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JOHDANTO
Tämä raportti on tuotettu Oulun kaupungin
sivistys- ja kulttuuripalveluissa vuodesta 2011 asti
käynnissä olleen Move- eli Monilainen verkkonuorisotyö -hankkeen pohjalta. Hankkeen tavoitteena
on ollut kehittää nuorten kanssa toimivien eri alojen ammattilaisten valmiuksia toteuttaa verkkonuorisotyötä oman perustyönsä osana sekä kehittää
sellaisen monialaisen verkkonuorisotyön
toimintamalli, joka palvelisi laajasti nuorten parissa
toimivia ammattilaisia ja yhteisöjä. Näihin tavoitteisiin liittyen hankkeessa on laadittu monialaisen
verkkonuorisotyön osaamisprofiili, jonka esittelyyn
tämä raportti kohdistuu. (Oulun kaupunki 2012.)

Monialaisesti eli eri ammattialojen edustajien
kanssa yhdessä toteutettava verkkonuorisotyö on
suomalaisessa yhteiskunnassa vielä verrattain uusi
ja vähän tutkittu ilmiö. Käytännön työtä tekevät
ammattilaiset ovat erityisen tärkeässä, mutta myös
haastavassa asemassa toteuttaessaan vielä
suhteellisen uutta työskentelytapaa.
Samalla nämä ammattilaiset ovat avainasemassa
puhuttaessa uuden työmuodon vaatimasta
osaamisesta, taidoista ja kehittämistarpeista.
Verkossa tapahtuvaan nuorisotyöhön liittyviä
yleisiä, toimintaa ohjaavia linjauksia ja ohjeistuksia
ei ole vielä riittävästi, minkä vuoksi käytännön työn
kartoittaminen on erityisen tärkeää.

Avainsanoja osaamisprofiiliin ja tähän raporttiin
liittyen ovat monialainen yhteistyö sekä nuorten
verkkomaailma. Molemmat ovat käsitteitä, jotka
ovat esillä ajankohtaisessa keskustelussa, mutta joita on tarpeen avata vielä lisää. Monialainen työ on
haluttu nostaa raportissa yhdeksi tärkeäksi kohdaksi, koska toiminta esimerkiksi Move- hankkeessa rakentuu pitkälti sen pohjalle. Samanaikaisesti avautuvat koko ajan enemmän verkon mahdollisuudet
nuorten tavoittamisessa ja kohtaamisessa. Sekä
monialainen yhteistyö että etsivä nuorisotyö (joka
voidaan liittää vahvasti myös verkossa tehtävään
nuorisotyöhön) ovat molemmat saaneet paikkansa
myös nuorisolaissa vuoden 2011 muutoksen jälkeen (Lybeck & Wrede 2011, s. 25).

Toimintaa ohjaavien lähtökohtien olisi noustava
suoraan käytännön työn tarkastelun kautta. Verkkotyön koko ajan yleistyessä olisikin tärkeää, että
työn avuksi olisi mahdollista luoda toimivia malleja nuorten kohtaamisessa. (Lundqvist 2012, s. 17.)
Tässä raportissa esiteltävä osaamisprofiili vastaa omalta osaltaan tähän tarpeeseen pyrkimällä
tuomaan näkyväksi verkkotyöntekijöiden osaamista sekä kartoittamalla tämän osaamisen kenttää
nuorten verkossa kohtaamiseen liittyen. Tämän
raportin pohjalta on laadittu myös tiivistetympi
perehdytysopas nimenomaan käytännön työssä ilmenevään osaamiseen liittyen. Opas on luettavissa
osoitteessa linkki oppaaseen.

Verkossa toteutettava monialainen, nuorten parissa tehtävä työ on monessa mielessä rajoja rikkovaa
työtä. Teknologinen kehitys ja verkossa toimiminen
rikkovat jatkuvasti perinteisten paikan ja ajan rajoja,
kun taas monialaisen yhteistyön kautta eri toimialojen rajat hämärtyvät. Muutos asettaa luonnollisesti
myös työntekijät usein täysin uuteen tilanteeseen.
(Marjeta 2011, s. 24,26, Toiviainen & Hänninen
2006a, s. 11.)

Lähtökohta osaamisprofiilin tuottamisessa on ollut
ajankohtaisinta tietoa hallussaan pitävien ammattilaisten kuuleminen. Tutkimusmenetelmien kautta
pyrittiin luomaan mahdollisuus kokoontua yhdessä
ja vaihtaa ajatuksia työhön liittyen.
Etenkin monialaisessa yhteisössä olisi tärkeää järjestää mahdollisuuksia keskustella toisten työntekijöiden kanssa ja peilata näin omia ajatuksia muiden
kokemuksiin. Yhtenä haasteena
verkkonuorisotyössä onkin ammatillisen verkoston
luominen ja tiedon vaihtamisen helpottaminen.
(Lundqvist 2012, s. 17.)
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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. 2010-luvun loppupuolella 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.

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna verkkonuorisotyön kohdalla on tärkeää huomioida työn
merkitys varhaisen puuttumisen ja nuorten parissa
tehtävän, syrjäytymistä ehkäisevän työn kohdalla.
Ongelmien kasautuminen ja kietoutuminen toisiinsa vaativat usein ratketakseen useampaa osaamista, ja näin ollen ehkäisevän työn on oltava aidosti
laaja-alaista ja kokonaisuuteen kiinnittyvää (Paananen 2013). Tähän monialaiset yhteisöt voivat tarjota
suoraa ratkaisua toiminnallaan. Verkkonuorisotyö
on toki vain yksi toimintamuoto muiden joukossa,
mutta hyvällä ja toimivalla verkkotyöllä on selkeä
tarve ja tehtävä nuorten elämän tukemisessa.
Tiivistetysti tämän raportin tarkoituksena on
käsitellä laaja-alaisesti Move- hankkeen pohjalta
syntynyttä monialaisten
verkkotyöntekijöiden osaamisprofiilia ja pyrkiä
kuvaamaan verkossa toimivien ammattilaisten
osaamisen kenttää. Osaamisprofiilin merkitys ulottuu toivottavasti myös tulevaisuuteen uusille toimijoille järjestettävien koulutusten ja ohjauksen kautta. Ennen kaikkea lähtökohtana on osaamisprofiilin
toimiminen työntekijöiden suuntaa antavana,
mutta jatkuvasti päivittyvänä karttana.

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 Instagrammin käyttäjät ottavat kuvia
kaikesta muusta kuin itsestään; sama palvelu, eri
käyttötarkoitus.

1 HANKKEEN
TERVEISET

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!

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.

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.

Ensimmäisiä kokeiluja verkkonuorisotyön puitteissa tehtiin kuitenkin jo 2005, jolloin alueellisessa nuorisotyössä nuorisotyöntekijät tekivät Tuiran
nuorisotalolle profiilin IRC-Galleriaan, jossa oli silloin käytännössä koko alueen
nuoret.

Oulussa talvella 2014
Marko “Masco” Seppälä
Projektipäällikkö
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2 MOVE-HANKE
PEREHDYTYSOPPAAN
TAKANA
Lisäksi tarkoituksena on viedä eteenpäin Netariverkostossa 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.

Tässä luvussa esitellään raportin taustalla olevan
kartoituksen kohteena toiminut Monialainen
verkkonuorisotyö- eli Move- hanke. Move 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. Edelleen 2.1 Byströmin chat
käynnissä olevan hankkeen tavoitteena on kehittää
nuorten kanssa toimivien ammattilaisten valmiukByströmin chat -palvelu on reaaliaikainen
sia verkkonuorisotyöhön, tuottaa monialaisen
verkkonuorisotyön toiminta-malli sekä kohdata ver- keskustelupalvelu 12–29-vuotiaille oululaisille
kossa aikaa viettäviä nuoria tarjoten heille samalla nuorille. Chat-palvelu on osa laajempaa Byströmin
nuorten palvelut -toimintamuotoa, jonka kautta pymahdollisuutta nuorisotyölliseen tukeen. (m.t.)
ritään tarjoamaan nuorille henkilökohtaista ohjausHankkeen kohderyhmän muodostavat nuorten ta, tukea ja neuvontaa yhden luukun periaatteella.
parissa työskentelevät ammattilaiset sekä nuorten (Nettinappi 2009–2011.) Move- hankkeen koorditoimintakentällä toimivat julkisen, yksityisen ja kol- noima Byströmin nuorten palveluiden chat on yksi
Byströmin talon toimintamuodoista. Nuorten suomannen sektorin yhteisöt (Seppälä,
Pulkkinen & Kaivosoja 2013). Hankkeen avulla py- simassa IRC-Galleriassa sijaitseva kahdenkeskinen
ritään lisäämään näiden ryhmien valmiuksia vastata anonyymichat on käyttäjille avoinna maanantaisin
verkkonuorisotyön haasteisiin. Toteuttamismuo- klo 20–22. Aiemmin chat oli avoinna virka-aikoina,
toina ovat koulutusten ja verkostotapaamisten jär- mutta kohderyhmälle tehdyn kyselyn pohjalta siirjestäminen sekä osaamisen ja hyvien käytäntöjen ryttiin ilta-aikaan.
levittäminen. Hankkeessa tuotetun perehdytysoppaan ja tämän osaamisprofiilin 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. (m.t.)

Byströmin chat-palvelun kautta tarjotaan periaatteessa samanlaisia palveluja kuin konkreettisesti
Byströmin talollakin, mutta toiminta tapahtuu verkon tasolla reaaliaikaisesti.

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 jutelAmmattilaisten ohella hankkeen kohderyhmään la yksityisesti ja anonyymisti terveydenhoitajan,
kuuluvat verkossa aikaansa viettävät 10–29-vuo- koulukuraattorin, sosiaaliohjaajan, ammatinvalintiaat nuoret (Seppälä, Pulkkinen & Kaivosoja 2013). tapsykologin, nuorisotyöntekijän, etsivän nuoriHankkeessa toteutetaan konkreettisella tasolla sotyöntekijän sekä Poikien Talon ja Tyttöjen Talon
monialaista nuorisotyötä nuorten suosimissa verk- työntekijän kanssa. (IRC-Galleria 2013; Seppälä &
kopalveluissa sekä valtakunnallisella että paikallisel- Pulkkinen 2012a.)
la tasolla.
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2.2 Jepari-chat

2.3 Netari-toiminta

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 2012b.) Jepari-chat 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. Tätä kirjoitettaessa alkuvuodesta 2014 palvelu on kuitenkin tauolla. Palvelun koordinointi tapahtuu Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä Oulun poliisilaitoksen nuorisorikosryhmän
yhteistyönä, mutta on käytettävissä koko Suomessa. (m.t.)

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. (m.t.) Demi.fi- sivustolla toimiva Netari-sivusto on auki keskiviikkoisin. IRC-Galleriasta
Jokaisessa Jepari-chatin keskustelussa ovat muka- poiketen Demi.fi -sivustolla kommunikointi tapahna nuorisorikosryhmän työntekijät sekä nuori- tuu päivittyvän keskusteluikkunan ja kommenttien
sotyöntekijä keskustelun ”isännän” roolissa. Sekä jättämisen kautta. Galtsun Netari
poliisit että nuorisotyöntekijät ovat luotettavasti puolestaan toimii IRC-Galleriassa Jepari-chatin ja
tunnistettavissa profiilien kautta, jolloin nuoret Byströmin chatin tavoin. (m.t.) Habbo Hotelissa
näkevät, että ovat varmasti ammattilaisen kanssa toimii puolestaan virtuaalinen nuorisotila Netari.
tekemisissä. Suosittuja puheenaiheita ovat
esimerkiksi liikenne, lainsäädäntö, turvallisuus,
poliisin ammatti ja toimintavalmiudet sekä päihteet. 2.4 Facebook-työ
(m.t.) Jepari-chat on saanut tunnustusta Euroopan
laajuisesti innovatiivisena ja ainutlaatuisena palve- Yksi Move-hankkeen koordinoimista toiminnoisluna. muun muassa Euroopan rikoksentorjuntakil- ta on Facebookin hyödyntäminen nuorisotyössä.
pailussa ja Eurocities-kilpailun Innovaatiot-sarjassa, Hankkeen aikana on koulutettu työntekijöitä
jonka Jepari-chatin toimintamalli voitti.
verkkomaailman tuntemiseen ja hyödyntämiseen
Sekä Jepari- että Byströmin chatin keskeisinä etui- nuorten kohtaamisessa. Esimerkiksi Oulun nuorina ovat työntekijöiden välinen yhteistyö ja moni- sotaloilla on omia sivustojaan Facebookissa, joiden
alaisuus. Työntekijät toimivat eri työpisteissä, mutta kautta voidaan mainostaa nuorisotalon toimintaa,
ovat puheyhteydessä toisiinsa koko työvuoron ajan tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä kohdata tutSkype-yhteyden avulla. Menetelmä mahdollistaa tuja ja uusia nuoria.
kollektiivisen työyhteisön ja ajatusten vaihtamisen
Myös nuorisotyöntekijöillä on omia käyttäkesken keskustelunkin. (m.t.)
jäprofiilejaan Facebookissa. Facebookin avulla
voidaan merkittävästi tehostaa esimerkiksi tiedottamista ja verkostoitumista, ja Facebookin hyödyntämisestä onkin saatu positiivisia kokemuksia etenkin paikallisella tasolla. (Seppälä 2012.)
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3 MONIPUOLINEN
VERKKOTYÖN KENTTÄ
Mitä on verkossa tehtävä työ? Mihin verkkonuorisotyöllä pyritään? Mitä verkossa toimiessa täytyy
ottaa huomioon? Verkkonuorisotyön tarkka määrittely ei ole yksinkertainen tehtävä. Verkkonuorisotyöhön viitattavasta toiminnasta voidaan käyttää
useita samankaltaisia käsitteitä, jotka viittaavat samaan aihepiiriin, mutta saattavat painottaa verkkonuorisotyön eri puolia.
Omaan haasteensa verkkonuorisotyön täsmälliseen määrittelyyn tuo työn luonne. Verkkotoimintaan olennaisena osana liittyvä teknologia,
työvälineet ja menetelmät muuttuvat erityisen
nopeasti, jolloin myös määrittelyissä käytettäviltä
käsitteiltä vaaditaan riittävää joustavuutta. (Sinisalo-Juha & Timonen 2011, s. 33.)

Seuraavan kaavion kautta voidaan 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 raportin taustalla olevasta Move-hankkeesta
voidaan löytää elementtejä useammista sisältö
alueista, vaikka varsinainen painopiste monialaisella työllä on ”Verkkonuorisotyö”-kohdassa.
On myös hyvä huomata, että Move-hankkeeseen
pohjautuva raportti 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 raportissa on
tehty.

3.1 Verkkonuorisotyöstä
monipuoliseksi verkkotyöksi

Erilaisten määritelmien ja jaotteluiden kohdalla
voi olla hyvä pitää mielessä, ettei tarkka rajanveto
ole aina mahdollista. Esimerkiksi Kotilainen (2007)
Verkossa nuorten kanssa tehtävä työ on useissa toteaa, kuinka erilaisia suuntauksia olisikin hyvä taryhteyksissä nimetty verkkonuorisotyöksi, sillä toi- kastella toisiaan täydentävinä näkökulmina. Media
minta muistuttaa vahvasti perinteistä nuorisotyötä voi esimerkiksi toimia samanaikaisesti sekä
ja on myös alun perin nuorisotyön ammattilaisten nuorisotyön välineenä että kohteena kuten sellaialoittamaa. Yhä useammin verkkonuorisotyöllä sissa tapauksissa, joissa nuorisotyöntekijä keskustetarkoitetaan kuitenkin työtä, jossa monen eri am- lee virtuaalisesti nuorten kanssa mediaan liittyvistä
mattialan edustajat toimivat verkossa yhdessä ilmiöistä kuten nettikiusaamisesta.
nuorten kanssa. Näin ollen ei olisikaan enää mah- (Kotilainen 2007, s. 145.)
dollista puhua nimenomaan verkkonuorisotyöstä,
vaan etenkin monialaisen työn yhteydessä
suositeltavaa olisi käyttää esimerkiksi termiä nuorille
suunnattu verkkotyö. (Marjeta 2011, s. 24.)

Marjeta (2011,s .s 24) myös huomauttaa, ettei
käsitettä nuorisotyö käytetä muiden alojen ammattilaisten yhteydessä sen vuoksi, että haluttaisiin
tehdä nuorisotyöstä ensisijainen suhteessa muihin
ammattikuntiin, vaan pyritään korostamaan nuorisotyön hyviä puolia nuorten kohtaamisen
kannalta. Esimerkiksi tässä raportissa työhön viitataan monialaiseen nuorille suunnattuun verkkotyöhön kuitenkin usein käytännön syistä käsitteellä verkkonuorisotyö, mutta tarkoitetaan kuitenkin
monialaisesti toteutettavaa työtä.
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Kuvio 1. Verkossa tehtävän nuorisotyön menetelmiä
(ks. Sinisalo-Juha & Timonen 2011, s. 24).

Työn menetelmien rinnalla verkkonuorisotyötä
voidaan hahmottaa 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.

Työorientaatioiden monipuolisuus mahdollistaa
useiden työmuotojen käytön ja osoittaa hyvin,
kuinka monella tavalla verkko on hyödynnettävissä.
Samalla verkkovälitteisen toiminnan suunnittelu
vaatii aina työorientaation tiedostamista, sillä orientaatiolla on merkitystä koko verkossa toteutettavan
toiminnan kannalta. Työorientaation tiedostaminen
on edellytys, kun lähdetään esimerkiksi pohtimaan
suunnitellun toiminnan toteuttajia, menetelmiä ja
paikkoja. (Marjeta & Tuuttila 2012a.)
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3.2 Mihin verkkotyöllä
pyritään?
Verkkonuorisotyön työorientaatioiden tarkastelua
voidaan syventää kiinnittämällä huomiota nuorisotyön perusfunktioihin ja niiden näkymiseen
verkkonuorisotyön tasolla. Kokonaisuutta voidaan
hahmottaa jakamalla työn tavoitteita pienempiin
tavoitteisiin, kuten alla olevassa taulukossa on tehty
Niemisen (2007) nuorisotyön funktioita koskevan teorian pohjalta. 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.)

