosittuihin someympäristöihin. Ympäristöissä on eroja ja samassa ympäristössä voi olla lukuisia eri käyttötapoja. Esimerkiksi kuvanjakopalvelu Instagramissa
nuoret ottavat itsestään kuvia eri kulmista ja jakavat
niitä eri somepalveluissa. Sen sijaan varttuneemmat
Instagramin käyttäjät ottavat kuvia kaikesta muusta kuin itsestään; sama palvelu, eri käyttötarkoitus.
Sosiaalisen median hyödyntämisessä nuorisotyössä ollaan edelleen vasta alkutekijöissään, eikä siihen uppoutuessa aina muisteta sitä tärkeintä asiaa: keskiössä täytyy pitää nuoret! Mennään sinne missä nuoret ovat. Ei
kysytä, tuletteko mukaan, vaan voimmeko tulla mukaan!
Loppuun haluan kiittää Move-hankkeessa mukana
olleita nuorten parissa toimivia ammattilaisia, joita
olemme ehtineet kouluttaa ja perehdyttää toista tuhatta henkilöä. Lisäksi kiitoksen ansaitsevat lukemattomat yhteistyötahot, mutta eritoten maailman parhaat työkaverit; kiitos Timo Pulkkinen, Kosti Pasanen
ja Anna Kaivosoja sekä esimiehemme Jarmo Laitinen.

Oulussa talvella 2014
Marko “Masco” Seppälä
Projektipäällikkö

Tässä oppaassa käsitteillä verkkotyö ja verkkonuorisotyö tarkoitetaan
käytännössä samaa asiaa sillä painotuserolla, että verkkotyössä
mukana voivat olla muutkin ammattiryhmät kuin nuorisotyöntekijät.
Sen sijaan verkkonuorisotyön käsitteellä tarkoitetaan
pääasiassa nuorisotyöntekijöiden verkossa tekemää kohtaamistyötä.

Johdanto
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Tämä monialaista verkkotyötä koskeva perehdytysopas on tuotettu Oulun kaupungin Move- eli Monialainen verkkonuorisotyö -hankkeen pohjalta. Hankkeen
tavoitteena on ollut kehittää eri alojen ammattilaisten
valmiuksia toteuttaa nuorisotyötä verkossa. Tähän liittyen hankkeessa on laadittu monialaisen verkkonuorisotyön osaamisprofiili, joka pyrkii kuvaamaan monialaisessa verkkotyössä tarvittavaa osaamista, tietoja ja
taitoja työntekijöiden itsensä kuvaamana. Verkkotoimijoiden osaamisesta on saatavilla tämän oppaan lisäksi myös laajempi tutkimusraportti, jonka keskeisimpiin
löydöksiin tämä perehdytysopas pohjautuu.

Käytännön työtä tekevät ammattilaiset ovat erityisen
tärkeässä, mutta myös haastavassa roolissa toteuttaessaan vielä kohtuullisen tuntematonta työskentelytapaa. Samalla nämä ammattilaiset ovat avainasemassa
puhuttaessa uuden työmuodon vaatimasta osaamisesta, taidoista ja kehittämistarpeista.
Verkossa toteutettava monialainen, nuorten parissa
tehtävä työ on monessa mielessä rajoja rikkovaa työtä.
Teknologinen kehitys ja verkossa toiminen rikkovat jatkuvasti perinteisten paikan ja ajan rajoja, kun taas monialaisen yhteistyön kautta eri toimialojen rajat hämärtyvät.

Opas on pyritty kirjoittamaan kaikille verkkotyöstä
kiinnostuneille toimijoille. Keskeisenä tarkoituksena on
herätellä lukijoiden omaa pohdintaa verkkotyössä tarvittavasta osaamisesta. Näkökulma on ennen kaikkea
monialaisesti toteutettavan nuorisotyön menetelmissä.
Kaikki esitellyt osaamisalueet ovatkin muotoutuneet
Move-hankkeen piirissä toimiville työntekijöille tehtyjen tutkimushaastattelujen perusteella. Monialaisesti
eli eri ammattialojen edustajien kanssa yhdessä toteutettava verkkonuorisotyö on suomalaisessa yhteiskunnassa vielä suhteellisen uusi toiminta-ala.

Muutos asettaa luonnollisesti myös työntekijät usein
täysin uuteen tilanteeseen. (Marjeta 2011, s. 24, 26, Toiviainen & Hänninen 2006, s. 11.) Näiden seikkojen vuoksi on tärkeää selvittää käytännön tasolla monialaisen
työn luonnetta ja työssä tarvittavaa osaamista. Näihin
asioihin keskitytään myös tässä perehdytysoppaassa.
Ennen kaikkea oppaan tarkoituksena on toimia yhtenä
karttana verkkotyön maailmaan sekä työtä jo tekeville
ammattilaisille että toimintamuotoon vasta tutustuville. Oppaalla toivotaankin olevan merkitystä paitsi tiedon lisäämisessä myös ennen kaikkea oman toiminnan
pohtimisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Mielenkiintoista tutkimusmatkaa verkkotyön maailmaan!

MOVE-HANKE PEREHDYTYSOPPAAN TAKANA

Move eli Monialainen verkkonuorisotyö -hanke on
Oulun kaupungissa 1.8.2011 aloitettu hanke, joka
kuuluu Oulun kaupungin IMPAKTI- Tietohallintaohjelman alaisuuteen. Rahoittavana tahona toimivat ESR
(Pohjois-Pohjanmaan liitto) sekä Oulun kaupunki. (Oulun kaupunki 2012.) Hankkeessa on toiminut eri ajankohtina kahdesta neljään työntekijää. Vuoden 2014
loppuun kestävän hankkeen tavoitteena on kehittää
nuorten kanssa toimivien ammattilaisten valmiuksia
verkkonuorisotyöhön, tuottaa monialaisen
verkkonuorisotyön toimintamalli sekä kohdata verkossa aikaa viettäviä nuoria tarjoten heille samalla mahdollisuutta nuorisotyölliseen tukeen. (Oulun kaupunki
2012.)
Hankkeen kohderyhmän muodostavat nuorten parissa
työskentelevät ammattilaiset sekä nuorten
toimintakentällä toimivat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteisöt (Seppälä, Pulkkinen & Kaivosoja
2013). Hankkeen avulla pyritään lisäämään näiden ryhmien valmiuksia vastata verkkonuorisotyön haasteisiin.
Toteuttamismuotoina ovat koulutusten ja verkostotapaamisten järjestäminen sekä osaamisen ja hyvien
käytäntöjen levittäminen.
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Hankkeessa tuotetun osaamisprofiilin ja tämän oppaan tarkoituksena on toimia perustana koulutuksille
ja muille osaamisen kehittämiseen liittyville toimenpiteille. (Oulun kaupunki 2012.) Laajemmin hankkeen
tavoitteena on tuottaa nuorisotyöllisesti ja teknisesti
laadukas monialaisen verkkonuorisotyön malli, jota
olisi mahdollista hyödyntää myös muussa verkkopalvelutyössä. Tavoitteena on, että haja-asutusalueella asuvien nuorten palvelut paranevat ja lähipalveluja
voidaan tuottaa verkkopalvelun avulla. (Oulun kaupunki 2012.)

Ammattilaisten ohella hankkeen kohderyhmän
muodostavat verkossa aikaansa viettävät 10-29-vuotiaat nuoret (Seppälä, Pulkkinen & Kaivosoja 2013).
Hankkeessa toteutetaankin konkreettisella tasolla
monialaista nuorisotyötä nuorten suosimissa verkkopalveluissa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Lisäksi tarkoituksena on viedä eteenpäin
Netari-verkostossa tapahtuvaa osallisuustoimintaa.
(Oulun kaupunki 2012.) Hankkeessa hyödynnetään
monipuolisesti erilaisia sosiaalisen median palveluita esimerkiksi tiedotusta ja verkostoitumista varten.
(Seppälä, Pulkkinen & Kaivosoja 2013.) Seuraavassa on
esitelty tarkemmin neljä Move-hankkeen toimintamuotoa: Byströmin chat, Jepari-chat, Netari-toiminta
sekä Facebookissa tehtävä työ.

Byströmin chat

Jepari-chat

Byströmin chat-palvelu on reaaliaikainen
keskustelupalvelu 12-29 -vuotiaille oululaisille nuorille.
Chat-palvelu on osa laajempaa Byströmin nuorten
palvelut- toimintamuotoa, jonka kautta pyritään tarjoamaan nuorille henkilökohtaista ohjausta, tukea ja
neuvontaa yhden luukun periaatteella. (Nettinappi
2009–2011.) Move-hankkeen koordinoima Byströmin
nuoren palveluiden chat on yksi Byströmin talon toimintamuodoista. Nuorten suosimassa IRC-Galleriassa
sijaitseva kahdenkeskinen anonyymichat on käyttäjille avoinna maanantaisin klo 20–22. Aiemmin chat oli
avoinna myös virka-aikoina, mutta kohderyhmälle
tehdyn kyselyn pohjalta siirryttiin ilta-aikaan.
Byströmin chat-palvelun kautta tarjotaan periaatteessa samanlaisia palveluja kuin konkreettisesti
Byströmin talollakin, mutta toiminta tapahtuu verkon
tasolla reaaliaikaisesti.

Jepari-chat toimii Byströmin chatin tavoin IRC-Gallerian sisällä. Kyseessä on reaaliaikainen keskustelupalvelu,
joka mahdollistaa nuorten, poliisin ja nuorisotyöntekijän välisen keskustelun joko ryhmä- tai yksityiskeskustelujen muodossa. (Seppälä & Pulkkinen 2012.) Jeparichat on maksuton ja paikasta riippumaton palvelu,
johon nuori tarvitsee vain nettiyhteyden. Chat löytyy
IRC-Gallerian Jepari-yhteisöstä, ja on avoinna joka
maanantai klo 16–18. (Toiminta toistaiseksi tauolla.)
Palvelun koordinointi tapahtuu Oulun kaupungin
sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän yhteistyönä, mutta on käytettävissä koko Suomessa. (Seppälä & Pulkkinen 2012.)
Jokaisessa Jepari-chatin keskustelussa ovat mukana
nuorisorikosryhmän työntekijä sekä nuorisotyöntekijä
keskustelun ”isännän” roolissa.

Verkossa nuorten on mahdollista jutella luotettavien
ammattilaisten kanssa muun muassa työhön, koulutukseen, asumiseen, terveyteen, ihmissuhteisiin,
mielenterveyteen, seksuaalisuuteen, päihteisiin,
kiusaamiseen, raha-asioihin ja vapaa-aikaan liittyen.
Chatin kautta on mahdollista jutella yksityisesti ja
anonyymisti terveydenhoitajan, koulukuraattorin,
sosiaaliohjaajan, ammatinvalintapsykologin, nuorisotyöntekijän, etsivän nuorisotyöntekijän sekä Poikien
Talon ja Tyttöjen Talon työntekijän kanssa. (IRC-Galleria 2013; Seppälä & Pulkkinen 2012.)

Sekä poliisit että nuorisotyöntekijät ovat luotettavasti
tunnistettavissa profiilien kautta, jolloin nuoret näkevät,
että ovat varmasti ammattilaisen kanssa tekemisissä.
Suosittuja puheenaiheita ovat esimerkiksi liikenne,
lainsäädäntö, turvallisuus, poliisin ammatti ja
toimintavalmiudet sekä päihteet. (Seppälä &
Pulkkinen 2012.) Jepari-chat on saanut tunnustusta
Euroopan laajuisesti innovatiivisena ja ainutlaatuisena
palveluna muun muassa Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa ja Eurocities-kilpailun Innovaatiot-sarjassa, jonka Jepari-chatin toimintamalli voitti.
Sekä Jepari- että Byströmin chatin keskeisinä etuina
ovat työntekijöiden välinen yhteistyö ja monialaisuus.
Työntekijät toimivat eri työpisteissä, mutta ovat puheyhteydessä toisiinsa koko työvuoron ajan Skype-yhteyden avulla. Menetelmä mahdollistaa kollektiivisen työyhteisön ja ajatusten vaihtamisen kesken keskustelunkin. (Seppälä & Pulkkinen 2012.)
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Netari-toiminta

Move-hankkeen yksi yhteistyökumppani Netari-toiminta on nuorisotyötä verkossa toteuttava taho, jonka toiminta-alueet ovat tällä hetkellä
Demi.fi-sivusto, Habbo Hotel sekä IRC-Galleria.
Näissä paikoissa nuorille tarjotaan mahdollisuus
jutella ajankohtaisista asioista yhdessä toisten
nuorten sekä nuorisotyöntekijöiden kanssa. Netari
kerää yhteen nuorisotyön ammattilaisia yhteensä
seitsemältä paikkakunnalta, joiden lisäksi Netariin
saapuu ajoittain vierailemaan myös Verkkoterkkareita tai muita eri alojen ammattilaisia. (Pelastakaa
Lapset ry. 2013.)
Netari-toimintaa koordinoi Pelastakaa Lapset ry.,
jonka kanssa Move-hanke tekee säännöllisesti
yhteistyötä. (Pelastakaa Lapset ry. 2013.) Demi.fisivustolla toimiva Netari-sivusto on auki keskiviikkoisin. IRC-Galleriasta poiketen Demi.fi -sivustolla
kommunikointi tapahtuu päivittyvän keskusteluikkunan ja kommenttien jättämisen kautta. Galtsun
Netari puolestaan toimii IRC-Galleriassa Jepari-chatin ja Byströmin chatin tavoin. (Pelastakaa Lapset
ry. 2013.) Habbo Hotelissa toimii puolestaan virtuaalinen nuorisotila Netari.
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Facebook-työ

Yksi Move-hankkeen koordinoimista toiminnoista on
Facebookin hyödyntäminen nuorisotyössä. Hankkeen
aikana on koulutettu työntekijöitä verkkomaailman
tuntemiseen ja hyödyntämiseen nuorten kohtaamisessa. Esimerkiksi Oulun nuorisotaloilla on omia Facebook-sivuja, joiden kautta voidaan mainostaa nuorisotalon toimintaa, tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä
kohdata tuttuja ja uusia nuoria. Myös nuorisotyöntekijöillä on omia käyttäjäprofiilejaan Facebookissa. Facebookin avulla voidaan merkittävästi tehostaa
esimerkiksi tiedottamista ja verkostoitumista, ja Facebookin hyödyntämisestä onkin saatu positiivisia
kokemuksia etenkin paikallisella tasolla.
(Seppälä 2012.)

MONIPUOLINEN VERKKOTYÖN KENTTÄ

Mitä on verkossa tehtävä työ? Mihin verkkonuorisotyöllä pyritään? Mitä verkossa toimiessa täytyy ottaa
huomioon? Näihin kysymyksiin kattavien vastausten
saaminen vaatii tutustumista, katselemista, kuuntelua,
keskustelua, pohtimista ja itse tekemistä. Tärkeintä on
kuitenkin pitää omat ajatukset avoinna, sillä verkkotoimintaan olennaisena osana liittyvät sisällöt kuten
teknologia, työvälineet ja menetelmät muuttuvat
erityisen nopeasti (Sinisalo-Juha & Timonen 2011, s.
33). Tässä luvussa esiteltävät näkemykset voivat toivottavasti auttaa sinua tutkimusmatkallasi verkkotyön ymmärtämisessä, löytämisen iloa!

Verkkonuorisotyöstä monipuoliseksi
verkkotyöksi
Verkossa nuorten kanssa tehtävä työ on useissa
yhteyksissä nimetty verkkonuorisotyöksi, sillä toiminta
muistuttaa vahvasti perinteistä nuorisotyötä ja on myös
alun perin nuorisotyön ammattilaisten aloittamaa. Yhä
useammin verkkonuorisotyöllä tarkoitetaan kuitenkin
työtä, jossa monen eri ammattialan edustajat toimivat
verkossa yhdessä nuorten kanssa.
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Näin ollen ei olisikaan enää mahdollista puhua nimenomaan verkkonuorisotyöstä, vaan etenkin monialaisen työn yhteydessä suositeltavaa olisi käyttää
esimerkiksi termiä nuorille
suunnattu verkkotyö. (Marjeta 2011, s. 24.)
Seuraavan kaavion kautta voit tutustua tarkemmin
verkkonuorisotyön nykyisiin sisältöihin. On hyvä
muistaa, etteivät osa-alueet suinkaan ole aina toisistaan erillisiä, vaan voivat olla myös samanaikaisia
ja limittäisiä. Käytännössä esimerkiksi tämän oppaan
taustalla olevasta Move-hankkeesta voidaan löytää
elementtejä useammista sisältöalueista, vaikka
varsinainen painopiste monialaisella työllä on
”Verkkonuorisotyö”-kohdassa. On myös hyvä huomata, että Move-hankkeeseen pohjautuva opas kuvaa
verkkotyön tekemistä ennen kaikkea monialaisen työn
näkökulmasta.
Monialaisen verkkotyön ohella verkkotyön kentällä
on useita muita mahdollisia toimintamuotoja, joita
voitaisiin kuvata eri tavalla kuin tässä oppaassa on
tehty.

Kuvio
Kuvio
1. Verkossa
1. Verkossa
tehtävän
tehtävän
nuorisotyön
nuorisotyön
menetelmiä
menetelmiä
(ks.(ks.
Sinisalo-Juha
Sinisalo-Juha
& Timonen
& Timonen
2011,
2011,
s. 24).
s. 24).

15

Työn menetelmien rinnalla verkkonuorisotyötä voidaan hahmottaa myös erilaisten työorientaatioiden ja työn lähtökohtien kautta. Samalla tavoin kuin
nuorisotyössä yleensä, verkkotyötäkin voidaan tehdä
useilla toimintatavoilla. Toiminnasta riippuen toiminnan
painopiste voi olla esimerkiksi auttamisessa, tukemisessa ja neuvomisessa, opettamisessa, kasvattamisessa tai nuorten omaan aktiivisuuteen kannustamisessa.
Työorientaation tiedostaminen on edellytys, kun lähdetään esimerkiksi pohtimaan suunnitellun toiminnan
toteuttajia, menetelmiä ja paikkoja. (Marjeta & Tuuttila
2012.)

Mihin verkkotyöllä pyritään?
Etenkin verkkotyötä aloittelevien, mutta myös vanhojen konkareiden on hyvä pysähtyä miettimään, miksi
työtä tehdään ja mitkä itse asiassa ovat työn tavoitteet
nuoria kohdattaessa. Kokonaisuutta voidaan hahmottaa jakamalla työn tavoitteita pienempiin tavoitteisiin,
kuten alla olevassa taulukossa on tehty. Nuoria voidaan funktiosta eli eräänlaisesta painopisteestä riippuen tukea sosiaalisesti, omaan kasvuun tai vaikkapa
vaikutusmahdollisuuksiin liittyen. Keskeistä on myös
olla nuorten tukena erilaisilla elämänalueilla ilmenevissä ongelmissa (kompensaatiofunktio). (Sinisalo-Juha
& Timonen 2011, s. 32–33.)
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Näiden eräänlaisten perustehtävien lisäksi verkossa
voidaan toteuttaa myös kontrollifunktiota. Kiinnostavaa on, että kontrolliin pyrkiminen ei ole lähtöisin
nuorisotyöstä sinänsä, vaan se on asetettu sille ulkopuolelta käsin. Esimerkiksi verkkonuorisotyöltä
voidaan vaatia nuorten nettikäyttäytymisen valvontaa
ja epäilyttävään toimintaan puuttumista. Ongelmana
on tällöin kasvatuksellisen tehtävän jääminen valvonnan varjoon. (Sinisalo-Juha & Timonen 2011, s. 33.)
Vaikka tietynlaisesta kontrollin pitäjän roolista ei olisikaan mahdollista luopua kokonaan, sen korostuminen
yli kasvatuksellisen roolin ei ole tarkoituksenmukaista.
Nuorisotyön perusfunktioiden ohella verkkonuorisotyölle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi nuorten
tarpeiden huomioiminen, käyttäjälähtöisen sisällön tuottaminen sekä turvallisten palveluiden kehittäminen. (Cavén-Pöysä, Sihvonen & Kangas 2007.) Juuri aikuisten läsnäololla verkkomaailmassa nähdään olevan merkitystä turvallisemman
ympäristön luomisessa. (Davies & Cranston 2008, s.
19.) Yhtenä tavoitteena on kytkeä verkon tasolla
tapahtuva toiminta riittävän hyvin reaalimaailman tasolle. Tavoitteena on, että verkossa kohdattuja
nuoria olisi mahdollista tavata kasvotusten ja siten laajentaa nuorisotyökenttää verkon ulkopuolelle. (Oulun
nuorisoasiainkeskus, s. 1–2).
Edellä mainitun työorientaation ja työn tavoitteiden
tiedostaminen ovat olennaisia tekijöitä myös sopivia
toimintamenetelmiä pohdittaessa.
Työn sisältö ja päämäärä ohjaavat myös menetelmien
ja välineiden valintaa. (Tuuttila & Mäkinen 2012.) Kuten
verkkotyön tavoitteidenkin kohdalla, erilaiset toimintatavat eivät sulje toisiaan pois, vaan parhaassa tapauksessa täydentävät toisiaan.