Näiden eräänlaisten perustehtävien lisäksi verkossa voidaan toteuttaa myös kontrollifunktiota.
Kiinnostavaa on, että tavoite kontrolliin pyrkimisestä 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.

Kuvio 2. Verkkonuorisotyön funktiot
(ks. Lundqvist 2011 Sinisalo-Juhan ja Timosen pohjalta).
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3.3 Käytettäviä menetelmiä
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.

Käytännössä verkkovälitteistä nuorisotyötä on
mahdollista toteuttaa monilla eri tavoilla ja menetelmillä. Menetelmien laaja kirjo vaatii kuitenkin
selkeää edellä mainitun työorientaation ja työlle
asetettujen tavoitteiden tiedostamista. Verkkonuorisotyön menetelmiä voidaan hahmottaa
esimerkiksi seuraavien Marjetan ja Tuuttilan (2012a)
esittämien käsiteparien kautta.

Taulukko perustuu ajatukseen, että verkkovälitteisen ja reaalimaailmassa tapahtuvan nuorisotyön
vertailun sijasta hyödyllisempää on vertailla verkossa käytettäviä menetelmiä keskenään. Menetelmiä
tarkasteltaessa on syytä huomioida, etteivät erilaiset
Edellä mainitun työorientaation ja työn tavoittei- tavat toimia sulje toisiaan pois, vaan enemmänkin
den tiedostaminen ovat olennaisia myös sopivia
täydentävät toisiaan. (Marjeta & Tuuttila 2012a.)
toimintamenetelmiä pohdittaessa.
Taulukossa esitetyt menetelmät voivat myös olla
Verkossa toimiminen ei ole arvo sinänsä, vaan työn toisiinsa sidoksissa esimerkiksi niin, että samassa
sisältö ja päämäärä ohjaavat myös menetelmien palvelussa voi olla useita menetelmiä käytössä savalintaa eikä toisin päin. (Tuuttila & Mäkinen 2012.) manaikaisesti tai rinnakkain.
Kuten verkkotyön tavoitteidenkin kohdalla, erilaiset toimintatavat eivät sulje toisiaan pois, vaan parhaassa tapauksessa täydentävät toisiaan.

Kuvio 3. Verkkonuorisotyön menetelmiä. (Marjeta & Tuuttila 2012a).
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3.4 Työmuodon erityispiirteitä
Verkossa tehtävä työ pitää sisällään muutamia erityispiirteitä, joista on hyvä huomata etenkin verkon
tarjoama hyvä tavoitettavuus. Verkossa toimiminen
tuottaa uusia mahdollisuuksia nuorten kohtaamiseen mahdollistamalla nuorten hyvän tavoitettavuuden ja esteettömyyden vuorovaikutukseen.
Periaatteessa niin nuoret kuin nuorisotyöntekijätkin
voivat toimia verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. (Tuuttila & Mäkinen 2012.)
Erityisesti paikasta riippumattomasta kohtaamisesta hyötyvät pienten paikkakuntien ja haja-asutusalueiden nuoret, jolloin toiminta tulee konkreettisesti lähemmäksi heitä. (Tuuttila & Lautaniemi 2012).
Yksi keskeinen verkon etu on myös matalampi
osallistumiskynnys, jossa keskeinen tekijä on mahdollisuus toimia anonyymisti eli nimettömästi. Toki
mahdollisuus nimettömyyteen aiheuttaa ajoittain
myös nuorten häiriökäyttäytymistä, mikä voidaan
selittää esimerkiksi sosiaalisten normien hämärtymisellä verkossa. Tästäkin huolimatta on ratkaisevaa, että nuorten osallistuminen voi olla verkon
kautta olennaisesti helpompaa. Verkko voi tukea
etenkin arempien nuorten osallistumista sekä vaikeampien aiheiden ottamista puheenaiheiksi. Myös
vertaistuen saamiseen ja kokemusten jakamiseen
yleisesti on hyviä mahdollisuuksia (m.t.)
Vaikka verkossa toimiminen toisaalta helpottaa
vuorovaikutuksen toteuttamista, tuo se mukanaan
myös haasteita. Yleisesti verkossa toimiessa haasteena on kirjoitetun kielen kautta kommunikointi
sekä tähän liittyen nonverbaalisen viestinnän eli
eleiden ja ilmeiden puuttuminen. Tällaisissa tilanteissa väärinymmärryksiä saattaa tulla puolin ja toisin, ja esimerkiksi tunteiden ilmaisemiseen tarvitaan
luovia ratkaisuja. Verkkokommunikointi vaatiikin
työntekijältä tilanteiden tarkkaa seuraamista ja
herkkyyttä viestin tulkinnassa. (Lundqvist 2012;
Tuuttila & Lautaniemi 2012.)

Huomioitavaa verkkonuorisotyössä on, että se ei
korvaa eikä sulje millään tavoin pois kasvokkain
tehtävää perinteisempää työtä.
Verkon tasolla toimiminen ei ole myöskään
itseisarvo sinänsä, vaan yksi tapa toteuttaa nuorisotyötä. Toki verkkotyötä tehtäessä täytyy huomioida
verkon erityispiirteet, mutta itse työn sisältöön ja
päämäärään verkossa toimiminen ei saa vaikuttaa.
(Tuuttila & Mäkinen 2012.) Laajemman näkökulman kannalta on huomattavaa, että usein verkossa
valmiina olevissa yhteisöissä toimiminen on myös
edullinen tapa toteuttaa nuorisotyötä (m.t.).
Yhdeksi verkkonuorisotyötä ohjaavaksi periaatteeksi voidaan määrittää nuorten ehdoilla meneminen. Käytännössä verkossa järjestettäviin palveluihin meneminen tapahtuu aina nuoren aloitteesta,
ja usein myös puheenaiheet ovat nuoresta itsestään
lähtöisin. Itse asiassa tällainen selkeästi nuorten
omista lähtökohdista lähteminen on tärkeä edellytys yleisesti palvelujen onnistumisessa. Keskeisenä
tavoitteena on myös pyrkiä luopumaan perinteisemmistä asiakkaan ja ammattilaisen roolista ja
tuomaan tilalle nuorten ja luotettavien aikuisten
vastavuoroista kohtaamista. (Marjeta 2011, s. 33–
34.)
Kun kyseessä on uusi ja erilainen työmuoto, on
luonnollista, että verkkonuorisotyö saa kiinnostusta ja arvostusta, mutta myös epäilyjä osakseen.
Näkemykset verkkonuorisotyöstä saattavat liittyä
osittain myös näkemyksiin laajemmin teknologian
mahdollisuuksista ja haasteista nyky-yhteiskunnassa. Nopeasti kehittyvä työmuoto tekee kuitenkin itseään tunnetuksi koko ajan laajemmin, millä todennäköisesti on merkitystä myös työhön liittyvien
ajatusten ja asenteiden kohdalla.
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4 TYÖN TEOREETTISIA
LÄHTÖKOHTIA

4.1 Osaamisen käsite

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan joitakin osaamiseen liitettäviä käsitteitä ja teorioita siitä näkökulmasta, mitkä ovat hyödynnettävissä monialaisen
verkkonuorisotyön alaa ajatellen, ja miten nämä
käsitteet ymmärretään verkkonuorisotyötä
koskevan osaamisprofiilin kohdalla. Tarkoituksena
ei ole pyrkiä osaamisen tai sen osa-alueiden kattavaan tarkasteluun, vaan ennen kaikkea raottaa
osaamisen käsitettä sen verran, että aiheen avaaminen ja ”kartan” piirtäminen osaamisprofiilin
muodossa ovat mahdollisia. Samassa yhteydessä
on hyvä mainita, että verkkonuorisotyöhön liittyvän
osaamisen tutkimus on vielä hyvin vähäistä, joten
voidaan olettaa, että aiheeseen liittyvät näkemykset ovat koko ajan päivittyviä.

Osaamisella viitataan hyvin laajaan ja
monivivahteiseen ihmisen taitojen, tietojen,
valmiuksien ja kykyjen kokonaisuuteen. Helakorven
(2005) mukaan osaamisella tarkoitetaan ihmisten
käyttäytymiseen liittyviä kykyjä ja valmiuksia, joita sovelletaan sosiaalisissa konteksteissa kuten
työpaikoilla (Helakorpi 2005, s. 58). Nykyisin vallalla
olevien tieto- ja oppimiskäsityksen mukaan osaaminen nähdään ennen kaikkea laajana alueena, joka ei
perustu vain koulutukseen ja muodolliseen oppimiseen, vaan informaalisimpiin kokemuksiin, yhteisölliseen oppimiseen, tekemiseen ja sosiaaliseen
vuorovaikutukseen. Lisäksi osaamista täytyy tarkastella aina tiettyyn kontekstiin sidoksissa olevana ilmiönä. (Helakorpi 2004, s. 4-5.)

Aluksi tehdään lyhyt katsaus yleisesti osaamisen
laajaan kenttään. Käsittelyä jatketaan reflektion
käsitteeseen, sillä oppimiseen ja oman toiminnan
tietoiseen tarkkailuun liittyvä reflektio on tässä kartoituksessa merkittävässä roolissa. Koska verkkonuorisotyössä tarvittavaan käytännön osaamiseen
liittyen on tietoa vielä vähän, kartoituksen keskiössä
ovat työntekijät oman työnsä ja osaamisensa kuvaajina. Oman toiminnan kuvaaminen ja pohtiminen
vaativat nimenomaan juuri reflektiota. Muuttuvalla
ja jäsentyvällä alalla omien toimintatapojen punnitseminen on myös jatkossa olennaisen tärkeää.
Reflektion ohella tehdään katsaus hiljaiseen tietoon
eräänlaisena osaamisen yhtenä osa-alueena. Tausta-ajatuksena on, että osaamisen tutkiminen vaatii
sinänsä keinoja tavoittaa myös
työntekijöiden hiljaista tietoa tutkimuksen kohteena olevasta työstä.

Osaamisen laajaa kenttää voidaan kuvata muun
muassa seuraavan Helakorven (2004) kuvion kautta. Kuvion tarkoituksena on osoittaa, kuinka laajan
alueen kanssa ollaan tekemisissä, kun puhutaan
osaamisesta ja sen alakäsitteistä.

Tarkastelua jatketaan edelleen osaamisprofiilin
sisällön kannalta tärkeään työelämäosaamisen
käsitteeseen, jota tarkastellaan kvalifikaation, kompetenssin, ammattitaidon sekä osaamisalueen
käsitteiden kautta. Käsitteiden esittelyn kautta pyritään rakentamaan teoreettista pohjaa osaamisprofiilin taustalle. Lisäksi tarkastellaan monialaista
yhteistyötä omana kokonaisuutenaan.

4.2 Reflektio toiminnan tukena
Verkkotoimijoiden osaamisprofiilin muodostamisen keskeisenä tavoitteena oli, että kartoitus voisi
jollakin tavalla herätellä työntekijöiden omaa reflektioprosessia, mutta samalla myös avata näkökulmia
muille verkossa tehtävästä työstä. Reflektion käsite
onkin keskeisessä asemassa, sillä voidaan ajatella,
että haastatteluihin osallistuminen ja kysymyksiin
vastaaminen jo sinänsä vaativat reflektiota ja kehittävät toivottavasti reflektiota entisestään.
Reflektio prosessina edellyttää oman toiminnan
tiedostamista ja tulkintaa. Päätelmät ja tulkinnat
omasta toiminnasta voivat olla toki myös virheellisiä, mutta pääasia on reflektion kohdistumisessa
omaan sisäiseen toimintaan.
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Kuvio 4. Osaamisen ja ammattitaidon käsitteistöä ja yhteyksiä
(Helakorpi 2004, s. 1).

Keskeistä on jokaisen oma motivaatio oman
toiminnan pohtimiseen, sillä juuri oman motivaation kautta opittua voidaan hyödyntää myöhemmin. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003,
s. 68–69, 70.) Reflektiota voi ilmetä monenlaisissa tilanteissa ja muodoissa, mutta keskeistä on, että motivaation ohella oikeaoppisella reflektioprosessilla
täytyy olla tavoite (Boud, Keogh & Walker 1987, s.
8,11.)
Reflektion käsite liittyy laajemmin oppimaan oppimisen taitoihin. Oppimaan oppimisen merkitys
on vahvistunut nykyisessä yhteiskunnassa, jota
kuvaa tiedon valtava määrä ja pysyvien ammattikuvien muutos jatkuvasti muuttuvaan osaamiseen. Työntekijöiltä vaaditaan omien taitojen
syventämistä ja pyrkimystä omien tietojen kehittämiseen eli jatkuvaan oppimiseen.
(Ruohotie & Honka 2003, s. 8.)

Työssä voi tulla vastaan uusia tiedonaloja, tekniikoita, välineitä sekä näiden yhdistelmiä, jotka mahdollisesti muodostavat uusia ajattelu- ja työtapoja.
Keskeistä oppimisprosessissa on vuorovaikutus
oman työyhteisön ja laajemman
toimintaympäristön kanssa, mutta myös työntekijän omat niin sanotut metataidot ovat tärkeässä
asemassa. Metataidot pitävät sisällään oman
toiminnan arviointia sekä oppimisen tietoista säätelyä. Keskeistä on oppimisen jatkuva muutos ja kehittyminen. (Räisänen 1998, s. 14–15.)
Mezirow (1995) näkee reflektion merkityksen ennen kaikkea niin sanotun uudistavan oppimisen
kannalta. Hän esittää, että reflektiolla on tärkeä
tehtävä ennakko-oletusten uudelleen arvioinnissa
sekä tällaiseen uudelleen arviointiin ja sen tuottamiin oivalluksiin perustuvassa toiminnassa.
(Mezirow 1995, s. 35.)
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Reflektioon liittyykin siis vahvasti uuden oppiminen ja kehittyminen, jota voidaan kuvata
esimerkiksi tarpeettomien silmälappujen poistamiseksi itseltä. Reflektio auttaa paitsi suhtautumaan
kriittisesti ennakko-oletuksiin, myös hyödyntämään
erilaisia näkökulmia ja näkemään ongelmia eri tavoin. (Murtomaa 1999, s. 87.) Tästä näkökulmasta
reflektiotaidot ovat äärimmäisen tärkeitä esimerkiksi monialaisessa työyhteisössä toimittaessa.
Refleksiivistä ajattelua koskevissa tutkimuksissa on
todettu reflektion syntyvän usein ristiriitaisissa tilanteissa eli tilanteissa, joissa ihmistä kohtaa
tietynlainen konflikti esimerkiksi omien odotusten
ja todellisuuden välillä (Rauste-von Wright, von
Wright & Soini 2003, s. 70). Reflektiota ja oppimaan
oppimista tarvitaan siis esimerkiksi aikoina, joissa
omassa työssä kohdataan muutoksia ja vakaasta
ammattikuvasta joudutaan ehkä luopumaan. Verkkonuorisotyön kohdalla tämä on hyvin nähtävillä.
Paitsi, että verkossa toimiminen myös esimerkiksi
verkkovuorovaikutus, ympäristöjen tunteminen ja
ajan hermolla pysyminen tuovat jo sinänsä työhön
uusia sisältöjä, toiminnan ulottaminen verkkoon
saa todennäköisesti muutoksia aikaan myös omaan
ammattikuvaan liittyen.

Hiljaisen tiedon käsitteen yhdistäminen verkkonuorisotyöhön ei ehkä ole täysin ongelmatonta,
sillä vaikka verkkotoimintaan kuuluvat sisällöt olisivat uusia, ne saattavat olla hyvinkin tiedostettuja
ja hyvin määriteltävissä. Koska hiljaisen tiedon nähdään kuitenkin mahdollisesti avaavan verkkotyötä
uutena alueena, käsitettä on päädytty hyödyntämään tässä yhteydessä. Hyvä on myös huomata,
ettei hiljainen tieto ole vain yksilöiden ominaisuus,
vaan yhtä lailla hiljaista tietoa voi ilmetä vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnassa muiden kanssa.
Hiljaista tietoa saattaa olla esimerkiksi tietyissä
työtavoissa ja tilanteissa ilmenevässä osaamisessa.
(Ruohotie & Honka 2003, s. 39.) Esimerkiksi tässä
verkkonuorisotyöhön kohdistuvassa kartoituksessa
tarkasteltavana kohteena voidaan nähdä koko monialaisen työyhteisön osaaminen ja hiljainen tieto
työn keskeisimpiin tehtäviin ja vaatimuksiin liittyen.