Kuvio 2. Verkkonuorisotyön funktiot (ks. Lundqvist 2011 Sinisalo-Juhan ja Timosen pohjalta).
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Työmuodon erityispiirteitä

Vaikka verkossa toimiminen on periaatteessa samanlaista nuorten kohtaamista kuin missä muussa
ympäristössä tahansa, on hyvä huomata nämä muutamat verkon edut ja erityispiirteet.
• Verkossa nuoria on suhteellisen vaivatonta tavoittaa
ja vuorovaikutus voi verkossa olla jopa helpompaa verkon ulkopuoliseen toimintaan verrattuna. Niin nuoret
kuin nuorisotyöntekijätkin voivat toimia verkossa ajasta
ja paikasta riippumatta.
• Verkko tarjoaa hyviä mahdollisuuksia toimia
anonyymisti eli nimettömästi. Tämä tarkoittaa osittain riskiä häiriökäyttäytymisestä, mutta samalla myös
nuorten osallistumiskynnys voi madaltua huomattavasti. Verkko voi tukea etenkin arempien nuorten osallistumista sekä vaikeampien aiheiden esille nostamista.
• Olennaista on seurata tilanteita tarkasti ja opetella
herkkyyttä viestien tulkitsemisessa. Yleisesti verkossa toimiessa haasteena on kirjoitetun kielen kautta
kommunikointi sekä tähän liittyen eleiden ja ilmeiden
puuttuminen. Tällaisissa tilanteissa väärinymmärryksiä
saattaa tulla puolin ja toisin, ja esimerkiksi tunteiden ilmaisemiseen tarvitaan luovia ratkaisuja.

18

• Eduista huolimatta verkkotyö ei korvaa eikä sulje millään tavoin pois kasvokkain tehtävää perinteisempää työtä. Verkon tasolla toimiminen on yksi
tapa muiden joukossa tehdä työtä nuorten kanssa.
• Toimintaa on toteutettava nuorten ehdoilla. Verkossa järjestettäviin palveluihin osallistuminen tapahtuu
aina nuoren aloitteesta, ja myös puheenaiheet ovat
nuoresta itsestään lähtöisin. Nuorten omista lähtökohdista lähteminen ja vastavuoroisuus keskusteluissa
ovat tärkeitä edellytyksiä yleisesti palvelujen onnistumisessa.
• Uutena ja erilaisena toimintamuotona verkkotyö
saa osakseen kiinnostusta ja arvostusta, mutta myös
epäilyjä. Nopeasti kehittyvä työmuoto tekee kuitenkin
itseään tunnetuksi koko ajan laajemmin, millä todennäköisesti on merkitystä myös ajatuksiin ja asenteisiin
työhön liittyen.
-Lähteet: Marjeta 2011, s. 33–34, Tuuttila & Lautaniemi
2012, Tuuttila & Mäkinen 2012, Lundqvist 2012.

MATKAOHJEITA MONIALAISEEN TYÖHÖN

Monialaisen yhteistyön ja verkostoitumisen käsitteet
ovat nykyään yleisiä hyvin monilla ammattialoilla. Keskeinen syy tähän on, ettei nyky-yhteiskunnan ongelmiin
voida useinkaan enää vastata pelkästään yksittäisten
ja erikoistuneiden ammattien kautta, vaan koko ajan
painottuu entistä enemmän eri ammattilaisten välinen
osaamisen jakaminen. (Launis 1997, s.125.) Seuraavassa
on koottu muutamia ohjeita monialaisessa
työyhteisössä toimimista ajatellen.
• Monialainen työ ei ole uusi keksintö! Omalla
työpaikallasi voi olla jo ennestään paljon kokemusta
yhteistyöstä ja kontakteja toisiin toimijoihin. Pyörää ei
tarvitse keksiä uudestaan, pohdi löytyykö sinulta tai
työyhteisöltäsi hyväksi havaittuja toimintamalleja?
Olisiko niitä mahdollista siirtää monialaiseen työhön
verkossa?
• Mieti, mitkä ovat oman toimialasi mahdollisuudet, edut ja rajat. Näin voit löytää luottamusta ja
kunnioitusta myös itsellesi vieraita aloja kohtaan.
Parhaassa tapauksessa monialainen työ voi kannustaa katsomaan asioita toisesta näkökulmasta ja
kyseenalaistamaan vanhoja toimintamalleja. Myös vastuun jakamiseen voi avautua hyviä mahdollisuuksia.

• Käytä aikaa työpaikallasi tulevan yhteistyön
suunnitteluun. Pohtikaa työyhteisössä, mitä ovat
työn tavoitteet ja keskeiset toimintatavat. Koska monialaisessa yhteistyössä kohtaavat usein monet erilaiset ammattialat, tärkeää olisi keskustella yhdessä
kunkin ammattialan edustajan tulevasta roolista.
• Pidä lähtökohtana asiakaslähtöisyyden kehittämistä.
Verkossa tapahtuvassa auttamistyössä pyritään eri
alojen edustajien kohtaamiseen ilman pitkiä palveluohjausprosesseja. Samalla monialaisen työotteen
kautta voidaan toivottavasti kehittää myös eri palvelujen laatua ja osuvuutta.
• On täysin luonnollista, että vastaan saattaa tulla ongelmatilanteita tai uuteen työnkuvaan liittyviä
ärsyyntymisen ja turhautumisen tunteita. Ongelmia voi syntyä etenkin tilanteissa, joissa näkökulmat,
vastuualueet tai toimintatavat törmäävät toisiinsa.
Pohtikaa tarvittaessa eri toimijoiden vastuualueita
sekä yksittäisen työntekijän jaksamista ja tuntemuksia. Muista kuitenkin, että erilaisen osaamisen hyödyntäminen vaatii myös rohkeutta asettua haastaviin tilanteisiin oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
Lähteet: Launis 1997, s. 129–132; Lybeck & Wrede 2011,
s. 27; Marjeta 2011, s. 25–27, 51, 73;Vehviläinen 2002, s.
50–51, 54–55, 63–66.
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MONIALAISEN VERKKOTYÖN LÄHTÖKOHTIA
JA PERUSTAITOJA

Verkkotyössä voidaan erottaa yleisiä osaamisalueita, jotka eivät ole yhdistettävissä suoraan mihinkään erityiseen tehtäväalueeseen tai toimintamuotoon.
Tässä esiteltävät työn lähtökohdat ovat eräänlainen yleisten valmiuksien ja taitojen kivijalka, jonka päälle on hyvä lähteä rakentamaan myöhempää osaamista.
Tätä osaamisen perustaa voidaan kuvata esimerkiksi seuraavan kaavion tavoin:

Kuvio 3. Verkkonuorisotyön lähtökohtia ja perustaitoja.
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Työtä ohjaavat periaatteet
ja säännöstöt
Verkkotyötä ohjaavia lähtökohtia voivat olla virallisemmat määräykset kuten laki, asetukset, kaupungin
strategia tai epäviralliset esimerkiksi oman työyhteisön toimintaperiaatteet, strategiat ja päämäärät.
Nimenomaan verkkotyöhön liittyen on laadittu esimerkiksi verkkotyölle asetetut yhteiset eettiset periaatteet, joista vastaa Suomessa Nuorille suunnatun
verkkotyön foorumi (NuSuVeFo). (Nusuvefo 2014.)
Yhtenä työtä ohjaavana periaatteena virallisempien
säännöstöjen ohella voidaan pitää työntekijöiden motivaatiota ja halua oppia uutta. Motivaatio jatkuvasti
muuttuvalla alalla toimimiseen, tekniikan käyttöön ja
nuorten kanssa työskentelyyn vaativat työntekijältä
tietynlaista asennetta ja motivaatiota uuden oppimiseen.

Ammatillinen työote

Tämä osaaminen voi pitää sisällään esimerkiksi ammatillista tietämystä ja luotettavana tietolähteenä
toimimista nuorten suuntaan. Vaikka verkko tuokin
omia tiettyjä erityispiirteitä työhön, periaatteessa eri
alan ammattilaiset toteuttavat niin verkossa kuin perinteisessä työssään ihan samalla tavoin omaa ammattitaitoaan. Näin ollen kaikilla ammattiryhmillä on yleisen
osaamisen ohella erotettavissa myös omaan ammattitaitoon liittyviä osaamisalueita, joiden kautta voidaan
kohdata esimeriksi tiettyä apua tarvitsevia nuoria. Toki
yleisen ammatillisen osaamisen rinnalla työtä ohjaa
myös työntekijän oma persoonallinen työote, joka
omaksutaan ajan kuluessa ja rutiinien muodostuessa.