Hiljaisen tiedon käsitettä on perusteltua hyödyntää
verkkonuorisotyön tarkastelussa, koska työmuodon virallisia osaamisvaatimuksia ei juuri vielä ole,
ja alan tutkimustakin on vielä etenkin osaamiseen
liittyen suhteellisen vähän. Tieto työn tekemisestä,
siihen liittyvistä haasteista ja erityispiirteistä on tällä
hetkellä etenkin käytännön toimijoiden hallussa,
jotka tuntevat kentän toimintatavat. Virtainlahtea
4.3 Hiljainen tieto
(2005, s. 27–28)
lainaten voitaisiinkin puhua verkossa toimivien
Osaamisen yhteydessä puhutaan usein myös työntekijöiden hiljaisesta tietämyksestä, joka on
hiljaisesta tiedosta. Polanyin (1983) mukaan hiljaipaitsi kiinnostavaa myös erityisen tärkeää saada
nen tieto on nähtävissä ihmisten toiminnassa siten, muille näkyväksi. Toisaalta verkossa toimivat eri aloettä tiedämme enemmän mitä voimme kertoa (Po- jen ammattilaiset toteuttavat varmasti myös omaan
lanyi 1983, s. 8). Käytännön toiminnassa hiljaisella ammattiinsa liittyvää tietämystä tai osaamista, joka
tiedolla tarkoitetaan usein sellaista osaamista, joka yhdistyy verkkotyössä tarvittavaan osaamiseen.
pitää sisällään sekä kokemuksia että tietoa. Hiljaista Tämänkin tiedon tunnistamisessa hiljaisen tiedon
tietoa on yleensä sellaisista asioista, jotka osataan teoria voi mahdollisesti olla avuksi.
hyvin tai jotka ovat vaikeasti määriteltävissä. Hyvin
osattavat asiat ja taidot muuttuvat usein automaatUseissa työyhteisöissä pyritään tietoisesti
tisiksi, jolloin niitä ei tarvitse ohjata tietoisesti.
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen työyhteisön eri
Toisaalta hiljainen tieto voi olla niin henkilökohtaista ja vaikeasti muotoiltavaa, että sen kuvaaminen on
vaikeaa. Tätä puolta hiljaisesta tiedosta edustavat
esimerkiksi ihmisten omat näkemykset, aavistukset,
ihanteet, arvot ja tunteet. Molemmissa tapauksissa
tällainen tieto eroaa niin sanotusta näkyvästä tiedosta, jonka määrittäminen ja siirtäminen ovat helpompaa. (Virtainlahti 2005, s. 26–28.)
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työntekijöiden ja osa-alueiden välillä.
Organisaation toiminnan kannalta on tärkeää,
että yksittäisten työntekijöiden tiedot, taidot ja
kokemukset voidaan saada yhteiseen käyttöön ja
näin ollen tehdä osaamisesta yhteistä. Tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta tärkeässä mutta
haasteellisessa roolissa on hiljaisen tiedon hyödyntäminen. (m.t., 34, 39–40.)

Osaamisen jakamisen tärkeys konkretisoituu erityisen hyvin varmasti monialaisissa työyhteisöissä,
jossa työntekijät toimivat periaatteessa samojen
ilmiöiden parissa, mutta pyrkivät kuitenkin omaan
ammattitaitoonsa perustuvan näkökulman säilyttämiseen. Myös monialaisen verkkonuorisotyön
parissa toimivat työntekijät toteuttavat verkossa
paitsi omaa ammatillista osaamistaan, myös monialaista nuorten kohtaamista.

Vaikka intuition ja aavistusten käytännön hyödyn
todentaminen on enemmän kuin haasteellista, niiden käsittely hiljaisen tiedon yhteydessä on perusteltua. Virtainlahden (2005) kuvaus havaintokyvystä sopii erityisen hyvin verkkonuorisotyön
toteuttamiseen, jossa työntekijän periaatteessa
ainoa informaatioväylä on tekstimuodossa oleva keskustelu nuoren kanssa. Vuorovaikutuksesta
puuttuvat kokonaan esimerkiksi ilmeet, eleet ja
äänenpainot, joista kasvokkaisessa vuorovaikutukVerkossa saatetaan puhua samoista aihealueis- sessa voidaan saada vahvistusta puheelle.
ta ja kohdata jopa samoja nuoria, jolloin ajatusten
vaihtaminen toisten työntekijöiden kanssa on enTyöntekijältä vaaditaankin valppautta, aistien
siarvoisen tärkeää. Käytännössä usein esimerkiksi avoinna pitämisestä ja tilanteiden lukutaitoa
laajat ongelmatilanteet tarvitsevat ratketakseen vuorovaikutuksessa. Myös sellaisissa tilanteissa,
useamman tahon apua. Myös tässä kartoituksessa joissa nuorelta saatavat tiedot jäävät puutteellisiksi,
on pyritty valitsemaan tietoisesti sellaisia tutkimus- tärkeään asemaan voivat nousta intuitio ja vastaamenetelmiä, jotka tukisivat verkkotyöntekijöivanlaisista tilanteista saatu kokemus.
den keskinäistä vuoropuhelua ja tarjoaisivat mah- Juuri tällaisissa tilanteissa tärkeitä ovat ehkä tiedollisuuden ajatusten vaihdolle sekä näin ollen dostamattomallakin tavalla työntekijän omat
hiljaisen tietämyksen siirtämiselle.
kokemukset, aavistukset ja ajatukset.
Hiljaiseen tietoon liittyy osittain myös hyväksyntä
siitä, ettei kaikkea osaamista ole laisinkaan mahdollista kuvata tai mallintaa. Esimerkiksi
intuition, aavistusten ja aistien rooli ihmisten
työskentelyssä voi olla usein merkittävää, mutta vaikeasti määriteltävissä. Intuitiota esimerkiksi
voidaan selittää ihmisen sisäisellä, työntekoa
ohjaavalla tietorakenteella, joka on kokemukseen
perustuvaa hiljaista tietoa.
Virtainlahti (2005) toteaa kokeneiden työntekijöiden hahmottavan nopeasti kokonaistilanteita, joita
edistää paitsi hankittu asiantuntemus myös aiemmat vastaavat kokemukset. Empiiristä ja hiljaista
tietoa tukevat myös työntekijän havaintokyky sekä
kyky tunnistaa vihjeitä, samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Myös niin sanottu sisäinen huoli ja kyky
ongelman luonteen tunnistamiseen auttavat kokonaistilanteiden hahmottamisessa (m.t., 32–34.)

4.4 Työelämäosaaminen
Työelämässä tarvittavaa osaamista ja siihen liittyvien käsitteiden suhteita on pyrkinyt jäsentämään
muun muassa Taina Hanhinen (2010). Hän hahmottaa väitöskirjassaan työelämässä tarvittavan
osaamisen laajana työelämäosaamisen käsitteenä.
Työelämäosaaminen voidaan jakaa edelleen
pienempiin kompetenssin, kvalifikaation ja ammattitaidon käsitteisiin. Työelämäosaamisen käsitteellä
Hanhinen tarkoittaa työssä menestymiseen liittyvää
kokonaisuutta, joka pitää sisällään niin tietoja, taitoja kuin asenteitakin. (Hanhinen 2010, s. 15, 49.) Tällaisen jaottelun kautta työelämäosaamisen käsite
näyttäisi sopivan hyvin verkkonuorisotyöntekijöiden työn tarkasteluun.
Seuraavissa alaluvuissa perehdytään hieman
tarkemmin kompetenssin, kvalifikaation ja ammattitaidon käsitteisiin sekä osaamisalueeseen, joka on
etenkin tämän kartoituksen kannalta keskeisessä
asemassa.
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4.4.1 Kompetenssi

Kvalifikaatiot ovat esimerkiksi ammatista tai työorganisaation taholta tulevia suoritukseen, pätevyyteen sekä ammattitaitoon liittyviä vaatimuksia
ja tarpeita, joita työntekijältä vaaditaan tiettyyn
tehtävään liittyen. Kvalifikaatiot voidaan nähdä
ikään kuin yksilön valmiuksien ja työn vaatimusten
välisenä suhteena. Kuten kompetenssi, myös kvalifikaatio on dynaaminen ja muuttuva käsite, joka
on sidoksissa esimerkiksi taloudelliseen, tekniseen
ja yhteiskunnalliseen kehitykseen. Kvalifikaatio liittyy myös koulutuksen ja työn väliseen suhteeseen,
sillä kvalifikaatiot voidaan ymmärtää erilaisina
muodollisina todistuksina, tutkintoina ja oppiarvoina. (Hanhinen 2010, s. 82–84.)

Kompetenssin, kvalifikaation ja ammattitaidon
käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta niistä on
mahdollista löytää omia painoalueitaan. Kirjallisuuteen perustuvan käsiteanalyysin perusteella Hanhinen (2010) kuvaa kompetenssia käsitteeksi, joka
viittaa ennen kaikkea suorittamiseen tai tekemiseen. Kompetenssi muodostuu työntekijän, tiimin,
työyhteisön tai organisaation tiedoista, taidoista ja
valmiuksista ja viittaa ennen kaikkea mahdollisuuksiin ja potentiaaliin suorittaa määrättyjä tehtäviä.
Kompetenssi on Hanhisen mukaan voimavara, joka
mahdollistaa tekemisen. Kompetenssit ovat kokonaisvaltaisia, toisiinsa sidoksissa, muuttuvia sekä
kontekstisidonnaisia, ja ne saavatkin merkityksensä Kvalifikaatiot liittyvät keskeisesti myös tiettyihin
aina tiettyyn tavoitteeseen tai tehtävään liitettyinä. ammatteihin ja työtehtäviin. Helakorpi (2005)
(Hanhinen 2010, s. 71–74).
viittaa Vuorisen (1998) näkemyksiin ammattitaidon
rakenteesta sekä ammattien muuttumisesta kvalifiOheinen Voorheesin (2001) esittämä kaavio antaa kaatioiden kautta. Vuorinen esittää ammattitaidon
käsitystä vielä hieman enemmän siitä, mitä kompe- koostuvan sekä ydin- että reunakvalifikaatioista,
tensseilla tarkoitetaan ja kuinka laajasta alueesta minkä Helakorpi havainnollistaa alla näkyvän kaavion loppujen lopuksi kyse. Voorhees (2001) esittelee on muodossa.
kompetenssimallissaan käsitteellisen oppimisen
kulun portaiden muodossa. Lähtökohtana kaikkien
Kvalifikaatioiden kautta voidaan havainnollistaa
ihmisten oppimisprosessissa ovat omat persoohyvin eri ammattien rakennetta ja esimerkiknalliset ominaisuudet, jonka päälle koulussa, työssä si työssä tapahtuvia muutostilanteita. Jos työssä
ja laajemmin yhteiskunnassa syntyvät
kohdataan voimakas muutos, ja ydinkvalifikaatiot
oppimiskokemukset alkavat rakentua. Näistä muo- muuttuvat oleellisesti, voi olla tarpeen puhua kokodostuu toinen porras, joka puolestaan sisältää taito- naan uudesta ammatista. Toisaalta taas reunakvalifija, kykyjä ja tietämystä.
kaatioiden muuttuminen ei välttämättä muuta itse
ammattia perustavanlaatuisesti, mutta edellyttää
Edelleen nämä kyvyt, taidot ja tietämykset kehit- esimerkiksi uusien taitojen opiskelua. Sinänsä eri
tyvät keskinäisen vuorovaikutuksen kautta kohti ammatit voivat myös muistuttaa toisiaan erilaisten
varsinaisia kompetensseja, jotka mahdollistavat
reunakvalifikaatioiden kautta. Tällaisissa tilanteissa
esimerkiksi tietyssä ammatissa toimimisen. Pyra- voidaankin puhua niin sanotuista
midin huipulla oleva näyttö viittaa konkreettisiin ammattiperheistä, joissa eri ammateissa jaetaan
tilanteisiin, joissa kompetensseja käytetään. (ks. osittain samat reunakvalifikaatiot. (ks. Helakorpi
Ruohotie & Honka s. 20–21.) Tämän kartoituksen 2005, s. 70.)
kohdalla pyramidin ylin huippu on siis
Tilannetta voidaan myös tarkastella verkkoverkkonuorisotyön konkreettiset käytännöt, joita nuorisotyön kohdalla. Monialaisessa verkkotyössä
kukin työntekijä toteuttaa omien kompetenssien, ydinkvalifikaatioksi voidaan määrittää esimerkiktaitojen, kykyjen, tietämyksen ja edelleen omien si nuoren kohtaamiseen liittyvä osaaminen, joka
persoonallisten ominaisuuksien pohjalta.
on samalla tavalla ydintehtävä kaikilla erilaistakin
ammattitaustaa edustavilla työntekijöillä. Toisaalta
4.4.2 Kvalifikaatio
ydinkvalifikaatioksi voidaan taas määrittää kunkin
ammattiryhmän oma ammatillinen osaaminen, jonPäinvastoin kuin kompetenssien kohdalla, kvalifi- ka yhtenä reunakvalifikaationa on verkossa tehtävä
kaatioissa on kyse ennen kaikkea työntekijälle ase- työ. Monialaista verkkotyötä voidaankin hahmottaa
tetuista vaatimuksista.
usealla tavalla näkökulmasta riippuen.
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Kuvio 5. Voorheesin (2001) kompetenssimalli käsitteellisestä oppimisesta
(ks. Ruohotie & Honka 2003, s. 20–21.)

Kuvio 6. Ammatin ydinkvalifikaatiot ja reunakvalifikaatiot
Helakorpea (2005, s. 70) mukaillen.
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4.4.3 Ammattitaito
Ammattitaito voidaan Hanhisen (2012) mukaan
hahmottaa sekä kompetenssin että kvalifikaation
yhdistävänä käsitteenä. Ammattitaidossa yksilön
potentiaali ja työelämässä asetetut vaatimukset yhdistyvät toiminnallisella tavalla.
Ammattitaito voidaan ymmärtää myös yksilön
pätevyytenä toimia tietyssä ammatissa, tai työntekijän mahdollisuutena suoriutua tietyn ammatin
vaatimuksista. Joka tapauksessa ammattitaito on
kuitenkin aina vahvasti sidoksissa siihen kontekstiin, jossa työtä tehdään. Ammattitaito voidaan
ymmärtää esimerkiksi kyvyksi yhdistää ammatissa
tarvittavat tiedot ja taidot työtehtävien kautta tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin ollen siihen voidaan vahvasti liittää myös käsitteet pätevyys, professio ja asiantuntijuus. (Hanhinen 2012, s. 87–89.)

Etenkin verkkotyöntekijöiden voidaan nähdä olevan juuri tällaisessa tilanteessa, jossa perinteisen
ammatillisen osaamisen ohella käytännön työssä
korostuu voimakkaasti uusi teknologia, uudet
kommunikaatiomuodot ja näin ollen periaatteessa nuorten uudenmuotoinen kohtaaminen. Oman
lisänsä työnkuvaan tuo monialaisessa työyhteisössä
toimiminen ehkäpä ainoanakin oman ammattialan
edustajana. Tässä kartoituksessa tavoitteena on ollut saada tietoa etenkin verkkotoimijoiden avaintaidoista arkipäiväisessä työssä, mutta peilata osittain
myös mahdollisesti uusia kehittymistarpeita.

4.4.4 Osaamisalue

Vielä suhteellisen jäsentymättömällä verkkotyön
alalla virallisia toimintaa ohjaavia kvalifikaatioita ei
Vaikka edellä esiteltyjä käsitteitä on käsitelty omina voida vielä suoraan nimetä.
kokonaisuuksinaan, tärkeää on niiden ymmärtämi- Toki verkkonuorisotyön alueella voidaan tunnistaa
nen toisiinsa sidoksissa olevina ilmiöinä.
työn tekemisen kannalta tärkeitä työn
tekijöihin
Työn tavoitteisiin pääsemiseen vaaditaan sekä
kohdistuvia vaatimuksia ja osaamistarpeita etenkin
kvalifikaatioita että kompetenssia. Kvalifikaatio sieri ammattiryhmiin liittyen, sillä eri
sältää tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet, ja kom- ammattialoja edustavien verkkotyöntekijöiden toipetenssi puolestaan osaamispotentiaalin, jonka mintaa voidaan olettaa ohjaavan samanlaiset kvalikautta työntekijältä edellytettävä toiminta mah- fikaatiot kuin muissakin alan työtehtävissä.
dollistuu. (m.t., 97–98.) Karkeasti jaoteltuna kvalifikaatiolla viitataan etenkin koulun ja opetuksen
Esimerkiksi terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekikautta välittyviin ammattitietoihin ja -taitoihin, kun jän työ koostuu samanlaisista asioista, vaikka työtä
taas kompetenssin käsitteessä korostuvat opiskeli- tehtäisiinkin verkossa. Oman ammatillisen osaamijan oma oppiminen, oma vastuu oppimisesta sekä sen lisäksi tarvitaan kuitenkin myös nimenomaan
oppimiskyky (Kankaanpää 1997,s. 14).
verkkotoimijoille suunnattuja osaamiskartoituksia,
Yhdessä nämä muodostavat ammattitaidon
koska verkko toimintaympäristönä tuo mukanaan
kokonaisuuden.
paljon perinteisistä työtehtävistä poikkeavia sisältöjä.
Kankaanpään (2007) mukaan ammattitaidon käsite
voidaan jakaa useisiin osa-alueisiin, joista tämän Voidaan ehkä ajatella, että kvalifikaatioiden olleskartoituksen kannalta kiinnostavin on avaintaitojen sa verkkotyön alueella vielä jäsentymisvaiheessa,
kokonaisuus. Avaintaitoihin viitataan kirjallisuudes- yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisöjen omat
sa myös käsitteillä ydintaidot, avainkvalifikaatiot tai kompetenssit ovat vahvassa asemassa. Käytännössä
perustaidot. Tällaiset taidot ovat yleisiä ja nousevat verkkotyötä toteutettavien työntekijöiden voidaan
esiin etenkin entisestä poikkeavissa työtilanteis- ajatella parhaiten tuntevan tämän
sa. Avaintaidoiksi voidaan lukea esimerkiksi kom- hetkisen työkentän sekä pitävän hallussaan niitä
munikatiiviset taidot sekä ongelmanratkaisuun, tietoja, taitoja ja osaamispotentiaalia, joita uusi
yhteistyöhön, johtamiseen ja oppimiseen liittyvät työmuoto vaativat.
taidot. Ne ovat myös jatkuvasti muuttuvia ilmiöitä,
joihin ulkoiset tekijät, esimerkiksi uusi tekniikka tai
uudet työn organisointimuodot luovat leimansa.
(ks. Kankaanpää 2007, s. 23–25.)
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Kuten Hanhinen (2012) toteaa, sekä kvalifikaatio
että kompetenssi ovat muuttuvia käsitteitä, jotka
ovat yhteydessä laajemmin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Verkkonuorisotyö puolestaan heijastelee
monia ajankohtaisia ilmiöitä median yhä kasvavasta merkityksestä uusiin kommunikaatiotapoihin ja
-paikkoihin. Tästä näkökulmasta onkin perusteltua,
että verkkonuorisotyötä tarkastellaan omana toiminta-alueenaan ja kiinnitetään huomiota päivittyviin kvalifikaatio- ja kompetenssialueisiin.
Verkkonuorisotyön kohdalla järjestelmällisen osaamisanalyysin tekeminen on vielä vaikeaa kompetenssin, kvalifikaation ja ammattitaidon käsitteiden
kautta. Apuna tässä voisi sen sijaan käyttää Hanhisen (2010) esille nostamaa osaamisalueen käsitettä. Osaamisalue on ammattitaidon tavoin kvalifikaation ja kompetenssin yhdistävä käsite, mutta
viittaa kuitenkin eri asiaan kuin ammattitaito. Osaamisalueen vastine on etenkin englanninkielisessä
kirjallisuudessa käytetty competency, joka viittaa
johonkin tiettyyn kompetenssin osa-alueeseen,
jota tarvitaan tietyssä tehtävässä tai toiminnassa.
(Hanhinen 2010, s. 59, 94.) Näin ollen ammattitaitokäsitteen tavoin osaamisalue pitäisi sisällään sekä
työn vaatimukset että työntekijän mahdollisuudet toteuttaa niitä. Verkkonuorisotyön kohdalla
osaamisalue- käsitteen käyttö voisi nimenomaan
näin työmuodon jäsentymisen alkuvaiheessa olla
perusteltua, koska se ottaa huomioon sekä kvalifikaatiot että kompetenssit ilman, että vaatisi niiden
ehdotonta erottelua. Verkkonuorisotyön alueen
kasvaessa ja työmuodon vahvistuessa myös käsitteiden erillään tarkastelu on todennäköisesti helpompaa. Myös alaan liittyvän koulutuksen vahvistuminen tulee varmasti syventämään osaamisen
kentän tarkastelua.