“jo jotenki ylipäätään se tietotaito ja ammatillisuus
mikä on siinä omassa normipäivätyössäkin, niin
kyllähän se on se siinä verkkotyössäkin se sun
työkalu”

Verkossa nuorten kanssa toteutettava toiminta on samalla tavoin ammattimaista ja vastuullista kuin muissakin toimintaympäristöissä. Omassa työssä on hyvä
muistaa, että verkossa toimiessa työntekijä on aina
vastuullisen aikuisen roolissa. Kaverirooli ei ole verkossakaan riittävä, koska ollaan ammattimaisen kasvatuksen, ohjauksen ja neuvonnan kanssa tekemisissä. Kasvattajana toimiminen voi tässä tapauksessa tarkoittaa
aikuisena olemista, kasvattajan vastuun kantamista tai
vaikkapa roolimallina olemista. Yleisesti kasvattajana
toimimisen ohella verkkonuorisotyössä tarvitaan myös
erityistä ammatillista osaamista.
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Oman ammatillisuuden hallitsemisen ohella työyhteisössä tärkeitä ovat monialaisuuteen liittyvät
taidot. Eri alojen ammattilaisten kanssa työskennellessä
tarvitaan monipuolisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä taitoa jakaa osaamista. Ennen kaikkea yhteistyö
voi olla hyvä muistutus siitä, ettei kaikkea tarvitse tehdä
yksin ja itsenäisesti, vaan apua voi pyytää toisilta aina
sitä tarvittaessa.

“Jos tätä pitäs tehä niinku yksin, jokkainen ois siellä
omissaa eikä meillä ois sitä skype-yhteyttä nii ei tää
ois yhtään mielekästä mulle ainakaan…mää oon
ainaki semmonen laumaelukka, tykkään vaihtaa
ajatuksia ja keskustella niistä tilanteista nii siinä saa
hirveesti sitä tukea …”
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Monialaisessa yhteistyössä hyvin tärkeänä tekijänä
näyttäisi olevan työyhteisön yhteinen motivaatio
ja sitoutuminen nuorten kanssa tehtävään työhön.
Samalla tavoin suurimpina ongelmina pidetään
esimerkiksi tavoitteiden erilaisuutta, sitoutumattomuutta työhön tai työntekijöiden motivaation
puutetta. Myös kemioiden kohtaaminen koetaan
työyhteisössä hyvin tärkeänä. Näihin seikkoihin
olisikin tärkeää panostaa tietoisesti paitsi yksittäisten
työntekijöiden myös laajemman työyhteisön tasolla.

“…ehkä ne vaikeudet nousee semmosesta, että
ei oo sitä yhteistä tavotetta, että jos aatellaan että
ollaan moniammatillinen yhteisö ja siellä on hirviän eriäviä näkemyksiä siitä että mihin suuntaan
tätä laivaa pitäs niinkö lähtä väyläämään.”

Nuorten kanssa tehtävä työ

Yhtenä verkkonuorisotyön lähtökohtana voidaan
pitää nuorten kanssa tehtävää työtä ja siihen liittyviä
osaamisen alueita. Perustavanlaatuisten,
ihmisläheisessä työssä tarvittavien ihmissuhdetaitojen ja sosiaalisten taitojen ohella olennaista on
nuorten kehityksen ja elämänvaiheen tunteminen. Työntekijöillä olisi hyvä olla riittävästi ymmärrystä nuorten kehityksestä sinänsä, kokemusta nuorten
maailmasta sekä tietoa ylipäätänsä lapsista, nuorista
ja heille tärkeistä asioista. Tärkeää on myös kyky ymmärtää, mikä on ”normaalia” ja ikäkauteen luontaisesti
kuuluvaa.

Verkkotyön kohdalla on usein pohdittu tiettyjen perustietojen kuten iän ja sukupuolen merkitystä verkossa käytävissä yksityiskeskusteluissa. Esimerkiksi Facebook-työssä perustiedot ovat todennäköisesti helpommin saatavilla tai jopa valmiiksi tiedossa,
koska kohdattavat nuoret voivat olla tuttuja verkon ulkopuolelta. Yksityisemmissä keskusteluissa perustietoja selvitetään kuitenkin lähinnä vain silloin, jos se on
keskustelunaiheen kuten opiskelemaan hakemisen
tai talouteen liittyvien kysymysten kannalta tärkeää.
Yleensä perustietojen kartoittaminen on olennaisempaa, jos kyse on jonkinasteisesta palvelunohjauksesta.

“…ymmärrys siitä… minkälaista myllerrystä se on
se elämä että jos joku nuori tilittää niin voi niinku
tarjota että hei tää on ihan normaalia…”

“…jos tullee esimerkiksi tämmösiä
taloudellisiin asioihin liittyviä kysymyksiä tai
asioita, jos miettii vaikka toimeentulotukeen
liittyvää lainsäädäntöä tai opiskelija-etuuksia tai
muita, nii kyllä siinä täytyy kartottaa se…”
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Vaikka perustietojen saaminen ei sinänsä olisikaan
tärkeää, usein tällaiset tiedot tulevat jollakin tavalla keskustelun lomassa ilmi. Tarvittaessa tietoja voi tarkentaa
myös keskustelun aikana etenkin silloin, jos nuoren ikä
määrittää sitä, millä tavalla jostakin asiasta kannattaa
puhua. Ketään ei kuitenkaan pakoteta kertomaan tarkentavia tietoja, jos se koetaan hankalana.
Nuorten kanssa tehtävän työn kohdalla nousevat
usein esille nuorisotyöhön sopivat ominaisuudet.
Tällaisen osaamisen määrittely on kuitenkin erityisen
ongelmallista, sillä kyseisillä ominaisuuksilla viitataan
usein työntekijän henkilökohtaisiin ja persoonallisiin ominaisuuksiin virallisempien osaamisvaatimusten
sijasta. Kuitenkin nuorten kanssa toimivien työntekijöiden tärkeinä ominaisuuksina pidetään usein muun
muassa huumorintajua, keveyttä ja kärsivällisyyttä,
jotka liittyvät vahvasti työntekijän omaan persoonaan. Myös luovuudesta ja kekseliäisyydestä koetaan
olevan hyötyä. Huumorin merkitys nähdään itse asiassa jopa yhtenä ammattitaidon osana siten, että sitä
osataan käyttää oikein ja oikeissa tilanteissa. Rento
työskentelyote ei tarkoita kuitenkaan jämäkkyyden tai
aikuisena ja ammattilaisena olemisen unohtamista.
“…että miten voi olla lempeä ja hyväksyvä, mutta
sitte kuitenki myöskin jämäkkä”
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Myös persoona kokonaisuudessaan on keskeisessä
asemassa nuorten kanssa tehtävässä työssä. Työntekijöiden nähdään toimivan verkkoympäristössä selkeästi
omalla persoonallisella tavalla, toisin sanoen persoona
ei voi olla vaikuttamatta työhön. Vaikka omien henkilökohtaisten asioiden avaamisesta ollaan tarkkana,
tietynlainen persoonan näkyminen nuorelle koetaan
tärkeänä. Persoonan näyttämisellä voidaan osoittaa,
että viranomaisenkin roolin takana on aivan tavallinen
ihminen. Aiemmin verkkonuorisotyötä on voitu tehdä
hyvinkin anonyymina, mutta nykyään sopiva määrä
persoonallisuutta koetaan myös nuorten kannalta
positiivisena asiana.

“mutta aika pian sitte vaihettiin että me ollaan
nimimerkillä, että tulee vähän sitä persoonaa ja
nuori näkkee sitte että kenen kanssa juttelee…että
ei olla liian vastausautomaatteja ja robotteja.
..ja sitä pystyy kattoon vähän profiilitiedoista
että minkä näkönen, kiinnostuksenkohteita
merkattu tai jottain muuta”

Persoonalliseen työotteeseen liittyy olennaisesti myös
kysymys siitä, missä määrin verkossa tuodaan esiin
omia henkilökohtaisia tietoja ja persoonallisia piirteitä.
Esimerkiksi Facebook-työssä keskeisenä kysymyksenä
on ollut, kohdataanko nuoria oman henkilökohtaisen
profiilin vai työprofiilin kautta. Ongelmana erillisten
profiilien käyttämisessä on se, että molemmat profiilit
ovat luettavissa henkilökohtaisiksi profiileiksi, joka
Facebookin käyttöehtojen mukaan ei ole sallittua
(Facebook 2013).

Yhtenä osaamisalueena nuorten kanssa toimiessa
näyttäisi olevan yleisesti ajan tasalla pysyminen. Tällaisessa tehtävässä lähtökohtana on olla aidosti kiinnostunut nuorten elämästä ja pyrkiä pysymään ajan tasalla
siitä, mitkä asiat ja tilanteet ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaisia nuorten elämässä. Tämä vaatii ennen kaikkea
kykyä hankkia ajankohtaista tietoa.
Nuorten kanssa toimiminen joko nuorisotyön piirissä
tai jollain muulla alalla vaatii kaiken kaikkiaan erityistä
nuorilähtöistä lähestymistapaa.

Facebook-työmuotoa hyödyntävät työntekijät ovat
kuitenkin ainakin tämän oppaan aineiston mukaan
selkeästi työprofiilin kannalla. Vaikka työprofiilin ja
henkilökohtaisen profiilin käyttäminen rinnakkain
vaatii tarkkuutta, työprofiilin käyttö nähdään ehdottoman positiivisena ja jopa keskeisenä edellytyksenä
sille, että työ verkossa on ylipäätänsä mahdollista.