4.5 Monialainen yhteistyö
Edellä käsitellyn, osaamista koskevan teoriataustan
ohella tämän kartoituksen keskeisenä lähtökohtana
on verkkotoimijoiden osaamisen tarkastelu monialaisessa työyhteisössä. Tämän luvun tarkoituksena
on avata hieman tarkemmin tätä käsitettä.

4.5.1 Monialaisen
yhteistyön käsite
Monialaisen yhteistyön, verkostoitumisen ja moniammatillisuuden käsitteet ovat nykyään yleisiä
lähes kaikista ammattialoista puhuttaessa. Samalla,
kun yhteiskunnassa ongelmat moninaistuvat, laajenevat ja kietoutuvat toisiinsa, myös työelämä kokonaisuudessaan monimutkaistuu esimerkiksi erilaisten tietojärjestelmien ja abstraktien käsitteiden
aseman voimistuessa työn sisällöissä. (Launis 1997,
s.125.) Myös asiakkaiden ongelmia on 1990-luvulta
alkaen alettu lähestyä entistä kokonaisvaltaisemmin (Vehviläinen 2002, s. 42). Nyky-yhteiskunnan
ongelmiin ei voida usein enää vastata pitkälle
erikoistuneiden ammatti- ja osaamisalueiden kautta, vaan koko ajan painottuvat entistä enemmän eri
ammattilaisten yhdessä tekemä työ ja osaamisen jakaminen. (Launis 1997, s.125.) Samalla monialainen
työ nähdään myös mahdollisuutena lisätä resursseja ja asiantuntijuuden ”kierrätystä” (Vehviläinen
2002, s. 42).

Organisaatioiden tasolla monialaisuus tarkoittaa
usein vanhojen hierarkisten rakenteiden korvaamista rajojen ylittämisellä, yhteistyöllä ja työn
sisältöihin keskittymisellä. Selkeiden rajojen sijaan
monialaisessa yhteistyössä korostuu
asiantuntijuuden näyttäytyminen tilanteista riipOsaamisalueen käsitettä on hyödynnetty myös puen erilaisina yhdistelminä. (Launis 1997, s.125,
tämän kartoituksen suuntaamisessa ja tulosten
127–128.) Monialaista voidaan kuvata myös ”katesittämisessä.
Verkkonuorisotyöntekijöiden vealueiden peittämiseksi”. Etenkin monialaisen
osaamisprofiilia avataan luvussa 6 nimenomaan työn edeltäjän, verkostotyön, kohdalla tyypillistä on
työn erilaisia osaamisalueita tarkastelemalla. Osaa- oman alueen tai sektorin rajojen venyttäminen
misalueen käsitteen kautta osaamisen tarkastelussa asiakkaan auttamiseksi siten, ettei asiakas putoaisi
on pyritty yhdistämään kvalifikaation, kompetens- eri palveluiden väliin (Vehviläinen 2002, s. 43).
sin ja ammattitaidon käsitteet. Näin ollen on pyritty
muodostamaan kuva verkkotoimijoiden kokonaisvaltaisemmasta työelämäosaamisesta teoreettisen
taustatiedon toimiessa tukena taustalla.
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Myös nuorisotyössä monialaisen yhteistyön
merkitystä on alettu korostaa koko ajan enemmän.
Vuonna 2011 nuorisolakiin lisättiin pykälä monialaisesta yhteistyöstä, jolla tarkoitetaan tiivistetysti
paikallistasolla tapahtuvaa eri toimialojen viranomaisten yhteistyötä. Monialaisessa toiminnassa
voivat olla mukana niin kunnalliset, valtiolliset kuin
kirkollisetkin toimijat. (Lybeck & Wrede 2011, s. 25.)

Toisella vaikeusasteella tapahtuvaa monialaista
työtä voidaan kuvata koordinaation ja prosessihallinnon käsitteiden kautta.

Tällaisessa mallissa eri toimijat jaetaan yhden
palvelukokonaisuuden osiin eli eräänlaisiin prosesseihin. Tällaisessa toiminnassa eri toimijoiden käsitykset palvelun kokonaisuudesta todennäköisesti
syventyvät, mutta käytännöllisellä tasolla yhteistyö
Monialaiseen yhteistyöhön on viitattu useiden eri- on edelleen vähäistä. Tällaisesta toiminnasta Siuralaisten käsitteiden kautta ajankohdasta ja tilantees- la kuvaa esimerkkinä taannoista Netari.fi -hanketta,
ta riippuen. Eri viranomaisten yhteistyötä on kuvattu jossa samalla verkkosivustolla toimivat nuoriso-, soesimerkiksi termeillä verkostoituminen, poikkihal- siaali- ja terveystoimi sekä poliisin edustajat. (m.t.,
linnollinen tai sektorirajat ylittävä yhteistyö, moni- 141.)
toimijainen yhteistyö tai vielä
vakiintuneemmin
termillä
moniammatilinen Kolmas vaikeusaste pitää Siuralan mukaan
yhteistyö.
Moniammatillinen ja monialainen sisällään jo yhteisten asiakkaiden parissa työskenteyhteistyö viittaavat käytännössä hyvin samaan il- lyä, jolloin tietoa ja osaamista jaetaan
miöön, mutta monialaisen yhteistyön käsitteen työntekijöiden kesken jopa yhteisiä päätöksiä tehkautta pyritään korostamaan entistä enemmän den. Siurala nimittää tätä vaihetta Hämäläiseen ym.
yhteistyötä eri sektoreiden ja toimialojen välillä. (2008) perustuen rajapintatyöskentelyksi.
Käsitteen ei haluta viittaavan pelkästään eri ammat- Keskeistä tässä vaiheessa on koulutuksellisten ja
tiryhmien yhteistyöhön yhden sektorin sisällä, vaan professionaalisten erojen ylittyminen yhteisiin
laajemmin erilaisten toimialojen ja työntekijöiden tavoitteisiin, esimerkiksi palvelujen uudistamiseen,
ammattiosaamisen yhdistymiseen. (Lybeck & Wre- pyrittäessä. (m.t., 141.)
de 2011, s. 26–27, Siurala 2011, s. 140, Vehviläinen
2002, s. 42.) Lisäksi on hyvä muistaa, ettei monialai- Vaativammassa yhteistyön muodossa toteutetaan
sessa työssä ole kyse pelkästään eri alojen ammatti- Siuralan (2011) ja Pohjolan (2009) mukaan jo konlaisten kohtaamisesta, sillä käytännön toiminnassa kreettisesti yhteistä työtä. Pitkälle viedylle moniasettuvat vuorovaikutukseen aina myös yksittäisten alaiselle yhteistyölle on ominaista ammatillisten
työntekijöiden osaaminen, näkökulmat ja erityistai- rajojen hämärtyminen, organisaatiokulttuurien ylitdot (Marjeta 2011, s. 65).
täminen sekä toimijoiden keskinäisen riippuvuuden
syntyminen. Tällaisessa työmuodossa vaaditaan
Monialaisen yhteistyön käytännön toteuttamityöntekijöiltä jo kokonaan uudenlaista ammatillisnen voi saada useita erilaisia muotoja. Lasse Siura- ta osaamista sekä laajemmasta näkökulmasta työn
la (2011) on kuvannut Audrey Leathardin (2003) tukemista. (m.t., 141–142.) Tämän raportin tutkiyhteistyötä koskeviin ajatuksiin viitaten monialais- muskohteena olevaa Move-hankkeen monialaisen
ta yhteistyötä määrittämällä työlle neljä erilaista yhteistyön muotoa voidaan perustellusti kuvata jo
vaikeusastetta. Ensimmäisellä tasolla monialainen edistyneempien vaatimustasojen tavoin.
yhteistyö voi olla perustavanlaatuista työnjakoa,
jossa sovitaan mistä palvelusta kukakin toimija
vastaa. Esimerkiksi verkkotyön kohdalla tämä voi
tarkoittaa vaikkapa etsivän nuorisotyön toteuttamista useiden eri toimijoiden jakamana. Tällaisessa
muodossa varsinaista yhteistyötä ja yhdessä oppimista ei tapahdu, vaan kukin toimija vastaa omasta
alueestaan. (Siurala 2011, s. 140–141.)
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4.5.2 Monialaisen
yhteistyön edellytykset
Edellytyksinä
onnistuneelle
monialaiselle
yhteistyölle näyttäytyvät keskeisesti paitsi oman
myös muiden toimialojen mahdollisuuksien ja rajojen tunteminen. Monialaisen yhteistyön toimimisen
kannalta on tärkeää löytää luottamusta ja kunnioitusta myös itselle vieraita toiminta-alueita kohtaan.
Samalla monialaisen yhteistyön toimivuuden
tärkeä edellytys on rohkeus katsoa asioita toisesta
näkökulmasta, ehkä kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja ja pyrkiä mahdollistamaan uusien ja
luovien näkökulmien nouseminen. (Lybeck & Wrede
2011, s. 27.)
Myös Siurala (2011) esittää monialaista työtä
käsittelevän kirjallisuuden pohjalta kymmenen alakohtaa, jotka voidaan nähdä monialaisen työn onnistumisen edellytyksinä. Ensinnäkin monialainen
yhteistyö vaatii työntekijöiltä suvaitsevaisuutta ja
ennakkoluulottomuutta. Tämä tarkoittaa paitsi taitoa kuunnella ja arvostaa muita, myös valmiutta ottaa vastaan uusia ajatuksia ja tarvittaessa muuttaa
omia käsityksiä. Monialaisessa työssä keskeistä on
osaamisen, vastuun ja päätösvallan jakaminen yhdessä.

Keskeisesti monialainen yhteistyö vaatii toteuttajiltaan ammattikuntien koulutuksellisten, professionaalisten ja hallinnollisten raja-aitojen ylittämistä.
Toimintaa ohjaa ennen kaikkea asiakaslähtöisyys,
joka edellyttää myös mahdollisuuksien mukaan
asiakkaiden ottamista mukaan toiminnan suunnitteluun. Monialaisen työn malli vaatii luonnollisesti myös työntekijöiden kouluttamista ja oppimisen
tukemista sekä käytännöllisellä että teoreettisella
tasolla.
Samoin yhdeksi työn edellytykseksi voidaan nostaa
johtamisen toteuttaminen monialaisen työn kannalta hyödyllisellä tavalla. Siuralan (2011) mukaan työn
edellytyksiä ovat ”moniammatilliseen yhteistyöhön
soveltuva johtamismalli, selkeät toimintaperiaatteet
ja johdon sitoutuminen, yhteistyötä tukeva työkulttuuri: tiimimäinen toimintatapa, informaation jakamisen ja kommunikaation rakenteet, valmiudet
ratkoa ristiriitoja ja konflikteja, säännöllinen keskustelu kansalaisten kanssa sekä fyysinen ympäristö,
joka tukee avointa tiimimäistä kommunikaatiota
ja asiakasdialogia” (m.t., s. 142.) Myös laajemmin
organisaation toimimisen kannalta korostuvat itseohjautuvat tiimit sekä avoin tiedonkulku (Launis
1997, s. 127).

Tämä tarkoittaa osittain myös asiantuntijakeskeisyydestä luopumista ja vallan jakamista. Keskeistä monialaisessa yhteistyössä onkin taito omaksua
Monialaisen yhteistyön aloittamisen kynnyksellä
aito kumppanuuden perinne, jota kuvastavat esierityisen tärkeää on käyttää aikaa tulevan yhteistyön
merkiksi työn yhteisten edellytysten jakaminen, suunnitteluun.
avoin kommunikaatio ja yhteisten päämäärien
tavoittelu.
Tärkeää olisi pystyä muodostamaan yhteisesti
jaetut suuntaviivat työn tarkoituksesta, tavoitSamalla painopiste muuttuu mahdollisesta omas- teista ja toimintatavoista. Koska monialaisessa
ta itsenäisestä osaamisesta ja autonomiasta kohti yhteistyössä kohtaavat usein monet erilaiset amoman osaamisen jakamista, jolloin työntekijöiden mattialat, tärkeää olisi keskustella yhdessä kunkin
kesken vallitsee keskinäinen riippuvuus. Näin ollen ammattialan edustajan tulevasta roolista sekä
myös uuden oppiminen tapahtuu yhdessä.
siitä missä määrin tehtävä on pysytellä oman amMonialaisessa työssä uuden oppiminen korostuu mattialan edustajana tai luopua spesifistä roolista
entisestään usein täysin uusia palveluja kehitet- pyrkimällä tietoisesti rajojen rikkomiseen. Yhteisestäessä, jolloin muutoksia ja oppimista tapahtuu ti käytävät keskustelut antavat tarpeellisia
sekä organisaation että työntekijöiden tasolla.
suuntaviivoja yksittäisten työntekijöiden
(Siurala 2011, s. 142.)
toimintaan. (Marjeta 2011, s. 73.)
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4.5.3 Monialaisen yhteistyön
hyödyt ja haasteet

Monialaisessa työympäristössä toimiminen on
kaikkinensa työntekijöille oppimistilanne, joka tuo
Monialaisen yhteistyön hyötyjä voidaan tarkastella mukanaan paitsi antoisia työn sisältöjä myös mahpaitsi laajemmin eri toiminta-alueiden myös yksit- dollisia ongelmatilanteita. Launiksen (1997) kartäisen työntekijän kannalta. Kokonaisvaltaisemmin toituksen mukaan ongelmia voi syntyä esimerkikeri toimijat saattavat hyötyä yhteistyöstä esimerkik- si tilanteissa, joissa monialaisen yhteisön jäsenet
si päätösten tekemisessä tai eri intressien ajamises- lähestyvät yhteistä asiaa liikaa omasta reviiristään
käsin tai välttävät liiaksi ”toisten” reviirille astumissa yhteisvoimin.
Monialaisuudella voidaan toivottavasti kehittää ta. Toisaalta yhteisön tai työryhmän tavoitteeksi voi
nousta ryhmäytyminen ja yksimielisyyteen pyrkivä
myös eri palvelujen laatua ja osuvuutta. (Vehviläinen 2002, s. 50–51.) Asiakaslähtöisyyden kehittämi- kulttuuri, jolloin esimerkiksi uusien toimintatapojen
nen onkin monialaisen toiminnan keskeinen lähtö- löytäminen on vaikeaa. (Launis 1997, s. 129–132.)
kohta. Esimerkiksi monialaisen verkkonuorisotyön Toisaalta Vehviläisen (2002) mukaan ongelmia
kehittämisessä tärkeänä tavoitteena on ollut palve- voivat tuottaa myös eri asiantuntijoiden eriävät
luiden parantaminen nimenomaan asiakkaiden näkökulmat tai yksittäisten toimijoiden ”sooloileminäkökulmasta kehittämällä palvelurakenteita kohti nen” (Vehviläinen 2002, s. 54–55).
aukottomuutta ja niin sanottua ”yhden luukun takVaikka monialaisen yhteistyön pitäisi rakentua
tiikkaa”. (Marjeta 2011, s. 25, 51.) Esimerkiksi verkossa tapahtuvassa auttamistyössä korostuu erityisesti yhteistyön, neuvottelun ja keskinäisen riippueri alojen edustajien kohtaamisen helppous ilman vuuden periaatteelle, monialaiset yhteisöt eivät
kuitenkaan ole vapaita valta-asetelmista,
pitkiä palveluohjausprosesseja (m.t., 25, 51).
hierarkioista tai kontrollista (Vehviläinen 2002, s.
Yksittäisen työntekijän kannalta monialaisen toi- 55). Uudet työyhteisöt saattavat säilyttää esimerkikmintatavan hyödyt liittyvät etenkin uusien näkökul- si vanhoja hierarkkisia rakenteita ja käsityksiä eri
mien ja tiedon saamiseen. Tieto voi syventyä paitsi tasoilla toimivista työntekijöistä. Monialaisissa työyhteisöissä onkin tärkeää muistaa, että vaikka lähtökäsiteltävän ongelman kannalta myös muiden toimijoiden mahdollisuuksiin ja resursseihin tutus- kohta erilaisten toimintatapojen hyväksymiseen otumiseen liittyen. Uusi tieto edesauttaa kehit- lisi kunnossa, erilaisen osaamisen hyödyntäminen
vaatii myös konkreettisia toimenpiteitä, esimerkiksi
tämään myös uudenlaisia toimintatapoja.
tarkoituksellista toisen reviirille menoa ja asettumisYhteistyön kautta voidaan määritellä sekä jonkin
toiminta-alueen yhteisiä lähtökohtia että tuoda ta haastaviin tilanteisiin. (Launis 1997, s. 129–132.)
yksittäisen työntekijän työhön tarpeellisia ”koordiMonialaisessa työssä tärkeää olisi pyrkiä kohti vanaatteja”. (Vehviläinen 2002, s. 51–52.) Nimenomaan
uuden oppiminen, toisten ajatusmallien kohtaami- paan tiedonkulun perinnettä ja tasa-arvoista vuonen ja tuntemattomallekin maaperälle astuminen rovaikutusta, jossa kaikilla työyhteisön jäsenillä oovat usein myös työntekijöitä motivoivia seikkoja lisi yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa
siitäkin huolimatta, että uuteen työnkuvaan liittyvät (Marjeta 2011, s. 27). Hyvä on myös muistaa, etteivät
ärsyyntymisen ja turhautumisen tunteet ovat myös monialaiset työryhmät tai tiimit pidä laajastakaan
eri alojen edustuksesta huolimatta sisällään kaikkea
mahdollisia (ks. Marjeta 2011, s. 26–27.)
sitä tietoa, mitä ilmiöstä on saatavilla. Myös tiimien
ulkopuolisilta tahoilta voidaan saada ratkaisevaa
Selkeä etu monialaisuudessa on erityisesti
päällekkäisten toimintojen väheneminen. Eri alo- apua ongelmiin liittyen (Vehviläinen 2002, s. 56.)
jen työntekijöille tarjoutuu mahdollisuuksia toisten
asiantuntijoiden konsultointiin, omien tehtävien tai Kaiken kaikkiaan monialaisessa yhteistyössä ja eri
alojen toimijoiden kohtaamisessa keskeistä on
vastuun ”siirtämiseen” ehkä sopivammalle
toimijalle sekä mahdollisuuksia käytännön tason erilaisiin toiminta-alueisiin tutustuminen. Haasteena on oppia tunnistamaan muiden työntekijöiden
yhteistyöhön. (Vehviläinen 2002, s. 51–52.)
osaamista ja ammatillisia rajoja, mikä voi tuottaa
myös ongelmia ryhmän sisälle. (m.t., 63.)
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Toisaalta onnistuneen toiminnan edellytyksenä
on yhteisten tavoitteiden ja intressien näkeminen,
mutta samalla eri alojen edustajien kesken voidaan
joutua käymään keskustelua erilaisista näkemyksistä, toimintatavoista ja mahdollisesti jaettavista
vastuualueista. Kun asiakas on usein sama, ongelmaksi voikin muodostua eri toimijoiden päällekkäinen vastuu. Rajoja ylittävässä työssä tärkeää onkin
tehdä tarvittaessa rajanvetoa niin toimialojen kuin
esimerkiksi yksittäisen työntekijän jaksamisen tai
mahdollisuuksien suhteen. (m.t., 63–66.)
Ristiriitatilanteiden purkamisessa paras ratkaisu
ei ole yleensä yksimielisyyteen ja kompromisseihin
pyrkiminen, vaan tärkeää olisi saada välineitä ristiriitojen näkyväksi tekemiseen sekä näistä neuvottelemiseen. Tällainen toimintapa voikin vaatia yksittäiseltä työntekijältä kokonaan uudenlaista asennetta.
Myös yleisemmin monialaisen työn kohdalla
ristiriitatilanteita olisi hyvä pyrkiä lähestymään
ongelmien sijasta uuden oppimisen mahdollisuuksina.
(Toiviainen & Hänninen 2006b, s. 238.) Eri toimijoiden olisikin hyvä pyrkiä kartoittamaan jo mahdollisimman pian yhteistyön alkuvaiheessa, millaiset
erot ovat mahdollisia haasteita ja esteitä ja minkälaiset erot mahdollisesti toimintaa rikastuttavia tekijöitä (Marjeta 2011, s. 22)

Siuralan (2011) mukaan monialaisen työn prosessia
on perusteltua tarkastella sekä ammatti-identiteetin
että ammatillisuuden kautta. Ammatti-identiteetin
käsitteen kautta voidaan kuvata tietyn profession
suhteellisen selkeitä ominaispiirteitä sekä sitä,
miten työntekijä samaistuu näihin piirteisiin.
Ammatillisuus taas viittaa laajemmin tiettyjen
omien työtehtävien ja osaamisen kokonaisuuteen.
Siurala (2011) on esittänyt kuusi muotoa, joiden
kautta työntekijän oma ammatillisuus näyttäytyy
suhteessa laajempaan monialaiseen yhteisöön.
Nämä voidaan kuvata seuraavan kaavion kautta:

4.5.4 Perinteinen ammatillisuus
monialaisessa yhteisössä
Aiemmin tässä raportissa tehtiin katsaus osaamisen käsitteeseen etenkin kvalifikaation, kompetenssin, ammattitaidon sekä osaamisalueen käsitteiden kautta. Erityisesti ammattitaidon ja ammatillisuuden käsitteet nousevat uuteen valoon
monialaisesta työstä puhuttaessa. Monialaisessa
työssä osaamisen rakentaminen oman ammattitaidon varaan ei ole enää suoraan mahdollista, vaan
mitä todennäköisimmin osaaminen täytyy määrittää suhteessa muuhun työyhteisöön.
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Kuvio 7. Työntekijän ammatillisuuden muuttuminen
monialaisessa yhteistyössä Siuralaa
(2011, s. 146–147) mukaillen.

5 KOHTI OSAAMISPROFIILIA
Yllä näkyvän kaavion kautta voidaan karkeasti havaita, miten työntekijän aiempi
osaaminen muotoutuu suhteessa uudenlaiseen
työympäristöön ja uuteen osaamiseen. Ääripäinä
voidaan pitää mahdollisuuksia siitä, ettei yhteistyöllä
ole omaan ammatillisuuteen ollenkaan merkitystä
tai vastakohtaisesti mahdollisuutta täysin uuden
profession syntymisestä. Mielenkiintoinen on myös
tilanne, jossa käsitys oman ammatin erityisyydestä
ja ylivertaisuudesta suhteessa muihin ammatteihin
voi vahvistua. (Siurala 2011, s. 146–147.)
Todennäköistä kuitenkin on, että monialaisessa työyhteisössä toimiminen asettaa työntekijän
aina jollain tavalla uuteen oppimistilanteeseen.
Työntekijä voi esimerkiksi kohdata työmuodossa
uusia osaamisvaatimuksia, jotka eivät kuitenkaan
sulaudu osaksi omaa aiempaa identiteettiä.
Toisaalta samankaltainen tilanne voidaan myös
nähdä oman osaamisen ja ammatillisuuden vahvistumisena muiden professioiden työhön tuomien
sisältöjen myötä.
Laajimmillaan monialainen työ voi johtaa yhteiseen osaamiseen ja ymmärrykseen, joka täydentää
kaikkien ammattiryhmien osaamista. Parhaimmillaan tällaista uutta osaamista voidaan nimittää
täysin uudeksi professioksi. (m.t., 146–147.) Käytännön tasolla monialaisen yhteistyön onnistuminen
vaatii todennäköisesti aina jossakin määrin oman
ammatillisuuden laajentamista (Marjeta 2011, s. 25).

Tässä verkkotoimijoiden työtä koskevassa
kartoituksessa on hyödynnetty soveltuvin osin
osaamisprofiilin, osaamiskartoituksen ja osaamisen
mallintamisen käsitteitä.
Yksi osaamiseen liittyvä keskeinen yläkäsite on
osaamisen kehittäminen, joka voidaan nähdä myös
osaamisprofiiliin sidonnaisena alueena. Osaamisen
kehittäminen koostuu esimerkiksi osaamistarpeiden selvittämisestä, osaamisen hankkimisesta,
osaamistavoitteiden laatimisesta sekä organisaation ydinosaamisen selvittämisestä. (Otala 2000, s.
223.)
Osaamisprofiilin käsite näyttäisi liittyvän vahvasti
etenkin viimeiseen eli ydinosaamisen ja osaamistarpeiden selvittämiseen, mutta osaamisprofiileissa
otetaan kantaa myös tulevaisuuden osaamiseen ja
siten osaamistavoitteiden laadintaan. Keskeisten
osaamisalueiden ja niihin sisältyvien yksittäisten
osaamisten määrittämistä voidaan kutsua laajemmin osaamisen tunnistamiseksi. Lisäksi osaamisen
tunnistamisella voidaan viitata hiljaisen tiedon kartoittamiseen. (Kujansivu ym. 2007, s. 117.)
Vaikka osaamisprofiilin käsite itsessään on taloustieteellinen sekä johtamisen ja organisaation teoriaan vahvasti painottuva, pääpaino tässä raportissa on kasvatuksellista verkkotyötä toteuttavien
monialaisten ammattilaisten työn kuvaamisessa.
Näin ollen työn keskiössä pyritään kuvaamaan
nuorisotyötä, ohjausta ja verkkoammattilaisten
kasvatuksellista osaamista kokonaisuutena, ilman
että tarkastelu painottuisi liikaa osaamiseen tai sen
kehittämiseen. Osaamisprofiilin käsite on kuitenkin
koettu tässä yhteydessä havainnollisuutensa vuoksi
perustelluksi käyttää, mikä kuitenkin tekee ennen
kaikkea monialaisen verkkotyön laajemman ymmärtämisen mahdolliseksi.
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5.1 Osaamiskartoitus
ja osaamiskartta
Keskeistä organisaatioiden, työyhteisöjen tai yksilöiden osaamisalueiden selvittämisessä on
osaamiskartoituksen ja sen pohjalta osaamiskartan
työstäminen.
Osaamiskartoitusten avulla selvitetään, minkälaista osaamista tietyn organisaation työntekijöillä on,
ja miten osaamista tulisi vielä entisestään kehittää
(Strömmer 1999, s. 198). Osaamiskarttaa voidaan
kuvata työpaikan yhteiseksi työvälineeksi, joka sisältää työssä tarvittavan osaamisen paitsi kyseisellä
hetkellä myös tulevaisuudessa.
Osaamiskartan avulla osaamisesta voidaan keskustella konkreettisella tasolla yhdessä kaikkien
työntekijöiden kanssa, kun työntekijöiden kesken
on varmistettu yhteinen ymmärrys käsitteiden
sisällöstä. Myös vaikeammin määriteltävissä olevien
seikkojen kuten erilaisten arvojen, asenteiden ja
käsitysten kartoittaminen voi olla helpompaa yhteisen ja julkisen osaamiskartan muodossa. Näin ollen
osaamiskartoituksessa pyritään myös organisaation
hiljaisen tiedon avaamiseen (Hätönen 2003, s. 9, 11.)

Osaamisen konkreettinen tunnistaminen on
hyödyksi niin ikään rekrytoinnissa, yhteisissä keskusteluissa ja osaamisen kehittämisessä yleisesti.
Monipuolisten käyttömahdollisuuksien keskellä
täytyy kuitenkin muistaa, että osaamiskartan laatiminen edellyttää yhteisymmärrystä siitä, mitä
osaamisella työyhteisössä tarkoitetaan ja mitkä
osaamisalueet nähdään keskeisinä. Myös osaamisalueiden kuvaaminen ja mahdollisten osaamisten
arvioinnin avuksi laadittavien osaamistasokuvausten muokkaaminen vaativat yhteisen ymmärryksen synnyttämistä. (m.t., 11.)

Hätönen (2003) esittää kaksi tapaa organisaation
osaamisen kuvaamiseen.
Yksi tapa on kuvata organisaation nykyistä osaamista ja selvittää, minkälaista osaaminen on kyseisellä
hetkellä. Nykyhetkeen painottuva tarkastelu sopii
tilanteisiin, jossa tarvitaan tietoa nimenomaan sen
hetkisestä tilanteesta ja organisaatiossa parhaillaan
työskentelevän henkilöstön osaamisesta. Tällainen kartoitus voi olla hyödyllinen myös silloin, kun
halutaan kartoittaa osaamisen uusia käyttötapoja.
Tässä kartoituksessa osaamiskartoitus ja sen Ongelmana tässä mallissa on tulevaisuuskatsaukpohjalta syntyvä osaamiskartta ymmärretään sen puuttuminen.
edellytyksenä verkkotyötä tekevien osaamisprofiilin laatimiselle. Tähän kartoitukseen liittyvässä
Toisen osaamiskartoituksen mallin kautta pyosaamisprofiilissa tarkoituksena on kuvata moni- ritäänkin vaihtoehtoisesti täysin uuden osaamisalaista verkkotyötä tekevän työyhteisön osaamista valikoiman muodostamiseen. Painopiste toisessa
yhteisellä ja yleisellä tasolla, mutta ottaa huomioon mallissa on vahvasti tulevaisuudessa, osaamisen
myös eri ammattialojen mahdolliset erot. Tämän kriittisissä tekijöissä ja mahdollisissa kehittämistavoitteen saavuttamisen edellytyksenä on yleisen suunnitelmissa. Tulevaisuuteen suuntaava malli on
osaamiskartan laatiminen.
hyödyllinen erityisesti tilanteissa, joissa osaamisvaatimukset vaativat uudelleen määrittämistä uusien
Työpaikoilla tehtävä osaamiskartoitus voidaan haasteiden tai tarpeiden vuoksi tai, kun organisaakohdistaa koko organisaation tai esimerkiksi tiet- tiossa halutaan kehittää jatkuvan oppimisen ideaa.
tyjen henkilöstöryhmien tai tiimien osaamiseen. Käytännön tasolla uuden osaamisen muotoileToisaalta tarkastelun lähtökohdaksi voidaan ottaa minen vaatii luonnollisesti enemmän aikaa ja usein
esimerkiksi jokin erillinen osaamisalue kuten am- kartoituksen tekemisessä hyödynnetään esimerkikmattiosaaminen, yhteistyöosaaminen tai johtasi ulkopuolisia konsultteja, kun taas nykyhetkeen simisosaaminen. Valmista osaamiskarttaa voidaan joittuva osaamiskartoitus on helpompaa toteuttaa
samoin hyödyntää koko henkilöstön osaamisen työpaikan sisällä esimerkiksi kyselyjen kautta. (m.t.,
arvioinnissa tai käyttää yksittäisenkin työntekijän 9-10.)
itsearvioinnissa.
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Tässä raportissa esiteltävä osaamiskartoitus
voidaan sijoittaa edellä esiteltyjen mallien välimaastoon. Koska verkkotyötä tekevien ammattilaisten
osaamisen tutkimus on kokonaisuudessaan vielä
uusi tutkimusalue, on hyödyllistä selvittää työntekijöiden työn vaatimuksia ja tarvittavaa osaamista
nykyhetken ja konkreettisten tilanteiden tasolla.
Toisaalta taas verkkoammattilaisiin keskittyvä tutkimus sopii hyvin tulevaisuuteen suuntaavan osaamiskartoituksen malliin, koska uutena työmuotona
tulevaisuusnäkökulman on oltava kartoituksessa
vahvasti mukana. Toisaalta aihetta lähestytään tässä
kartoituksessa myös eri ammattiryhmien kautta ja
pyritään selvittämään, minkälaista uutta osaamista verkossa toimiminen tuo eri ammattiryhmien
työhön. Painopiste on siis vahvasti myös uusissa
haasteissa ja vaatimuksissa.

5.2 Osaamisen
kartoittaminen prosessina

Osaamisen kartoittamisen prosessia voidaan selventää esimerkiksi seuraavan Hätösen (2009)
ajatuksiin pohjautuvan kuvion kautta.
Tässä verkkonuorisotyötä koskevassa
osaamiskartoituksessa osaamisen tarkastelu on
jätetty tarkoituksellisesti osaamisen tunnistamiseen ja yleisen osaamisprofiilin laadintaan ilman
prosessin etenemistä varsinaisiin tavoiteprofiileihin, oman osaamisen arviointiin ja kehittämissuunnitelmiin.
Osaamiskartoituksen ensimmäisessä vaiheessa
tehtävänä on varmistaa organisaatiossa yhteisymmärrys tarkastelun kohteesta olevasta osaamisesta.
Tämä tapahtuu luomalla yhteinen käsitteistö ja ajattelumalli osaamisen määrittämiseen ja kehittämiseen liittyen. Jo osaamiskartoituksen alkuvaiheessa
on syytä tehdä rajaus organisaation kannalta keskeisiin osaamisalueisiin.
Toisessa vaiheessa osaamisen määrittelyä jatketaan
konkreettisten ja arvioitavissa olevien osaamisalueiden luomisella.

Osaamiskartoitusta voidaan tiivistetysti kuvata
tapahtumasarjaksi, jossa kartoitetaan yksikön tai
henkilön osaamisen nykytila, ja jota edelleen ver- Osaamisalueita määriteltäessä on hyvä muistaa,
rataan työlle asetettuun tavoitetasoon (Kirjavainen ettei niillä tarkoiteta esimerkiksi työntekijöiden per& Laakso-Manninen 2002, s. 117).
soonallisuuden piirteitä tai muita henkilökohtaisia
ominaisuuksia. (Hätönen 2009, s. 40.) Keskeistä on
Osaamiskartoituksen pohjalta onkin mahdollista siis luoda sellaisia osaamisalueita, jotka liittyvät vahmäärittää organisaatiolle, tiimeille tai yksittäisille vasti varsinaisiin työtehtäviin. Nuorisotyön kohdalla
työntekijöille niin sanottuja osaamisen tavoite- persoonallisten ominaisuuksien rajaaminen ulos on
profiileja, joita voidaan hyödyntää osaamisen arvi- osittain ongelmallista, koska esimerkiksi tämän karoinnissa.
toituksen taustalla olevissa haastatteluissa työntekiOsaamisprofiili on eräänlainen osaamiskartan pe- jät pitivät tärkeänä työn tekemistä nimenomaan
rusteella muodostettu yhdistelmä osaamisten
omalla persoonalla. Tätä osittain ristiriitaista näketavoitetasoista, jonka avulla nähdään mitä osaami- mystä tarkastellaan tarkemmin luvussa 6.1.
sia työ vaatii ja mitä osaamisia tulisi kehittää.
Tavoiteprofiilissa yhdistyvät sekä osaamisalueet
että osaamistasot. (Hätönen 2003, s. 35.)
Käytännössä prosessissa voidaan puhua henkilökohtaisesta osaamisprofiilista ja tavoiteprofiilista
omina käsitteinään
(Kirjavainen & Laakso-Manninen 2002, s. 119).
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Kuvio 8. Osaamisen kartoittamisen päävaiheet
(Hätösen 2009) pohjalta.