Onnistuneen kohtaamistilanteen rakentaminen vaatii
työntekijältä aktiivista vuorovaikutusta ja rohkeutta jututtaa nuorta. Edellytyksenä nähdään nuoren kunnioittaminen ja aktiivisena toimijana huomioiminen. Tärkeää
on luoda nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta ja
häntä kohtaan osoitetusta kunnioituksesta. Erityisesti kannattaa huomata, että epäaito kiinnostus välittyy
nuorille todennäköisesti heti keskustelun ensimmäisinä
hetkinä.
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Tietotekniset valmiudet

Verkkonuorisotyössä tietotekniset valmiudet nousevat erityisen keskeiseen asemaan työn tapahtuessa pääsääntöisesti verkon eri ympäristöissä. Tämän
vuoksi riittävät tietotekniset taidot voidaan niin ikään
ymmärtää yhtenä verkkotyön osaamisvaatimuksena. Edellytyksenä verkkotyön onnistumiselle ovat
työntekijöiden mukaan ensinnäkin toimivat laitteet.
Tutkimukseen osallistuneet työntekijät olivat kokeneet ongelmia esimerkiksi katkeilevien tai hitaiden
verkkoyhteyksien sekä jumittuvien ohjelmien kanssa.
Työntekijöiden oman osaamisen kannalta tämä osaamisalue on ongelmallinen, koska huonosti toimivat
laitteet eivät useinkaan ole omasta osaamisesta kiinni.
Sen sijaan tietynlainen valmius toimia ongelmatilanteissa voisi olla paremmin osa laajempaa tietoteknistä
taitokokonaisuutta.
Työn onnistuminen vaatii siis työntekijältä riittäviä
tietoteknisiä taitoja. Työn sujuvuuden kannalta
on tärkeää pystyä selviämään tietoteknisistä ongelmatilanteista ja käyttää sujuvasti erilaisia ohjelmia.
Jos perustaidot tietokoneista ovat puutteelliset tai
esimerkiksi Facebookin käyttö on kokonaan vieras asia,
työn tekeminen on vaativaa. Tietoteknisiin taitoihin ei
myöskään lueta vain tietokoneen käyttöä, vaan siihen
kuuluvat yhtä lailla erilaisten oheislaitteiden hallinta. Tulevaisuus näyttää, kuinka paljon monialaisessa
nuorisotyössä tullaan käyttämään myös muita
teknisiä ratkaisuja kuten tabletteja tai älypuhelimia.

“..tän tyyppiset työskentelytavat kehittyy nii joudutaan työssä opettelemaan erilaisia foorumeja, käyttämään erilaisia tietoteknisiä ratkasuja, kaikkia
näitä oheislaitehärpäkkeitä, kuulokkeita, mitä
tahansa siinä voi sitte siinä työssä olla...”

Se, että työntekijällä on ollut esimerkiksi jo aiemmin
oma profiili Facebookissa, kokemusta Skypen käytöstä
tai muista teknisistä ratkaisuista, mahdollistaa tärkeiden perustaitojen hallitsemisen, mutta tällaisissakin
tilanteissa tiedon päivittäminen on jatkuvasti tarpeen.
Se, missä määrin verkkonuorisotyön tekeminen tuo
täysin uusia vaatimuksia tietotekniseen osaamiseen
liittyen, on todennäköisesti paljon riippuvaista siitä,
mikä on oma lähtötaso ja harrastuneisuus yleisesti tietoteknisiin toimintamalleihin liittyen. Omaa osaamista
voi kuitenkin kartuttaa suhteellisen helposti esimerkiksi
toisilta apua kysymällä, yhdessä tekemällä tai itse opettelemalla. Oma aktiivisuus onkin avainsana osaamisen
lisäämisessä.
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MONIALAISEN VERKKOTYÖN TEHTÄVÄT
Yksi tämän oppaan tarkoituksista on avata verkkotyön keskeisimpiä tehtäviä ja tavoitteita. Aiemmin
esiteltiin verkkotyölle asetettuja tavoitteita yleisesti, jota täydennetään seuraavaksi yksittäisten
verkkotyöntekijöiden omiin ajatuksiin pohjautuvilla tavoitteilla. Alla olevaan kaavioon ja sitä seuraavaan
tekstiin on kerätty kootusti huomioita, näkemyksiä ja ideoita monialaisen verkkotyön tehtävistä.

Kuvio 5. Monialaisen verkkotyön tehtävät.
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Kohtaaminen ja läsnäolo

Kuuntelu

“…itessään se on merkityksellistä että vaikka sillä
nuorella ei oo sitä ajankohtasta akuuttia mittään,
mutta sillä on se tieto siitä että että tuo ihminen tai
tuo palvelu… että mää voin sitte kun mulla on joku
juttu niin kysyä…”

• Niin verkossa kuin muissakin ympäristössä kohdatuille nuorille pelkästään kuuntelijan löytäminen voi
olla tärkeää. Nuorten kohtaaminen vaatiikin työntekijältä hyviä kuuntelijan taitoja.

• Läsnäolo, tavoitettavissa oleminen ja valmius kohdata
nuoria ovat jo itsessään tärkeitä asioita, vaikkei nuorten
kanssa heti päästäisikään kunnolla jutun alkuun.
• Kohtaaminen nuorten kanssa voi tapahtua monella tasolla. Käytännössä syvemmät kontaktit vaativat
usein yksityiskeskustelun käymistä työntekijän kanssa ja aikaa keskusteluun syventymiseen. Se, millaisia
vuorovaikutustilanteita syntyy, riippuu paljon toimintaympäristöstä. Esimerkiksi Facebookin kaltaisen
palvelujen osalta ongelmana voi olla vaikeus keskittyä
Facebook-työhön riittävästi esimerkiksi nuorisotalolla
toimimisen ohella.
• Erilaiset työmuodot ovat toisiaan tukevia. Kohtaamiset verkossa voivat olla kokonaan verkon tasolla
tapahtuvia tai verkossa solmittuja kontakteja voidaan
käyttää hyödyksi verkon ulkopuolella. Myös lyhyeksi
jäävissä jutteluhetkissä voi olla selkä jatkumo verkossa
ja esimerkiksi nuorisotalolla tai muissa ympäristöissä
tapahtuvan kohtaamisen välillä.

• Nuoren tarkka ja aito kuuntelu sekä pyrkimys päästä
selville nuoren viestistä ovat etenkin verkossa äärimmäisen tärkeitä asioita, koska verkkovuorovaikutus
pohjautuu lähes ainoastaan kirjoitettuun kieleen.

Keskustelu
“…jos se varsinki tuntee esimerkiksi minut sillä
tavalla että se on käyny nuokkarilla pitkään, mutta
se ei halua kuitenkaan tulla kasvotusten jutteleen,
nii se voi sitte kysyä sen siellä, että mitä mun pitäis
tehä”
• Keskustelujen aiheet ovat hyvin monipuolisia.
Verkossa saatetaan jutella hyvinkin arkipäiväisistä
asioista, mutta myös vakavammista nuoria painavista
ongelmista.
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Tukeminen ja auttaminen
• Oikeiden kysymysten löytäminen on keskeinen
lähtökohta. Keskustelun etenemisen kannalta erityisen
tärkeää on hyvin muotoiltujen ja avaavien kysymysten
esittäminen. Erityisen tärkeää kysymysten esittäminen
on silloin, kun nuoret aloittavat keskustelun kertomalla laajasti omasta tilanteestaan, ja asiassa olisi monta
kohtaa, joihin tarttua. Samalla tilanne vaatii tarkkuutta työntekijältä tarttua nuoren kertomuksen kannalta
oikeisiin asioihin sekä taitoa jättää omat lähtökohdat
tarvittaessa taustalle.
Hyviä kysymyksiä ovat esimerkiksi nuoren tilannetta
avaavat kysymykset, joiden kautta on ehkä mahdollista
päästä enemmän kiinni nuoren tilanteeseen ja siihen,
minkälaisia ajatuksia hänellä itsellään on tilanteesta.
Myös tulevaisuuteen suuntaavat kysymykset voivat olla
hyödyllisiä.
• Nuorten kertomia asioita on hyvä pyrkiä jäsentämään
tietoisesti omassa mielessään. Keskustelun tarkkaavainen seuraaminen, aito mukana oleminen ja omassa
mielessä asian työstäminen ovat tärkeitä työntekijän
toiminnassa.
• Tärkeää on keskustella nuoren itse esille nostamista
asioista. Verkossa toimimisen hyvänä puolena nähdään
etenkin nuorten matalampi kynnys ottaa yhteyttä vaikeammissakin asioissa. Tilanteen voi tehdä helpommaksi linjan toisessa päässä oleva tuntematon ihminen,
mutta esimerkiksi myös tuttua nuorisotyöntekijää voi
olla joskus helpompi lähestyä verkon kautta. Toisaalta
on hyvä varautua siihen, että matalan kynnyksen vuoksi kommunikointi voi olla myös rajumpaa.
• Muista, että verkossa voidaan luoda aivan yhtä oikea
ja antoisa keskustelu kuin missä tahansa muuallakin!
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“… siinä lähetään napakasti miettimään sitä…
mikä vois auttaa, että sitte ku se vaikka loppus se
se juttu nii sää voit kuitenki niinku aatella että no,
että tässä mää nyt tein sen mitä ikinä vaan
pystyin ettei tässä voi lähtee tekemään muunlaista
työskentelyä.”
• Verkkonuorisotyön tehtävänä on asiakkaiden kokonaisvaltainen auttaminen, opastaminen ja neuvominen etenkin silloin, kun nuoret tulevat palveluun
jonkin tietyn ongelman vuoksi. Auttaminen on ikään
kuin prosessi, jossa on mahdollista ”kulkea vähän aikaa
nuoren rinnalla ja auttaa vaikean hetken yli”. Tavoitteena on saada asiakkaille tunne autetuksi tulemisesta.
Auttamistyö vaatii paitsi taitoa osoittaa nuorelle empatiaa, myös kykyä viedä asioita tarvittaessa jämäkästi
eteenpäin positiivisiin asioihin keskittyen.
• Usein nuoren kanssa kannattaa miettiä yhdessä,
mikä olisi ratkaisuna tilanteeseen. Työntekijöiden
tehtävänä on silloin vaihtoehtojen miettiminen yhdessä nuoren kanssa sekä näkökulmien, vinkkien,
ajatusten ja ehdotusten tarjoaminen nuorelle.
Samalla avartuvat usein myös omat ajatukset.
• Tavoitteena auttamisprosessissa on nuoren rohkaisu ja toivon antaminen epätoivoiseenkin tilanteeseen.
Yhdessä pyritään etsimään nuoren omia voimavaroja
ja opettelemaan niiden käyttöä. Työssä on tavoitteena
löytää niitä asioita, mitkä ovat nuorella hyvin ja missä
hän onnistuu. Ennen kaikkea pyritään tukemaan nuoren itsetuntoa ja motivoimaan häntä toimimaan.