Osaamisprofiilien laatimisen etuna voidaan pitää
sitä, että niiden kautta on mahdollista nähdä eri
henkilöiden osaamisesta syntyvä yhteinen organisaation osaamiskokonaisuus, jolloin esimerkiksi yksittäinen työntekijä voi säästyä ajattelemasta,
että hänen vastuulleen kuuluisi kaiken osaamisen
täydellinen hallinta. (Hätönen 2003, s. 35.)
Osaamiskartoituksen kautta voidaan myös
tunnistaa jo olemassa olevaa osaamista, mikä auttaa mahdollisesti tämän osaamisen arvostamisessa.
Edelleen tiedostetun osaamisen pohjalle on helpompaa suunnitella tulevaisuuden muutoksia ja
kehityslinjoja. (Strömmer 1999,s s. 199.)
Osaamiskartoitukset voivat toivottavasti myös
herättää henkilöstössä motivaatiota oman työn
kehittämiseen sekä vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja omaan työhön liittyvää hallinnan tunnetta
(Työterveyslaitos 2010).

Osaamisen kartoittamisprosessissa äärimmäisen
tärkeä tekijä on, että organisaation jäsenet ovat
konkreettisesti työssä mukana niin paljon kuin
mahdollista. Willsin (1998) mukaan jo osaamiskartan laatimisen ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää
keskustella yhdessä, miksi osaamiskartta laaditaan
ja mitkä ovat organisaation tulevaisuuden tavoitteet, joiden pohjalta tuleva osaaminen määrittyy.
(ks. Hätönen 2003, s. 12.)
Osaamiskartan muotoutumisen ja sen hyödyntämisen kannalta tärkeä tekijä on, ovatko työntekijät itse mukana osaamisen määrittelyssä jo alusta
lähtien vai tulevatko osaamisalueet heille ylhäältä
käsin valmiina esimerkiksi oman työn arvioimista varten (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2002, s.
115). Käytännössä koko henkilöstön saaminen mukaan voi olla hankalaa, joten usein päädytään niin
sanotun kompetenssiryhmän muodostamiseen.
Tässäkin tapauksessa työryhmän tulisi kuitenkin
edustaa mahdollisimman hyvin koko henkilöstöä
(Hätönen 2003, s.12).
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5.3 Osaamisprofiili
tässä kartoituksessa
Tässäkin kartoituksessa pyrittiin saamaan tutkimuskohteena olevasta työntekijöiden joukosta niin
paljon osallistujia kuin se ryhmähaastattelujen onnistumisen kannalta oli mahdollista. Myös työssä
tarvittavan osaamisen määrittelyssä haastateltaville
työntekijöille pyrittiin antamaan mahdollisimman
”vapaat kädet”.
Osaamiskartan laadinta alkaa eri osaamisalueiden kokoamisella. Tässä prosessissa eritellään paitsi jo olemassa olevaa osaamista, myös määritellään mahdollista tulevaa osaamista. Eteneminen
voi tapahtua ”valkoisen paperin” tekniikan kautta
eli työyhteisössä aletaan kerätä puhtaalta pöydältä
osaamiseen liittyviä alueita keskustelun tai erilaisten
ideointitekniikoiden kautta. Prosessi jatkuu ilmenneiden osaamisalueiden jäsentelyllä ja ryhmittelyllä. Toinen vaihtoehto on hyödyntää osaamiskartoituksessa valmiita jäsennyksiä, jota sovelletaan
omaan työhön poimimalla malleista sopivia osaamisalueita ja täydentämällä niitä edelleen omaan
työnkuvaan paremmin sopivaksi. (Viitala 2008, s.
120.) Tässä kartoituksessa pyrittiin hyödyntämään
ns. ”valkoisen paperin” tekniikkaa niin pitkälle kuin
mahdollista, sillä lähtökohtana oli työntekijöiden
omien näkemysten esiin tuominen.
Samalla pyrittiin sellaisiin osaamisen määritelmiin,
jotka kuvaisivat käytäntöjä ja arkipäivän tehtäviä
mahdollisimman hyvin työntekijöiden omasta
näkökulmasta käsin. Ajan ja käytännön sujuvuuden
vuoksi osaamisalueiden varsinainen ryhmittely
tapahtui kuitenkin vasta aineiston analyysin kohdalla.

Tässä raportissa osaamisprofiililla viitataan monialaista verkkotyötä toteuttavien työntekijöiden
osaamisen kokonaisuuteen.
Osaamisprofiilin tarkoituksena on ikään kuin piirtää
karttaa ja profiilia siitä, mitä verkossa nuorten kanssa toimivien ammattilaisten työ pitää sisällään,
minkälaisista työn sisällöistä ja osaamisen alueista
tässä työssä puhutaan ja sekä minkälaisia pätevyysvaatimuksia työntekijöitä kohtaan mahdollisesti asetetaan. Osaamista pyritään tarkastelemaan
siitä näkökulmasta, mitkä ovat työn keskeisimmät
osaamisalueet sekä mihin asioihin kaivataan
vielä apua, tukea ja koulutusta. Näiden kysymysten kautta pyritään muodostamaan kokonaisuus
verkkotyötä tekevien tämän hetkisestä osaamisesta.
Osaamisprofiilissa pyritään tekemään katsaus myös
verkkotyön tärkeimpiin kehittämistarpeisiin ja
pohtimaan, mitä mahdollisesti ovat osaamisen tarpeet tulevaisuudessa. Kehittymistä ei kuitenkaan
ymmärretä tässä yhteydessä arviointimielessä, sillä
varsinainen osaamisen arviointi
osaamiskartoituksen perinteisemmässä mielessä ei
ole ainakaan tässä kartoituksessa ajankohtaista eikä
mahdollistakaan. Varsinaisten työn tavoitteiden
määrittely ja osaamisen tason tarkastelu suhteessa
niihin ei siis ole tämän kartoituksen tarkoituksena.
Pelkästään osaamisen tunnistaminenkin on jo itsessään hyödyllistä esimerkiksi uusien työtehtävien
sisältöjä tarkasteltaessa (Kujansivu ym. 2007, s. 119).
Osaamisprofiilin muodostaminen voidaankin tässä
yhteydessä määrittää ennemmin eräänlaiseksi pilottikartoitukseksi (Kirjavainen & Laakso-Manninen
2000, s.116). Pilottikartoituksia voidaan hyödyntää
esimerkiksi tilanteissa, joissa tarkastelu halutaan
rajata vain tiettyyn kohdeyksikköön tai jos pilottikartoitusta halutaan hyödyntää vain jotain tiettyä
tarkoitusta varten (m.t., 116).
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6 OSAAMISKARTOITUKSEN
TOTEUTTAMINEN
Tässä kartoituksessa tavoitteena on lähteä yleisellä Tässä raportissa esiteltävän osaamisprofiilin tavoittasolla selvittämään sitä, mistä osa-alueista ja
teena on antaa näkökulmia ja suuntaviivoja siihen
tehtävistä
monialaisen
verkkotyöntekijöiden liittyen, mitä osaamista verkossa toimivilla ammatosaaminen koostuu.
tilaisilla on, sekä miten sitä voisi edelleen kehittää ja
jäsentää. Kartoituksen tavoitteena on ennen
Pilottikartoituksesta on perusteltua puhua myös kaikkea avata sitä monipuolista kenttää, jonka parissen vuoksi, koska aihetta ei juuri ole tutkittu aiem- sa verkkonuorisotyössä toimitaan. Tässä luvussa
min ja muodollista tietoa
esitellään tutkimusprosessi, kartoitusta ohjanneet
verkkonuorisotyöntekijöiden osaamisesta ei ole lähtökohdat sekä aineiston hankintaan ja analyysiin
vielä paljoa. Näin ollen myös hiljainen tieto ja sen liittyvät vaiheet.
saavuttaminen on pyritty nostamaan kartoituksessa esille.

6.1 Kartoituksen lähtökohdat

Samalla kun arviointiasteikkojen sekä arviointia
varten muotoiltavien tavoiteprofiilien laatiminen
on tarkoituksellisesti jätetty tästä kartoituksesta
pois, pyritään myös välttämään liian monimutkaisten pätevyysluetteloiden tekemistä. Laajat
osaamisluettelot voivat olla paitsi turhauttavia myös
hyödyttömiä työssä kehittymisen kannalta. Sen sijaan on tärkeää muistaa, että osaaminen on aina
suurempi kokonaisuus kuin esimerkiksi yksittäiset
osaamisnimikkeet. (Viitala 2008, s. 123.)
Tässä raportissa esitellyn osaamisprofiilin yhteydessä on syytä myös korostaa, että kartoitus on
toteutettu yhden paikallisen työyhteisön pohjalta. Oululaisen Move-hankkeen piirissä toteutetun
osaamiskartoituksen kannalta oli luontevaa rajata tarkastelu paikalliseen yhteisöön. Tässä mittakaavassa ei voida olettaakaan, että kartoitus antaisi
ehdottoman pysyviä tai yleistettäviä tuloksia monialaisen verkkotyön alueelta, sillä jokainen työyhteisö antaa oman leimansa työn toteuttamiseen.
Tässä yhteydessä esiteltävän osaamisprofiilin
tarkoituksena onkin kartoittaa kenttää yleisesti, jotta työ voisi jatkua, osaamisalueet päivittyä ja jatkotutkimukset mahdollistua.

Verkkonuorisotyö toiminta-alana ymmärretään
tässä kartoituksessa vahvasti nuorisotyöhön ja
nuorisokasvatukseen liittyvänä ilmiönä ja aihetta
pyritäänkin lähestymään ennen kaikkea kasvatustieteellisesti. Verkkotyön alalla on toki tunnistettavissa myös omia erityislaatuisia piirteitään, jotka
tekevät aiheesta tärkeän ja haasteellisen. Nämä
ovat tarkastelussa luonnollisesti myös mukana.
Työn ohjaavina teoreettisina käsitteinä toimivat
edellisessä luvussa esitellyt osaamiseen liittyvät
käsitteet kvalifikaatio, kompetenssi, ammattitaito ja osaamisalue. Kartoituksen lähtökohtina on
hyödynnetty soveltuvin osin myös organisaation
osaamisen tunnistamiseen ja kartoittamiseen
liittyviä teorioita. Erityisesti tutkimuksellisena lähtökohtana hyödynnetään fenomenografista
tutkimusotetta, joka on ohjannut paitsi yleisen tutkimusasetelman muokkaamista myös aineiston
keruuta ja analyysiprosessia.

6.2 Tutkimusongelma
ja tutkimuskysymykset
Vaikka tässä raportissa viitataan ajoittain osaamisprofiilin laatimiseen termillä tutkimus, työtä on
hyödyllistä kuvata ennemminkin kartoituksen
omaiseksi. Selvyyden vuoksi esimerkiksi tässä kappaleessa käytetään kuitenkin käsitteitä tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset.
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6.3 Aineiston hankinta
ja analyysi
Tutkimusprosessissa keskeistä on määrittää
oikeanlainen tutkimusongelma, jonka kautta
kiinnostuksen kohteena olevaa aihetta lähdetään
tarkastelemaan. Tutkimusongelma on hyvä rajata
riittävän yksiselitteiseksi ja hallittavaksi, jottei tutkittava ongelma hahmottuisi liian laajana. Usein tutkimusongelmana toimiikin yksi rajattu ja kysymykseksi muotoiltu keskeinen idea. Toimivana pidetään
sellaista kysymystä, jonka vastauksen kautta
voidaan selittää, kuvata, luokitella tai tarkentaa
jotakin ilmiötä. (Metsämuuronen 2006, s. 21–23.)
Tämän kartoituksen kohdalla tutkimusongelma
muotoillaan seuraavalla tavalla:

Minkälaisista osaamisalueista
koostuu monialaisten
verkkotyöntekijöiden työ?
Tutkimusongelman avaamiseen ja aineiston
keruun suuntaamiseen voidaan käyttää tarkentavia tutkimuskysymyksiä, jotka tässä yhteydessä
määritellään alla näkyvällä tavalla. Nämä aihealueet
on nostettu varsinaisiksi tutkimusongelmiksi, koska
niiden nähdään suuntaavan tutkimusprosessia tutkimuksen pääkohdiksi nähtyihin ilmiöihin

Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäviä
monialaisessa verkkotyössä?
Mitkä ovat keskeisimpiä taitoja, tietoja,
valmiuksia ja ominaisuuksia
tehtävien kannalta?
Minkälaista tukea ja koulutusta työntekijät kokevat tarvitsevansa työhönsä?

Tässä luvussa tarkastellaan aineiston hankintaa ja
analyysia.
Aluksi esitellään pääkohtia fenomenografisesta tutkimusperinteestä, joka on toiminut tässä kartoituksessa paitsi tutkimuksellisena lähestymistapana,
myös ohjaavana taustateoriana aineiston hankinnalle ja analyysille. Käsitteiden tutkimiseen keskittyvän fenomenografisen tutkimussuunnan valitsemista voidaan perustella tässä yhteydessä ennen
kaikkea työn aiheella, sillä tarkoituksena on tavoittaa verkkotyötä tekevien eri alojen ammattilaisten
näkemyksiä, käsityksiä ja ajatuksia omasta työstään.
Laadullisen tutkimusotteen valinta koettiin luonnollisena sekä kohderyhmän suhteellisen pienen
koon että aiheen vuoksi. Työntekijöiden omia näkemyksiä työssä tarvittavasta osaamisesta nähtiin
perusteltuna lähestyä nimenomaan laadullisen
tutkimusotteen kautta. Tulevaisuudessa laadullisen
tutkimuksen kautta saatuja tuloksia olisi hyödyllistä
täydentää myös suuremmalle kohderyhmälle toteutetun kvantitatiivisen tutkimuksen kautta.

6.3.1 Fenomenografia
Fenomenografisen tutkimuksen tarkoituksena on
kuvata yksilöiden erilaisia käsityksiä, kokemuksia
ja ajatuksia ympäröivän maailman ilmiöistä. Lähtökohtana on ajatus ilmiöiden erilaisista merkityksistä
eri ihmisille. (Marton 1990, s. 144; Niikko 2003, s. 28–
29; Uljens 1989, s. 10). Tutkimuksessa keskitytään
usein tietyn ihmisryhmän käsityksiin kyseessä olevasta asiasta ja selvitetään, miten ihmisten käsitykset eroavat toisistaan. Tavoitteena ei ole siis tutkia,
miksi ihmiset muodostavat tietynlaisia käsityksiä
vaan kuvata käsitysten ja ajattelun sisältöä sinänsä.
(Niikko 2003, s. 27–29.) Tutkimuksen kohteena olevat käsitykset pyritään esittämään käsitteellisten
kategorioiden muodossa siten, että ihmisten omien
käsitysten sisältö pyritään säilyttämään. Huomattavaa on, että fenomenografiassa voidaan siis olla
kiinnostuneita myös mahdollisista virheellisesti
todellisuuskäsityksistä. (Marton 1990, s. 145.)
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Fenomenografia on vahvasti laadullinen tutkimussuuntaus. Se onkin liitettävissä perinteeseen, joka
on tarjonnut vaihtoehtoja kvantitatiivisuutta ja
positivismia painottavalle tutkimukselle.
(Häkkinen 1996, s. 13.) Fenomenografisen lähestymistavan kvalitatiivisuutta voidaan perustella etenkin tutkimuskohteena olevien merkityssisältöjen
kautta. Fenomenografiassa tutkitaan, minkälaisia
sisältöjä ympäröivän maailman ilmiöt saavat ihmisten käsityksissä, ja juuri nämä käsitykset toimivat merkityssisältöinä, joita pyritään analysoimaan.
(Uljens 1989, s. 10.) Sen selvittäminen, miten ihmiset ymmärtävät tai kokevat ilmiöitä, on ennen kaikkea laadullinen kysymys ja monialaisen laadullisen
tutkimuksen yksi tutkimuskohteista (Marton 1990,
s. 146; Peräkylä 1995, s. 42).

Tästäkin näkökulmasta fenomenografian hyödyntäminen verkkotyön tutkimuksessa on perusteltua.
Parhaassa tapauksessa
verkkonuorisotyöntekijöiden osaamisen kartoittaminen voi tarjota
nuorisotyöntekijöille mahdollisuuksia reflektoida
omia kokemuksiaan ja toimintatapojaan ja siten
tarjota oppimismahdollisuuksia omaan työhön liittyen.