• Työtä ohjaavina periaatteina toimivat voimavaroihin,
ratkaisukeskeisyyteen ja ennaltaehkäisyyn perustuva
työote. Työssä pyritään tukemaan nuorta positiivisen
elämännäkökulman, toivon ja uskon luomisen kautta.
Tavoitteena on kannustaa, rohkaista sekä auttaa nuorta itseään löytämään ratkaisuja tilanteeseen. Koska
sopivana lähtökohtana verkkotoiminnalle pidetään
ennen kaikkea ennaltaehkäisevyyttä ja varhaista puuttumista, pitkäkestoisia ja syvällisiä auttamisprosesseja
tarvitsevat nuoret pyritään ohjaamaan mieluummin
reaalimaailman palveluihin. (Marjeta 2011, s. 32.)
• Opettele tunnistamaan oman työn tarkoitus ja oma
roolisi. Verkkonuorisotyö ei ole esimerkiksi psykoterapiaa. Työssä täytyykin välttää kaivautumista liian
syvälle nuoren ongelmien kanssa. Myös oman jaksamisen kannalta on tärkeää ymmärtää, että tehty työ
verkossa on merkittävää ja arvokasta aivan sellaisenaan, vaikkei kontakti nuoreen säilyisikään.

Tiedonhaku ja tiedottaminen
• Tiedottaminen vaatii ymmärrystä siitä, minkälaiset
aiheet kiinnostavat nuoria. Tietoa voidaan hyödyntää
suoraan keskustelussa tai auttaa nuoria löytämään
sopivia tietolähteitä linkkejä lähettämällä tai muilla
keinoilla.

• On hyvä muistaa, että julkaistavat yleiset tiedotukset
ovat myös muiden ryhmien kuin nuorten luettavissa.
Esimerkiksi nuorten vanhemmat tai nuorisotalon vanhat kävijät voivat seurata vaikkapa nuorisotalon sivun
tapahtumia pysyäkseen ajan tasalla. Näin ollen tiedotusta ei voi myöskään rakentaa pelkästään nuorten ehdoilla.
• Työntekijällä on tärkeä olla laaja-alaista ja ajankohtaista tietoa eri tietolähteistä. On olennaista tietää, mikä on
luotettavaa tietoa ja miten sitä on mahdollista löytää
suhteellisen nopealla aikataulullakin. Tiedonhaku on
periaatteessa koko ajan käynnissä oleva prosessi.

Mainostaminen
“…ihan semmosia yksinkertasia asioita hyödyntämällä ko se että lähettää nyt vaikka sen kutsun
sillä viestilootalla niille oman talon nuorille, niin
seki tavottaa paremmin ku se että jos sen vaan panee kerran viikossa sinne seinälle ku että nyt meillä
on täällä se disco...”
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• Mainostaminen ja oman palvelun markkinointi ovat asioita, jotka korostuvat etenkin verkossa.
• Verkossa esimerkiksi nuorille suunnattuja tapahtumia mainostettaessa mainostuksen hyödyt voivat
muotoutua perinteisiä väyliä huomattavasti tehokkaammiksi.
• Yksi mainostuksen muoto on nuorten kesken tapahtuva vertaistiedottaminen, jossa hyväksi koetusta palvelusta kerrottaisiin omille tutuille. Tämä vaatisi toisaalta
nuorten laajempaa osallistumista ja vaikuttamista, mikä
voidaankin nimetä yhdeksi toiminnan kehittämisalueeksi.

Mediakasvatus
“.. jos nuoret niinku jakaa esimerkiksi siellä facebookissa monenlaisia asioita ja jotenki niinkö vinkata että hei, ei tää välttämättä oo niinku hyvä juttu…”
• Verkkotyöntekijöiden oman tiedonhaun lisäksi voi
olla tarpeen ohjata tarvittaessa myös verkossa kohdattavia nuoria median käytössä.
 • Mediakasvatusta voidaan toteuttaa monella eri tavalla yhdessä nuorten kanssa. Keinoja voivat olla esimerkiksi hyvistä käytöstavoista muistuttaminen,
nuorten välisessä viestimisessä ilmenevään kiusaamiseen puuttuminen tai tietoturvaan liittyvistä asioista
kertominen. Muista kuitenkin, ettei mediakasvatus saa
perustua vain varoitteluun tai aikuisen puolelta tulevaan opastukseen. Tutustukaa median mahdollisuuksiin nuoren kanssa, kokeilkaa yhdessä ja tuottakaa
sisältöä rennolla otteella!
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Palveluohjaaminen
“ja tietysti sillon ku ihan selvästi joku nuori kysyy,
että mistä mä saisin tätä palvelua tai minne mun
pitäs mennä niin varmaan ainaki itellä…korostuu,
että ihan pitää konkreettisesti kertoa että mistä ja
mistä ja miten kannattais sitä apua hakia etteenpäin”
• Palveluohjaamisella tarkoitetaan verkossa tehtävää
ohjaustyötä, jossa nuoria kohtaavat työntekijät opastavat nuoret tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi tietyn
alan asiantuntijoille hakemaan apua tai tukea ongelmatilanteeseen.
• Usein nuoria kehotetaan hakeutumaan tiettyihin
palveluihin, kun keskustelun kohteena oleva asia on
huomattavasti vaikeampi tai kun työntekijällä itsellään
ei ole riittävästi asiantuntemusta aiheeseen liittyen.
Nuoria voidaan myös ohjata hakemaan itse lisää tietoa
verkosta johonkin tiettyyn asiaan liittyen tai tutustumaan erilaisiin palveluihin. Mahdollisuus ohjata tiedonhakuun tai avun hakemiseen nimenomaan verkossa on
olennaista, koska nuori on jo valmiiksi verkon ulottuvilla. (Marjeta 2011, s. 51.)
• Palveluohjaus voi tapahtua saman toimialan sisällä
tai alalta toiselle. Saman toimialan sisällä verkossa
toimiva työntekijä voi esimerkiksi ohjata nuoren
saman alan edustajalle verkon ulkopuolella. Toisaalta nuorta voidaan ohjata myös verkon sisällä
toisen ammattilaisen puheille, mikä onkin yksi verkossa tehtävän työn tärkeä etu. (Marjeta 2011, s. 51.)

• Palveluohjauksen suhteen työntekijöillä on hyvä olla
riittävän laaja tietopohja. Työssä tarvitaan laaja-alaista tietoa sopivista tietolähteistä, erilaisista palveluista
ja niiden piirissä asioimisesta sekä verkon tarjoamista
palvelumahdollisuuksista. Erityisen tärkeää on, että
tieto on luotettavaa ja ajankohtaista. Työn tekeminen
vahvistaa myös itsessään omaa osaamista, kun tieto
muista toimijoista ja heidän osaamisestaan karttuu
koko ajan.
• Ohjaamisen ja kannustamisen ohella on oltava
realistinen.
Työntekijöiden kesken nähdään usein
tärkeänä, ettei nuorille luvattaisi liikoja erilaisista
palveluista kerrottaessa, jos nämä saattaisivat myöhemmin aiheuttaa pettymyksiä.

• Muista työssäsi toiminnan matalan kynnyksen
periaate ja ”pompottelun” välttäminen! On esimerkiksi
tärkeää olla tarkkana siitä, onko jokin palvelu nuorelle
oikea paikka ja saako nuori sieltä tarvitsemansa avun.
Esimerkiksi erilaisten palveluiden pirstaleisuus voi
heikentää nuoren motivaatiota avun etsimiseen
huomattavasti. Työntekijöillä onkin tietynlainen vastuu nuoren tukemisesta avun hakemisen reitillä.
• Kysy myös nuorelta itseltään, keneltä muulta hän
voisi lähteä hakemaan apua.
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VERKKOVUOROVAIKUTUKSEN MUISTILISTA
Verkossa toimiessa vastaan tulee väistämättä useita ominaisuuksia, jotka tekevät verkkovuorovaikutuksesta haasteellisen, mutta myös antoisan kommunikoinnin muodon. Seuraavaksi verkkovuorovaikutusta
sekä sen ammattitaitoista hallintaa tarkastellaan yhtenä kattavana kokonaisuutena keräten ideoita, ajatuksia ja ohjeita jokaiseen verkkovuorovaikutuksen osa-alueeseen liittyen. Alla olevassa kaaviossa on pyritty
hahmottamaan verkkovuorovaikutuksen kenttää verkossa toimivien ammattilaisten näkemysten pohjalta.

Kuvio 6. Verkkovuorovaikutuksen keskeisiä osaamisalueita.
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Vuorovaikutustaidot

• Lähtökohtana verkossa tapahtuvalle vuorovaikutukselle ovat samanlaiset perinteiset vuorovaikutustaidot kuin missä tahansa muuallakin.
• Käytännössä verkossa toimiessa voi kuitenkin
huomata olevansa tavallisesta poikkeavassa roolissa.
Esimerkiksi psykologin tai sosiaaliohjaajan kanssa juttelemaan tulevan nuoren lähtökohdat voivat poiketa
siitä, että hän tulisi reaalimaailmassa kyseisen ammattilaisen vastaanotolle. Suuri ero voi olla esimerkiksi siinä,
ettei nuori oleta työntekijän johdattelevan keskustelua,
mitä hän ehkä tekisi perinteisimmissä kohtaamispaikoissa.

Harkintakyky
“se on niinku hirveen herkkä tuo alue sillain, että
jos sää näät siellä just näitä tämmösiä epäilyttäviä
poustauksia jostain pippaloista ja muuta, niin jos
sää alat niitä kommentoimaan, nii säähän oot ulukona sieltä listalta “
• Harkintakyky verkossa tarkoittaa rauhallisuutta ja
tilannetajua, mutta myös tekstipohjaisen vuorovaikutuksen taitoja. Harkintakykyä tarvitaan, kun pohditaan
missä määrin keskusteluissa tuodaan nuorelle esille
esimerkiksi empatiaa, kannustamista, rohkaisua
toiminnallisuuteen tai millä tavoin nuorta olisi hyvä
ohjata ja neuvoa. Harkintakykyä ja rauhallisuutta tarvitaan myös nuorten mahdollisesti voimakkaisiinkin tunnekokemuksiin reagoidessa.

• Joskus on hyvä pohtia, mihin nuorten asioihin verkossa on hyödyllistä puuttua ja miten puuttuminen
kääntyisi jopa itseään vastaan. Esimerkiksi Facebookissa kommentointia halutaan usein harkita, jottei samalla menetettäisi mahdollisuutta olla perillä nuorten
elämästä esimerkiksi Facebook-päivitysten seuraamisen muodossa.

Reagointikyky ja tilannetaju
”...se on siinä hetkessä olemista, nii se vaatii aina sen
että osaat keskittyä siihen olennaiseen.”
• Käsi kädessä harkintakyvyn kanssa kulkevat reagointikyky ja tilannetaju. Reagointikyky on tärkeää etenkin
reaaliaikaisessa chat-palvelussa, sillä kommunikointi on
nopeatempoista ja tilanteet vaihtelevia. Vaikka kaikkien
nuorten kanssa ei itse ehtisikään aloittaa syvempää keskustelua, kaikkien keskustelijoiden huomioimisesta jollakin tavalla on pidettävä huolta. Työntekijältä tilanne
vaatii toisaalta nopeaa reagointia, mutta samalla kykyä
rauhallisen työotteen säilyttämiseen. Ennen kaikkea
tarvitaan kykyä keskittyä olennaiseen sekä lyhentää ja
tiivistää tekstiä tarvittaessa.
• On luonnollista, että eri työntekijät kokevat nopean
reagoinnin ja tiiviin tahdin eri tavoin. Joillekin omaan
persoonaan saattaa sopia nopeampi tahti luonnollisemmin, kun taas toisille nopeatempoisuus voi vaatia
opettelua rauhallisemman luonteen vuoksi. Myös saman tehtäväalueen sisällä työn tempo saattaa vaihdella
paljonkin kävijöiden määrästä ja keskustelujen laadusta
riippuen. Toisina päivinä työ voi olla äärimmäisen hektistä, kun taas joskus kävijöiden vähäinen määrä saattaa
tuntua turhauttavalta. Työntekijöiltä vaaditaankin taitoa
sopeutua erilaisiin tilanteisiin ja kykyä muokata tarvittaessa omaa toimintatapaansa eri tilanteisiin sopivaksi.
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Verkkokieli

• Keskusteluissa on mahdollista hyödyntää monenlaisia niksejä, joiden kautta saa itselleen ”peliaikaa”
vastausten pohtimiseen ja kirjoittamiseen. Kyseessä
on eräänlainen vuorovaikutuksen rytmitys. Nuorelle
voi sanoa miettivänsä hetken tai huikata, että kohta
on tulossa pidempi vastaus. Peliajan järjestäminen on
tärkeää, koska nuori saattaa tulkita kirjoittamisesta tai
asian pohtimisesta johtuvan hiljaisuuden myös reagoimatta jättämisenä, ellei tiedä, että aihe on jo käsittelyn
alla (ks. myös Marjeta 2011, s. 47).
• Avainsanoja keskustelun onnistumisessa ovat tilanteiden tulkitseminen, rivien välistä lukeminen sekä
vuorovaikutuksen toteuttaminen nuorilähtöisesti.
Olennaista on paitsi nuoren kuuntelu myös tilanteen
tunnustelu sen suhteen, missä mennään. Tavoitteena
on muodostaa käsitys nuoren tilanteesta asettumalla
hänen asemaansa. Samalla on oltava myös varovainen,
ettei nuoren tekstistä lähdetä olettamaan vääränlaisia
asioita.
• Tilannetajua tarvitaan myös yleisesti verkkotyön toteuttamisessa. On hyvä huomata, ettei samoilla menetelmillä välttämättä pärjää kaikissa tilanteissa ja
kaikkien nuorten kanssa, vaan olennaista on joustavuus
ja muuntautuvuus vaihtelevien tilanteiden mukaan.
Toiminnassa tarvitaankin eräänlaista ”pelisilmää”.

“…sulla puuttuu kokonaan se elekieli ja kehon kieli,
jää ilmeet ja tämmöset niin siinä…pitää jollaki
tavalla lukia rivien välistä tai niistä kirjaimista.”
• Toimiminen verkossa vaatii ennen kaikkea kykyä
muotoilla ajatukset kirjalliseen muotoon ja sopivaan kirjoitusasuun. Muista, että puhuessa ja kirjoittaessa kommunikointi on aina jossakin määrin erilaista.
• Verkossa kommunikointi rakentuu tekstin pohjalle
ilman eleitä, ilmeitä ja kehonkieltä. Kasvotusten tapahtuvan kohtaamisen puuttumisen vuoksi on tärkeää, että
haluttu viesti saadaan lähtemään sellaisessa muodossa,
että vastaanottaja ymmärtää, mitä viestissä on haettu.
Vaikka verkkokielen tueksi on kehitetty hymiöitä ja muita tekstiä tukevia piirteitä, väärinymmärrykset kirjoitettujen viestien kautta ovat mahdollisia. Myös epätietoisuus toisen tunnetilasta voi aiheuttaa haasteita.
• Tärkeä väline on mahdollisimman selkeän ja yksiselitteisen kielen käyttäminen. Samoin suositeltavaa on kysyä keskustelukumppanilta suoraan epäselvistä asioista
arvailujen tai oletusten sijaan. Sopiva varovaisuus onkin
siten verkkokielen käytössä yksi keskeisimmistä asioista.
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Nuorten kieli
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• Yksi taito sinänsä on pystyä viestimään nuorelle
tekstin välityksellä että verkon toisessa päässä on aidosti kiinnostunut ihminen, joka on valmis kuulemaan
nuoren asioista. On hyvä pysähtyä myös miettimään,
miten omaa ammatillisuutta voidaan tuoda ilmi tekstin
keinoin. Tässä erityisen tärkeää on luotettava faktatieto
ja kaiken kaikkiaan vakuuttavasti toimiminen. Tavoitteena on herättää nuorissa samanlainen luottamus keskustelukumppanin ammatillisuuteen niin verkossa kuin
verkon ulkopuolellakin.

“Ja voihan sitä sitte aina (sanoa) että olen niin
vanha etten ymmärrä, suomenna.”

• Teknisestä näkökulmasta katsottuna verkossa kommunikoinnin kannalta hyödyksi on nopea sormijärjestelmä ja yleisesti ajatusten ja näppäimistöllä kirjoittamisen toimiva yhdistäminen. Tätä ei kuitenkaan voikaan
osata heti, vaan kyky vaatii harjoitusta ja työn kanssa tutuksi tulemista. Reaaliaikainen vuorovaikutus tarkoittaa
usein myös kirjoitusvirheiden hyväksymistä. Esimerkiksi
kieliopillisia kirjoitusvirheitä ei kuitenkaan tarvitse pitää
liian suurena asiana, jos teksti on muuten sujuvaa.

• Nuorten käyttämän kielen tunteminen on hyödyllistä, mutta samalla verkossa pitäisi toimia kuitenkin
vahvasti omana itsenään. Nuorten kielen voimakas
omaksuminen voidaan nähdä jopa teennäisenä.

• Verkossa ei voi todennäköisesti olla törmäämättä
nuorten käyttämään omaan kieleen kuten lyhenteisiin, hymiöihin, urbaaneihin sanoihin tai merkkikieleen.
Tällaisten nuorten kulttuurien ja ilmaisutapojen tulkitseminen on väistämättä jossakin määrin tärkeää, mutta
työntekijästä riippuu, kuinka paljon uutta kieltä halutaan suoranaisesti ”opetella”.

• Apuna uuden kielen viidakossa ovat esimerkiksi
erilaiset sanastot nuorten käyttämään kieleen liittyen.
Myös nuoret itse auttavat todennäköisesti mielellään
epäselvissä asioissa, jos heille kertoo avoimesti, ettei
asia ole tuttu.

Pelitoiminta

“…me tiietään niistä pelihommista todellaki niinku
nolla.”
• Pelitoimintaa voidaan tarkastella tässä yhteydessä
verkkovuorovaikutuksen osa-alueena, koska pelitoiminnan tunteminen nähdään todella tärkeänä ja ajankohtaisena asiana nuorten kanssa toimiessa.
Monet pelit ovat vahvasti vuorovaikutuksellisia, ja
nuorten puolelta olisi kiinnostusta työntekijöiden kanssa pelaamiseen. Kuitenkin esimerkiksi tämän oppaan
taustalla olevassa tutkimuksessa työntekijät arvioivat
oman peleihin liittyvän osaamisen erityisen heikoksi.
Mielenkiintoa pelaamiseen nuorten kanssa kuitenkin
löytyisi usein, jos aikaa ja osaamista olisi
enemmän.
• Omaa tietämystä pelien suhteen voi kasvattaa monin
tavoin. Osallistu mahdollisiin koulutuksiin, etsi tietoa
ja tutustu erilaisiin pelityyppeihin, sekä ennen kaikkea
kokeile ja kysele rohkeasti. Kohtaamasi nuoretkin auttavat varmasti mielellään.