6.3.2 Aineiston keruu

Tässä raportissa esiteltävän kartoituksen
kohderyhmäksi on määritelty Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden alainen Move-hanke
Yleisellä tasolla fenomenografian luonteesta
sekä sen piirissä toimivat, monialaisen verkkonuorija roolista tutkimuksen kentällä ei ole yksiselitsotyön työyhteisöön kuuluvat työntekijät.
teistä ajattelutapaa (Häkkinen 1996, s. 15; UlOsaamisen kartoitukseen osallistuneita työntekijens 1989, s. 59). Se on eri yhteyksissä hahmojöitä on yhteensä 18, jotka edustavat useita amtettu esimerkiksi paradigmana, tiedonhaarana,
mattialoja. Mukana on ollut nuorisotyöntekijöiden,
lähestymistapana, tutkimusotteena, viitekehykkoulukuraattorien, psykologien, sosiaaliohjaajien,
senä, tutkimusmenetelmänä, metodologiana tai
terveydenhoitajien sekä poliisien edustajia. Aineisanalyysimenetelmänä (Häkkinen 1996).
tonkeruuta varten järjestettävissä ryhmähaastatteluissa ovat olleet mukana haastattelijan
Järkevää olisi nähdä fenomenografia omana
lisäksi Move-hankkeen projektipäällikkö ja projektutkimuksellisena lähestymistapanaan tai tutkitityöntekijä, mutta he eivät lukeudu kartoitukseen
mussuuntauksenaan, joka liittyy tietynlaiseen kyosallistuneiden työntekijöiden lukumäärään.
symyksenasetteluun erityisesti oppimista ja opetusta koskevalla tutkimusalueella. Tämä näyttäisikin
Aineiston keruuta ovat ohjanneet fenomenograolevan yleisin tapa hahmottaa fenomenografian
fian sekä osaamiskartoituksiin liittyvät lähtökohdat.
luonne. (Häkkinen 1996, s. 15; Marton & Booth 1997,
Käytännössä tässä tutkimusprosessissa ei ole ollut
s. 111; Svensson 1989, s. 37.) Fenomenografia ymmahdollista toteuttaa esimerkiksi osaamiskartoitukmärretään usein myös empiirisenä tutkimussuunselle määriteltyjä tavoitteita täysin ideaalilla tavalla,
tauksena, jonka tarkoituksena on hankkia empiimutta lähtökohtia on pyritty noudattamaan niin
rinen aineisto, tehdä siitä johtopäätöksiä ja lopukhyvin kuin se kartoituksen luonteen ja käytännön
si kuvauksia (Ahonen 1994, s. 122). Tässäkin työssä
tutkimusprosessin kannalta on ollut mahdollista.
fenomenografia toimii tutkimusprosessia ohjaavaEtuna kartoituksen toteuttamisessa oli ehdottomasna lähtökohtana, mutta osin myös aineistonkeruuti kohderyhmän helppo tavoitettavuus kartoituksen
menetelmiä ohjaavana tausta-ajatuksena.
kohdistuessa yhden hankkeen henkilöstöön. Näin
ollen työntekijöiden määrä oli suhteellisen pieni ja
Fenomenografian avulla voidaan tutkia kasvatusheidän tavoittamisensa helppoa. Tutkimusaiheen
todellisuuden ilmiöitä selvittämällä, millaisia käsikannalta merkittävää oli myös suunnata tarkastelu
tyksiä yksilöillä ja yhteisöillä on niihin liittyen. Otolnimenomaan käytännön työtä toteuttavaan henlisia lähtökohtia ovat myös sellaiset ilmiöt, joiden
kilöstöön.
käsittämistä ja ymmärtämistä ei ole aiemmin tutkittu (Huusko & Paloniemi 2006, s. 171.)
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Työpaikoilla järjestettävien osaamiskartoitusten tarkoituksena on järjestää työyhteisölle mahdollisuus oman osaamisen kartoittamiseen, kehittämistarpeiden huomaamiseen ja tulevaisuuden
visiointiin (Työterveyslaitos 2010). Ryhmähaastatteluissa pyrittiinkin tarjoamaan mahdollisuus
näiden kaikkien näkökulmien käsittelyyn. Tässä
kartoituksessa nähtiin perusteltuna rakentaa aineistonkeruutilanne vapaamuotoisen haastattelun
pohjalle, jonka kautta pyrittiin järjestämään mahdollisuus keskustelun vapaaseen kulkuun ja ajatuksien nousemiseen tilannetta ohjaavan haastattelurungon ollessa kuitenkin varmistuksena.

yhdistäminen (tietokokonaisuuksien luominen)
sekä sisäistäminen (näkyvän tiedon muuttaminen
omaksi hiljaiseksi tiedoksi).
Olennaista on siis hiljaisen tiedon jakaminen yhdessä toisten kanssa vuorovaikutuksen keinoin.
(Nonaka & Takeuchi 1995, s. 62–69; Virtainlahti 2005,
s. 36–37.)

SECI- mallin näkökulmasta tässä kartoituksessa on
pyritty luomaan työntekijöille mahdollisuus
Nonakan ja Takeuchin esittämiin vuorovaikutustilanteisiin, joissa oma, ehkä jäsentymätönkin hiljainen tieto verkkotyöstä täytyy muotoilla sanoiksi ja
ymmärrettäviksi kuvauksiksi. Tavoitteena on, että
Fenomenografiassa tyypillisimpänä
näin näkyväksi tullut tietämys olisi hyödynnettävissä
aineistonkeruumenetelmänä on pidetty haastat- paitsi tutkimustuloksina myös työntekijöiden omastelua, erityisesti avointa tai puolistrukturoitua eli sa oppimisprosessissa. Ryhmähaastattelujen tavoitteemahaastattelua. Vuorovaikutuksellista haastat- teena olikin, että työntekijät voisivat peilata omia
telua on pidetty tärkeänä erityisesti siksi, että siinä ajatuksiaan toisten näkemyksiin vastaavasta työstä,
nähdään toteutuvan fenomenografiaan vahvasti mikä mahdollistaisi yhdessä tapahtuvan oppimisen.
liitettävä intersubjektiivisuus. Toisin sanoen toisten
ihmisten käsitysten tutkimisessa ovat aina mukana Haastattelu ei ole kuitenkaan ainoa mahdollinen
myös tutkijan omat ajatusrakenteet. (Ahonen 1994, aineiston keruutapa, sillä fenomenografiassa on
s. 136–138.) Tässä kartoituksessa aineistonkeruu to- hyödynnetty esimerkiksi havainnointia ja ihmisten
teutettiin vapaamuotoisina ryhmähaastatteluina, piirrosten tai muiden tuotosten analyysia (Marjoissa keskustelua ohjaamassa oli etukäteen laadit- ton 1990, s. 154). Fenomenografisen lähtökohdan
tu kysymysrunko. Teemahaastattelun kautta pyritmukaisesti monialaista verkkotyötä koskevassa
tiin saamaan käsitystä verkkonuorisotyöntekijöiden aineistonkeruussa hyödynnettiin myös haastatteluosaamisalueiden kokonaisuudesta, mutta samalla ja suuntaavaa ennakkotehtävää.
toivottiin työntekijöiden aitojen ajatusten tulevan
esille ilman että niitä ohjailtaisiin liikaa.
Menetelmät ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa, sillä
ennakkotehtävän tarkoituksena oli herätellä haasTutkimusmenetelmänä käytetyn ryhmähaastat- tateltavien ajatuksia kartoituksen aihepiiriin liittyen
telun valintaa voidaan perustella lisäksi Nonakan ja sekä suunnata ajatuksia kohti tulevaa haastatteTakeuchin (1995) hiljaisen tiedon siirtämistä
lua. Liitteessä 1 näkyvä ennakkotehtävä lähetetkoskevalla teorialla. Hiljainen tieto on haluttu nos- tiin haastateltaville noin viikkoa ennen haastattetaa tässä kartoituksessa yhdeksi teoreettiseksi lua liitetiedoston mukana ja viestissä kerrottiin vielä
lähtökohdaksi tutkimusaiheen uutuuden vuoksi. tiivistetysti haastattelun tarkoituksesta ja toteutukNonaka ja Takeuchi (1995) ymmärtävät tiedon syn- sesta. Ennakkotehtävän yhteydessä mainittiin, että
tymisen eräänlaisena hiljaisen ja näkyvän tiedon sen voi halutessaan luovuttaa aineistoksi analyysia
vuorovaikutuksena. He esittävät SECI-malliksi kut- varten tai pelkästään käyttää tehtävää apuna omien
sutun teorian siitä, kuinka hiljainen tieto saadaan ajatusten jäsentelyssä. Ennakkotehtävä lähetettiin
vuorovaikutuksen kautta näkyväksi ja edelleen kaikille muille osallistujille lukuun ottamatta
siirron jälkeen omaksi uudeksi hiljaiseksi tiedoksi. poliiseja, joiden työnkuva määräytyy verkossa
Prosessin vaiheita ovat sosialisaatio (kokemusten hieman erillä tavoin kuin muilla ammattiryhmillä.
jakaminen), ulkoistaminen (hiljaisen tiedon muokkaaminen sanoiksi ja käsitteiksi),
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Move-hankkeessa oli kartoituksen toteuttamisen
aikaan käynnissä myös hankkeen pilottitoimintojen mallinnusprojekti. Yksi mallintamiseen liittyvistä
kokoontumisista sijoitettiin yhden ryhmähaastattelun kanssa samalle päivälle edeltämään varsinaista ryhmähaastattelua. Vaikka mallinnuksessa
keskityttiin puhtaasti pilottitoimintojen prosessin
mallinnukseen, mallinnukseen liittyvä ajatustyö ja
keskustelu ovat voineet hyvinkin suunnata ajatuksia myös osaamisalueiden pohtimiseen.

Eräs aineistonkeruun ja tutkimuksen luotettavuuden kannalta huomattava seikka on tutkijan
toimiminen hankkeen projektityöntekijänä
kartoituksen laatimisen aikaan. Rooli sekä hankkeessa että kartoituksen tekijänä toivat omat haasteensa työn laatimiseen. Toisaalta tutkija oli sisällä
hankkeen työssä, mutta toisaalta tutkimus edellyttää myös mahdollisuutta tarkkailla tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä ulkopuolelta käsin.
Haasteista huolimatta hankkeessa toimiminen on
kuitenkin kokonaiskuvan kannalta edesauttanut
Haastattelut kohdejoukolle toteutettiin kolmena aiheeseen perehtymistä sekä aineistonkeruumeerillisenä haastatteluna keväällä ja syksyllä 2013. netelmien suuntaamista.
Erillisten haastattelujen järjestäminen nähtiin perusteltuna ratkaisuna monialaisen taustan, kysy- Huomioitavaa on, että sekä tutkimuksen
mysten suuntaamisen sekä työntekijöiden
teoreettisen että empiirisen osion kannalta tietoa
aikataulullisten syiden vuoksi. Ensimmäisessä on kerätty muodollisten lähteiden lisäksi myös hahaastattelussa osallistujina oli kahdeksan Oulun vainnoimalla, kuuntelemalla, keskustelemalla sekä
kaupungin nuorisotyöntekijää, joiden arkipäivän hankkeeseen kuuluviin tapahtumiin osallistumalla.
työnkuvaan kuuluu Facebook-työ. Toiseen haastat- Myös hankkeen yhteistyö muiden verkkonuorisoteluun osallistui niin ikään kahdeksan työntekijää, työn alan toimijoiden sekä muiden tahojen kanssa
jotka kaikki olivat mukana Move-hankkeen koor- on ollut merkittävää.
dinoimassa Byströmin chat-palvelussa. Tässä haas- Myös tätä kautta hankittu tieto on heijastunut vartattelussa pyrittiin nostamaan keskusteluaiheeksi masti kartoituksen ja tämän raportin laatimiseen.
etenkin monialaiseen työhön liittyviä ilmiöitä. Kolmannella haastattelukerralla mukana olivat poliisin edustajat, jotka toteuttavat verkkonuorisotyötä
6.3.3 Aineiston analyysi
Jepari-chatissa nuorisotyöntekijöiden kanssa.
Fenomenografiassa on tärkeää, että
tutkimustilanteessa esitettävät kysymykset ovat
niin avoimia kuin mahdollista, jotta vastaajat voisivat valita ikään kuin ne ulottuvuudet kysymyksestä,
joihin he haluavat vastata. Juuri näiden ulottuvuuksien kautta nähdään mahdollisena tavoittaa
yksilöiden itse muodostamia merkitysrakenteita.
(Marton 1990, s. 154.) Tämän lähtökohdan mukaisesti kysymykset pyrittiin pitämään mahdollisimman avoimina ja neutraaleina, mutta samalla riittävästi keskustelua ohjaavina. Haastattelujen alussa
korostettiin lupaa poiketa vapaasti esimerkiksi kysymysten järjestyksestä ja nostaa mahdollisia teemoja
keskusteluun myös kysymysrungon ulkopuolelta.

Fenomenografisen analyysin etenemisestä ei ole
mahdollista esittää vain yhtä toimivaa mallia, vaan
tavat tulosten saamiseen voivat olla erilaisia (Marton 1988, s. 198). Tässä raportissa on hyödynnetty Niikon (2003) osittain Uljensin (1991) pohjalta
muotoilemaa fenomenografisen analyysin mallia.
Analyysista on mahdollista löytää yhtäläisyyksiä osin
myös perinteisen sisällönanalyysin kanssa.
Sisällönanalyysi voidaan ymmärtää laajana
teoreettisena kehyksenä, joka pitää sisällään useita erilaisia laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 91). Fenomenografinen analyysi eteneekin hyvin samantapaisesti
kuin laadullinen sisällönanalyysi.
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Fenomenografisessa analyysiprosessissa teemoittelu ja kategorioiden muodostaminen ovat avainsanoja koko analyysin ajan. Niikon (2003) mukaan
fenomenografisen tutkimuksen analyysi koostuu
neljästä eri vaiheesta. Ensimmäinen vaihe muodostuu aineiston huolellisesta lukemisesta ja olennaisten ilmausten etsimisestä, joita teemoitellaan ja
ryhmitellään toisessa vaiheessa. Kolmannessa vaiheessa näin syntyneiden teemojen työstämistä jatketaan siten, että niistä muodostuu erityisiä kategorioita. Periaatteessa analyysi voi päättyä jo tällaiseen
alakategorioiden joukkoon, mutta usein prosessi
jatkuu vielä neljänteen vaiheeseen, jossa syntyneitä kategorioita muokataan edelleen laajemmiksi
ylemmän tason kuvauskategorioiksi. Tämä perustuu
paitsi teoreettisiin lähtökohtiin myös empiiriseen
aineistoon. Edelleen analyysia on mahdollista viedä
eteenpäin muodostamalla kategorioista niin sanottu kuvauskategoriasysteemi. (Niikko 2003, s. 33–38.)
Tässä kartoituksessa analyysiprosessi aloitettiin
litteroimalla äänitetyt haastattelut tekstimuotoon.
Poikkeuksena on poliisien haastattelu, joka
tallennettiin kirjallisten muistiinpanojen muodossa.
Litteroinnin jälkeen alkanut analyysiprosessi
eteni kahden vaiheen kautta. Analyysi aloitettiin
ennakkotehtävistä, jotka oli lähetetty kartoitukseen
osallistuville työntekijöille etukäteen ennen haastattelua.
Ennakkotehtävän palautus oli vapaaehtoista, ja vastaajista viisi luovutti ennakkotehtävänsä aineistoksi
kartoitusta varten. Analyysiprosessin ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi ennakkotehtävät, joista
muodostui merkityssisältöjä etsimällä ja teemoittelemalla analyysin alustava rakenne.
Ennakkotehtävässä
pyydettiin
määrittämään
tärkeimpiä tehtäviä oman verkossa tehtävän työn
kannalta sekä tähän liittyviä keskeisiä osaamisvaatimuksia.

Tämän kartoituksen analyysissa on edetty Niikon
(2003) esittämän fenomenografisen analyysiprosessin mukaisesti sekä tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten ohjaamana. Fenomenografisen
tutkimuksen analyysin ensimmäisessä vaiheessa
olennaista on tutkimusongelmien kannalta merkittävien ilmausten erottaminen aineistosta (Marton
1988, s. 198).
Käytännössä aineistosta etsitään eripituisia ja
aiheen kannalta hyödyllisiä merkitysyksiköitä.
Merkittävien ilmausten etsiminen tapahtuu paitsi
aineistolähtöisesti myös tutkimusta ohjaavien tutkimuskysymysten kautta. Tutkijan onkin käytävä jatkuvaa reflektointia teoreettisen ajattelun ja aineiston lukemisen välillä. (Ahonen1994, s. 34, 144).
Martonin (1988) mukaan tulkittavasta tekstistä näin
löytyvillä merkittävillä ilmauksilla on aina
kaksi kontekstia, joiden mukaan ilmauksia tulkitaan.
Ensinnäkin ilmaukset täytyy aina tulkita suhteessa
siihen kontekstiin, josta ne on poimittu aineistosta.
Toisaalta merkitysyksiköiden kokoaminen yhteen
välittämättä siitä, kenelle vastaajista kyseinen ilmaus kuuluu, muodostaa eräänlaisen merkitysten
kokonaisuuden, joka toimii toisena kontekstina.
(Marton 1988, s. 198.)
Tässäkin analyysissa merkitysyksiköiden etsiminen tapahtui riippumatta siitä kenen vastaus on
kyseessä tai mistä aineistossa merkitysyksikkö on
noussut esille.
Kuitenkin merkitysyksiköiden lukemista suhteessa niiden alkuperäiseen kontekstiin voidaan pitää
aina jossakin määrin välttämättömänä, jotta merkittävien ilmausten ymmärtäminen on mahdollista.

Toisessa eli teemoittelun vaiheessa keskeistä on
aineistosta löytyneiden merkitysyksiköiden lajittelu
erilaisiksi ryhmiksi. Teemoittelussa aineistosta löytyneitä ilmauksia verrataan toisiinsa sekä etsitään
niitä yhdistäviä ja erottavia piirteitä. (m.t., s. 198.)
Näin ollen myös rajatapauksia voi löytyä. Jo teeTätä rakennetta hyödynnettiin seuraavaksi analy- moittelun aikana voidaan hahmotella eri ryhmiä
soimalla varsinaiset haastattelutilanteet jokainen koskevia kriteerejä eli pohtia, millä perusteella tietyt
erillisenä osanaan, mutta samalla niitä keskenään ilmaukset voidaan koota yhteen.
vertaillen. Haastattelujen analyysissa ohjaavana (Niikko 2003, s. 34.)
tekijänä olivat käytetyt kysymysrungot.
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Nämä kartoituksen analyysiprosessissa
fenomenografisen analyysin kaksi ensimmäistä vaihetta, aineiston lukeminen ja merkitysyksiköiden
etsiminen sekä aineiston teemoittelu, tapahtuivat
käytännössä samanaikaisesti. Koska fenomenografisen tutkimuksen analyysissa ei ole mahdollista
osoittaa yhtä ainoaa tapaa edetä (m.t., 32), voidaan
ajatella että analyysin eri vaiheiden sekoittuminenkin on luonnollista.
Kolmas vaihe eli kategorioiden
muodostaminen jatkui edellisen vaiheen teemoittelun pohjalta. Käytännössä myös toinen ja kolmas vaihe tapahtuivat osittain samanaikaisesti
ja toisiaan tukien. Olennainen sääntö kategorioita muodostettaessa on laatia selkeä kriteeri, joka
määrittää kutakin kategoriaa. Edellisessä vaiheessa
syntyneet ryhmät muutetaan näin kategorioiksi,
joita määritetään niiden keskeisten sisältöjen kautta. Jokaista kategoriaa varten kerätään myös sitaatteja aineistosta, jotka kuvaavat kategorian sisältöä.
(Marton 1988, s. 198.)
Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa analyysiprosessin pääsisältönä on kuvauskategorioiden
muodostaminen, jotka toimivat lopulta tutkimuksen tuloksina (Marton 1988, s. 181). Kuvauskategoriat syntyvät, kun edellisessä vaiheessa syntyneitä
kategorioita yhdistetään teoreettisen taustatiedon
avulla laaja-alaisiksi kategorioiksi eli kuvauskategorioiksi. Nämä muodostavat ns. ylätason kategoriajoukon. (Niikko 2003, s. 36.) Tässä vaiheessa
kategorioita pyrittiin muokkaamaan mahdollisimman hyvin tutkimuskysymyksiä vastaaviksi. Tutkimustulosten esittelyn yhteydessä esiteltävät
kaaviot toimivat myös hyvänä apuvälineenä
kuvauskategorioiden jäsentämisen prosessissa.