Haastavien tilanteiden
ja ongelmien hallinta

“siksi on juuri hirveän tärkeää että…vaikka nyt olettais siellä on joku tämmönen trollaaja nii ottaa sen
kuitenki sillä tavalla asiallisesti.”
• Verkkovuorovaikutuksessa tulee aina ajoittain eteen
erilaisia ongelmatilanteita, joista yleisiä ovat esimerkiksi
vaikeat ja haastavat keskustelunaiheet tai keskusteluissa
ilmenevä häiriköinti. Ongelmatilanteiden syntymiseen
ei voi välttämättä vaikuttaa, mutta omaan asenteeseen
ja työhön voi!
• Huolehdi omasta jaksamisestasi. Oma vireystila voi
heijastua vahvasti keskusteluun ja saada sen tuntumaan
todellista hankalammalta. Pura ajatuksiasi toisten kanssa, tauota työtä mahdollisuuksien mukaan ja muista
työergonomia. Työ on intensiivistä ja keskusteluissa
ollaan ”täysillä mukana”, joten myös keskusteluiden jälkeen on hyvä antaa lepoa omille ajatuksille. Hyväksy
myös se, ettei keskusteluja aina synny ehkä toivotulla
nopeudella.
• Toimiva menetelmä häiriökäyttäytymistä kohtaan
on positiivisen ja ammattimaisen asenteen kehittäminen. Ajattele häiriökäyttäytymisen yli, sillä häiritsevällä
käytökselläkin voi olla laajemmassa mittakaavassa
merkitystä. Testaamaan tulleet nuoret saattavat seuraavalla kerralla jo kysyä oikeasti mieltä painavasta aiheesta.
Samalla tavoin myös keskustelussa hiljaa oleville ja ehkä
vain katsomaan tulleille nuorille on tärkeää olla rohkaiseva, vaikka vuorovaikutus ei lähtisikään etenemään.
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• Ujuta keskustelun väliin neuvoja tai vinkkejä ja pyri
näkemään häiriköinnin taakse ohjailemalla keskustelua
toiseen suuntaan kysymysten kautta.
• Muista kuitenkin, että sinullakin on oikeus pitää kiinni
omista rajoistasi ja puuttua tarvittaessa keskustelussa
ilmenevään loukkaavaan käytökseen. Selvästi asiattomiin viesteihin voi tarvittaessa jättää kokonaan reagoimatta tai selkeästi huomauttaa, että ilman asiallista
suhtautumista keskustelu voidaan lopettaa.
• Tunnista omat rajasi ja ohjaa nuori tarvittaessa toisen
ammattilaisen luo, jos koet omat resurssisi riittämättömiksi tilanteessa. Hyväksy, ettet voikaan tietää kaikesta
kaikkea ja kysy rohkeasti apua!
• Muista myös verkkokeskustelun mahdollisuudet vaikeiden aiheiden purkamisessa. Aika verkkokeskusteluissa on rajallinen, etkä ehkä ehdi käsitellä nuoren kanssa
niin paljon asioita kuin haluaisit. On hyvä tiedostaa, ettei keskusteluissa voi lähteä nuoren kanssa liian syvälle,
vaan tärkeintä on pyrkiä tarjoamaan sen hetkiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
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• On luonnollista, että verkossa kohdatut aiheet
saattavat jäädä pyörimään mieleen. Tietynlainen
epätietoisuus ja työn rajallisuus kuuluvat kuitenkin
tällaiseen työhön väistämättä. Tukenasi ovat kuitenkin usein muut työkaverit, joiden kanssa voidaan olla
mahdollisesti jopa reaaliaikaisestikin yhteydessä.
• Mikäli keskusteluissa ilmenee erityisen vakavia
asioita, tilanne on mahdollista ohjata jatkokäsittelyyn
esimerkiksi ilmoittamalla asia poliisille tai lastensuojeluviranomaisille. Esimerkiksi Move-hankkeessa
toimivat poliisit voivat ottaa asian käsittelyyn omassa perustyössään. Ilmoituksen jälkeen viranomaiset
lähtevät selvittämään tapauksia omina tehtävinään.
Esimerkiksi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tai tilanteita, joissa nuoren henki tai terveys on muuten
vaarassa, lähdetään selvittämään aina tarkemmin
viranomaisten kanssa. Tällöinkin on kuitenkin hyvä
tiedostaa, että asialle voi tehdä vain sen, mikä käytettävien resurssien puolesta on mahdollista. Keinot
saattavat olla rajalliset, jos nuoren henkilötietoja, ikää
tai paikkakuntaa ei ole selvillä.
• Selvitä onko työyhteisössäsi yhteisiä linjauksia
nuorten kohtaamisen suhteen. Esimerkiksi Facebookin käytössä oman ominaispiirteensä luo myös
kysymys alaikäisistä käyttäjistä. Facebookin sääntöjen
mukaan Facebookin käyttäjien tulee olla yli 13-vuotiaita (Facebook 2013), mutta usein sivustoilla on mahdollista kohdata paljon alaikäisiäkin käyttäjiä.

Verkkoympäristöjen
tunteminen

“tärkiä on varmaan just hahmottaa sitä, että missä
ne nuoret, mikkä ne on ne …valtapaikat mikä nuoria kiinnostaa...ja missä ne siellä netissä hengailee.”
• Verkkovuorovaikutuksen kannalta merkittävä tekijä on nuorten omien toimintaympäristöjen ja verkon
käyttötapojen riittävä tunteminen. Edellä on käynyt ilmi, että verkkonuorisotyöntekijöiden työssä on
tärkeää tuntea esimerkiksi luotettavia tietolähteitä ja
erilaisia palveluita. Myös verkon luonne eräänlaisena
tietovarastona on hyvä tiedostaa, jotta myös nuoria
osattaisiin opastaa verkon turvalliseen käyttöön. Verkossa julkaistut tiedot saattavat näkyä pitkäänkin.

• Nuorten verkkomaailman tapahtumia ja suosittuja
ympäristöjä on hyvä tuntea ja pitää silmällä ajan tasalla
pysymisen vuoksi. Verkko onkin yhtä merkittävänä tilana
kuin mikä tahansa ympäristö nuorten elämässä. Toisaalta tietämys nuorten verkkoympäristöistä voi olla myös
negatiivinen asia, jos tietämys nuorten liikkeistä verkossa vaikuttaisi haitallisella tavalla työntekijän suhtautumiseen nuoreen.
• Erilaisille ja uusille foorumeille meneminen vaatii
luonnollisesti opettelua esimerkiksi foorumeiden käyttämiseen ja niiden käyttöehtojen tuntemiseen liittyen. Kuitenkin verkon toimintaan tutustuminen ja itse
kokeileminen ovat erityisen hyödyllisiä asioita, sillä silloin todennäköisesti säilyy aito kiinnostus myös toiminnan edelleen kehittämiseen (Marjeta 2011, s. 30).
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LOPUKSI

Tämän oppaan pääasiallinen tarkoitus on ollut tehdä
katsaus monialaista verkkonuorisotyötä toteuttavien
työntekijöiden osaamiseen. Osaamisen perustana
on käsitelty työn yleisiä lähtökohtia, monialaista
yhteistyötä, ammatillista ja vastuullista aikuisen roolia,
nuorten kanssa tehtävän työn ominaispiirteitä, vekkotyön yleisten tavoitteiden tuntemista sekä verkkovuorovaikutuksen keskeisiä sisältöjä.
Monialaisen verkkonuorisotyön tulevaisuuden ja
työn kehittämisen kannalta ei voida riittävästi korostaa uuden oppimisen ja jatkuvan koulutuksen tärkeyttä. Nuorisotyön kenttä kokonaisuutenakin kohtaa
jatkuvasti yhteiskunnan uusia muutoksia.
Verkkonuorisotyön kohdalla puolestaan työtä on
tehtävä myös sen suhteen, että verkkotyöstä tulisi yhtä
lailla perusopintoihin kuuluva aihealue kuin mistä tahansa muustakin nuorisokasvatuksen toimialasta.
Nuorten toiminnan ulottuessa koko ajan enemmän
verkon tasolle, verkkotyön tekijät ovat avainasemassa
myös jatkokoulutustarpeiden löytämisessä. Käytännön
toiminnan tuntemisen kautta voi herätä tärkeitä huomioita esimerkiksi siitä, mitä muita ammattiryhmiä tai
osaajia verkossa olisi vielä hyvä olla.

Verkossa tapahtuvaa toimintaa aloitettaessa ja suunniteltaessa tärkeää on pohtia, mitä toiminnalla pyritään
tavoittamaan eli mikä on toiminnan strategia, ketkä ovat
toiminnan kohderyhmä, paljonko aikaa verkkotyöhön
on mahdollista käyttää, minkälaisia ovat muut resurssit työtä ajatellen sekä mitkä asiat nostetaan toimintaa
ohjaaviksi keskeisiksi periaatteiksi. Näiden lähtökohtien
pohtiminen lisää toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja
mielekyyttä.
(Mäkinen & Tuuttila 2013, Parikka & Saukko 2012.)
Eri tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta verkkopalveluiden tuovan nuorten kohtaamiseen monia
etuja kuten matalan kynnyksen ottaa yhteyttä tai helpon
tavoitettavuuden. Monien etujen rinnalla käytännön
toimijoiden on hyvä kuitenkin muistaa myös työmuodon rajallisuus. Esimerkiksi nuoren ongelmatilanteita
käsiteltäessä on tärkeää toteuttaa ennen kaikkea
ennaltaehkäisevää työotetta ja pyrkiä nuoren tilanteen
kartoittamiseen yleisellä tasolla. Verkkotyöntekijällä
olisikin hyvä olla riittävästi tietoa myös siitä, mihin ohjata kohdattu nuori hakemaan lisäapua joko verkon välityksellä tai verkon ulkopuolella.
Matkaevääksi verkkotyön maailmaan suosittelemme
ennen kaikkea avointa ja kiinnostunutta asennetta, intoa oppia uutta, kiinnostusta jakaa osaamista muiden
kanssa sekä rohkeutta asettua ajoittain uusiin ja haastaviin, mutta samalla myös antoisiin tilanteisiin.
Hyvää matkaa!
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