7 VERKKOAMMATTILAISEN
OSAAMISALUEET
Tässä luvussa esitellään monialaista verkkotyötä
koskevan kartoituksen keskeisiä tutkimustuloksia.
Tarkastelu aloitetaan verkkonuorisotyön lähtökohtia -luvusta, johon on koottu kartoituksessa
esille nousseita tärkeitä osaamisalueita ja lähtökohtia työn tekemiseen liittyen.

Toisena kokonaisuutena tarkastellaan monialaisen
verkkonuorisotyön tärkeimpiä tehtäviä ja
tavoitteita sekä niihin liittyviä keskeisiä osaamisvaatimuksia kukin tehtäväalue kerrallaan. Lopuksi
tehdään katsaus verkkonuorisotyön laajempaan kehykseen käsittelemällä verkkonuorisotyön oppimista sekä alan tulevaisuuden osaamistarpeita. Kaikki
tässä esiteltävät tulokset on kirjoitettu
nimenomaan haastatteluiden ja ennakkotehtävien
analyysin perusteella. Tässä esiteltävät tulokset kuvaavat siis tämän kartoituksen pohjalta muodostuneita käsityksiä verkkotyöstä.
Tutkimustulosten yhteydessä esiteltävät
kaaviot ja kuviot toimivat fenomenologisen analyysiprosessin mukaisina ylätason kuvauskategorioina.
Samalla kuviot voidaan ymmärtää myös
osaamiskartoituksen ja tuotetun osaamisprofiilin
mallintamisena. Vaikka verkkotoimijoiden osaamista pyritään hahmottamaan yhtenä laajempana
kokonaisuutena, tulosten esittelyssä on päädytty
esittämään verkkotoimijoiden osaamisalueita havainnollisuuden vuoksi useissa erillisissä kuvioissa.

7.1 Verkkonuorisotyön
lähtökohtia
Tähän lukuun on koottu verkkotyöntekijöiden
haastatteluissa ilmenneitä ajatuksia verkkotyön
lähtökohtiin liittyen. ”Verkkonuorisotyön lähtökohdat” on nimetty analyysiprosessissa omaksi
pääkategoriakseen, joka pitää sisällään ajatuksia
sellaisista tärkeistä lähtökohdista ja osaamisalueista,
jotka työntekijät ovat nähneet tärkeiksi ylipäätänsä
työn tekemiselle. Erona seuraavaan lukuun, jossa
tarkastellaan verkkotyön keskeisimpiä tehtäviä ja
niiden vaatimia osaamisvaatimuksia, tässä luvussa
painottuvat ennen kaikkea sellaiset yleiset osaamisalueet, jotka eivät ole välttämättä yhdistettävissä
suoraan mihinkään erityiseen tehtäväalueeseen.
Lähtökohdat viittaavatkin yleisiin valmiuksiin ja taitoihin, joita verkkonuorisotyössä tarvitaan.
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Kuvio 9. Verkkonuorisotyön lähtökohtia.

7.1.1 Työtä ohjaavat
periaatteet ja säännöstö

On hyvä huomata, että tällaiset yleiset ohjeistukset
on laadittu monelle toiminta-alalle sovellettavaksi,
Kuviossa 9 on esitetty verkkonuorisotyön keskeisiä joten ne ovat samalla periaatteellisella tasoilla kirlähtökohtia neljän keskeisen osa-alueen kautta.
joitettuja. Näin ollen on tärkeää, että ohjeistuksia
Ensimmäisen kategorian sisällöt, työtä ohjaavat paitsi päivitetään aktiivisesti, myös sovelletaan aina
periaatteet ja säännöstöt, viittaavat sellaisiin
konkreettisesti käytännön kannalta toimivalla ja tivirallisempiin sääntöihin ja asetuksiin, joita työn lannekohtaisella tavalla. (Marjeta 2011, s. 31.)
tekemisen kannalta täytyy tiedostaa.
Työntekijöiden vastauksissa korostui vahvasKysyttäessä työntekijöitä heidän työtään ohjaavia ti ajatus työn tekemisestä samojen periaatteiden
lähtökohtia, vastauksissa nousivat esille
mukaisesti niin verkossa kuin verkon ulkopuolelesimerkiksi yleisesti toimintaa ohjaavat laki ja lakin. Lähtökohtana voidaankin pitää ajatusta, että
asetukset sekä kaupungin yleinen strategia. Myös nuorten kanssa tehdään samantyyppisesti töitä
mahdollinen oman työyhteisön strategia, visio ja välineestä huolimatta.
päämäärä voidaan myös nähdä työtä ohjaaviksi
periaatteiksi ja säännöstöiksi. Nimenomaan
“ … samalla tavallahan sitä työtä tekkee
verkkotyöhön liittyen vastaajat tunnistivat myös tehdään siellä niinku siellä talolla muutenki eli järkevä
verkkotyölle asetetut yhteiset eettiset periaatteet. aikuinen suomen lakien ja rajotusten mukaan”

Verkossa tehtävälle työlle asetetuista periaatteista Neljänneksi työtä ohjaavaksi lähtökohdaksi on nosvastaa Suomessa esimerkiksi Nuorille suunnatun tettu aineiston pohjalta työntekijöiden motivaatio
verkkotyön foorumi (NuSuVeFo) (Allianssi ry 2013). ja halu oppia uutta. Uuden oppimista käsitteleviä
kysymyksiä ei haastatteluissa suoranaisesti esitetty, vaan tämä kategoria on syntynyt ennen kaikkea
vastausten pohjalta.
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Vaikka varsinaisesta virallisesta säännöstä ei ehkä
ole mahdollista tässä yhteydessä puhua, motivaatio
jatkuvasti päivittyvän työmuodon hyödyntämiseen
ja muuttuvalla alalla toimimiseen vaativat työntekijältä tietynlaista asennetta ja innostusta uuden oppimiseen. Periaatteessa motivaatio ja uuden oppiminen näkyvät kaikissa työtehtävissä, minkä vuoksi
sen tarkastelu on sijoitettu yleisten periaatteiden ja
säännöstöjen kategoriaan. Myös Marjetan (2011)
tekemän vastaavanlaisen monialaiseen
verkkotyöhön kohdistuvan tarkastelun perusteella
työntekijöiltä vaaditaan joustavaa ja jatkuvasti
reflektoivaa asennetta etenkin nuorten parissa ja
tekniikan keinoin tehtävän työn suhteen.
Oma lukunsa on myös erilaisissa hankkeissa ja
projekteissa toimiminen, mikä vaatii työntekijöitä
asennoitumaan joustavasti jatkuviin muutoksiin
esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuuden suhteen.
(Marjeta 2011, s. 58–59.)

7.1.2 Ammatillinen työote
Toiseksi haastatteluihin osallistuneiden vastauksissa korostui työntekijöiden ammatillisuus ja työssä
tarvittava ammattitaito. Tässä yhteydessä tähän
kokonaisuuteen viitataan käsitteellä
ammatillinen työote, jolla viitataan paitsi työntekijän henkilökohtaiseen ammatillisuuteen ja kasvattajana toimimiseen, myös monialaiseen yhteistyöhön.
Lisäksi tässä yhteydessä käsitellään työntekijöillä
ilmenneitä ajatuksia nuorisotyöntekijän tärkeisiin
piirteisiin liittyen. Toki yleisen ammatillisen
osaamisen rinnalla työtä ohjaa myös työntekijän
oma persoonallinen työote, joka omaksutaan ajan
kuluessa ja rutiinien muodostuessa.
Kasvattajana toimimisen ja oman ammatillisuuden
käsitteet ovat erityisen lähellä toisiaan, koska haastattelujen kohderyhmä voidaan määrittää ammatillisesti kasvatustyötä tekeväksi
henkilöstöksi.
Tämän aineiston perusteella kasvattajana
toimimisella tarkoitetaan yleisesti aikuisena toimimista, kasvattajan vastuun kantamista sekä aikuismaista työotetta. Kaverirooli ei ole verkossakaan
riittävä, koska ollaan ammattimaisen kasvatuksen,
ohjauksen ja neuvonnan kanssa tekemisissä.

Haastateltavat nostivat tärkeäksi osaamisalueeksi
myös elämänkokemuksen ja sen mukanaan tuoman
käytännön tiedon elämästä. Näiden ohella kasvattajan toimimiseen voidaan myös liittää roolimallina
toimiminen.
“koska samallahan siinä kuitenkin on aina aikuisena
nuorelle ja semmosena roolimallina ja esimerkkinä...
myös verkossa tehtävässä työssä…”
“ja sitte kuitenki ymmärtää se, että siis vaikka se aikuisen maailmassa saattaa tuntua, että no eihän tuo
ole mikkään tuo asia… mutta se voi sille nuorelle ja
varmaan onki sitte se elämää suurempi kysymys, ku se
on se finni siinä nenänpäässä nii se voi olla kerta kaikkiaan niinku ...ihan järkyttävän iso asia…”
Yleisesti kasvattajana toimimisen ohella verkkotyössä koetaan tarvittavan myös erityistä ammatillista osaamista. Tällä voidaan aineiston perusteella
viitata oman alan ammattilaisuuteen, ammatilliseen
tietämykseen sekä luotettavana tietolähteenä
toimimiseen. Tärkeää on, että nuorille voidaan antaa luotettavaa faktatietoa heitä askarruttavista asioista. Työn kuvaan kuuluu vahvasti myös eräänlaisen oman neutraalin roolin säilyttäminen.
Ammattillisuuden vaatimus verkkonuorisotyössä
korostaa myös monialaisen työyhteisön ja sitä
kautta erilaisten ammattitaitojen kirjoa. Vaikka
verkko tuokin omia tiettyjä erityispiirteitä työhön,
periaatteessa eri alan ammattilaiset toteuttavat niin
verkossa kuin perinteisessä työssään ihan samalla tavoin omaa ammattitaitoaan. Samalla verkossa
toimivilla työntekijöillä on kaikilla oltava riittävä tietovarasto oman alan palveluohjaukseen liittyen.
“jotenki ylipäätään se tietotaito ja ammatillisuus
mikä on siinä omassa normipäivätyössäkin, niin
kyllähän se on se siinä verkkotyössäkin se sun työkalu”
Yhtenä haasteena verkossa nuorten parissa toteutettavassa monialaisessa työssä on ollut työhön
liittyvien käsitteiden määrittely. Aiemmin suosiossa
olleen käsitteen verkkonuorisotyön ei katsota olevan enää riittävän ajankohtainen ja täsmällinen kuvaamaan monipuolista verkossa tehtävää työtä.
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Vaikka verkossa korostuvat perinteiselle nuorisotyölle tyypilliset piirteet kuten kohtaamisen vapaamuotoisuus, ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, tällä ei pyritä esimerkiksi
nuorisotyön alan korostamiseen muiden ammattialojen kustannuksella. Lähtökohtana on aina oman
ammattialan tietotaito ja nuoren kohtaaminen tästä
näkökulmasta, vaikkakin samalla työssä korostuu
myös perinteisten ammattirajojen rikkominen. Käytännössä eri alojen ammattilaiset ovatkin usein täysin uusien toimintatapojen muokkaamisen edessä. (Marjeta 2011, s. 24–26.)

Tässä mielessä haastattelujen osallistujat kokivat
jatkuvasti päällä olevan Skype-yhteyden äärimmäisen tärkeäksi juuri vertaistuen ja toisten työntekijöiden konsultoinnin vuoksi.

Työn samanlaisista piirteistä huolimatta kaikilla ammattiryhmillä on periaatteessa erotettavissa
myös omaan ammattitaitoonsa liittyviä osaamisalueita. Tämänkin laajuisen aineiston perusteella
voidaan hahmottaa jo jossakin määrin sitä, millä
tavoin tietynlainen osaaminen korostuu
kullakin asiantuntijalla suhteessa toisien ammattialojen edustajiin. Esimerkiksi nuorisotiedotuksen
parissa toimivat tietopalveluohjaajat näkivät keskeisiksi osaamisalueiksi tiedonhaun ja ajan tasalla olemisen. Vaikka samat asiat ovat tärkeitä myös
kaikkien muiden verkkotyötä tekevien työssä, tietopalveluohjaajilla nämä seikat nähdään korostuvan
erityisesti.

Sosiaalityöntekijöiden läsnäolon merkitys
liitettiin erityisesti yhteiskunnallisiin asioihin liittyvään tietämykseen ja hallintaan. Sosiaalityöntekijän tietotaitoon kuuluu aineiston perusteella
esimerkiksi tietämys yhteiskunnallisesti ajankohtaisista asioista ja ymmärrys siitä, millä tavalla nämä
asiat heijastuvat konkreettisesti nuorten elämään.
Tärkeää on myös pystyä jollakin tasolla
ennakoimaan, mitä tulevaisuudessa mahdollisesti
tulee tapahtumaan yhteiskunnallisella tasolla. Sosiaalityöntekijän kohdalla voidaan puhua yksilön ja
yhteiskunnan välisen suhteen laajasta ymmärtämisestä.

“meillä muutenki kuuluu työhön niin vahvasti se, että
me haetaan ajankohtasta tietoja ja ja pysytään ajan
tasalla, siis varmasti kaikkien muittenki työhön, mutta
meille se tiedonkeruu on tämmönen ihan peruspilari
meiän työssä...nii se varmaan, voisin kuvitella, että
helpottaa tämmöstä verkossa tehtävää nopeatemposta..syklistä työtä...että aika nopeasti on jossakin
tuolla mielen sopukoissa, että nyt meen sinne ja sinne
sivustolle ku tää nuori kyssyy tämmöstä ja silleen ei
tarvi välttämättä nii monen mutkan kautta hakea...”

mutta kyllä mää aattelen että se ammattitaito jos
aattelee tätä terveysrintamaa... että kyllä se on se
mielenterveys mikä on se juttu...tai mielen hyvinvointi
tai se tämmöset kasvuun ja kehityksen liittyvät asiat… että kyllähän siihen liittyen niinku työkokemus,
että kuinka hirveesti sää oot niinku kohdannu nuoria
että tiedät sen nuorten maailman ja ajattelutavan

“ …että on kartalla tämmösistä yhteiskunnallisista
ilmiöistä ja valtavirroista...
ja niitten syy-seuraussuhteet ja toisaalta myös ennakointi, että ko nyt on tämä tilanne niin missä me ollaan
niinkö vuoden päässä ja missä me ollaan viijen vuojen päässä jos tämä sama kehitys jatkuu…tai...mutta
sitä sillä lailla aattelee niinkö yksilön ja yhteiskunnan
näkökulumasta sitte asioita
kuitenkin.”

Koulukuraattorien osaamisen voidaan myös nähdä
liittyvän kiinteästi nuorten elämän ajankohtaisten
Terveydenhoitajien keskeiset, juuri heidän omaan asioiden tuntemiseen. Koulukuraattorien etuna
alaansa kiinteästi kuuluvat taidot näyttäisivät nähtiin arkipäiväinen elämä ja työ aidosti nuorten
tulevan esiin etenkin seksuaalisuutta, ehkäisyä, keskellä. Tämä nähdään etuna myös verkossa
mielenterveyttä ja yleisesti kasvua ja kehitystä tehtävässä työssä.
koskevissa asioissa. Toki samoista asioista voivat
nuorten kanssa keskustella myös muut työntekijät,
mutta terveydenhoitajilla nähdään olevan asiassa tietotaito, jonka kautta voidaan auttaa ja tukea
myös muita työntekijöitä.
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Monialaisesti nuoria kohtaavan työyhteisön ohella
kartoituksen toisessa haastattelussa
keskityttiin kokonaan perinteistä talotyötä ja Facebookissa nuoria kohtaavien
nuorisotyöntekijöiden osaamisen selvittämiseen.
Tätä eräällä tavalla perinteisempää nuorisotyön
muotoa toteuttavien nuorisotyöntekijöiden työ
hahmottuu mielenkiintoisena uutta teknologiaa ja
perinteistä kohtaamista yhdistävänä työmuotona.
Työntekijät kokevatkin toimivansa samojen periaatteiden mukaan niin talotyössä kuin verkossa, vaikka
toki työmuodoissa voidaan erottaa myös omia erityispiirteitään. Kun Byströmin nuorten palveluiden
yksityisissä chateissa nuorten kanssa saatetaan
purkaa hyvin vaikeitakin asioita, Facebook-työssä
korostuu hieman kevyempien aiheiden käsittely.
Usein nuoret esimerkiksi tiedustelevat Facebookin
kautta nuorisotalon aukioloaikoja, ketkä työntekijöistä ovat työvuorossa tai muita taloon liittyviä
asioita. Toisaalta myös Facebookin kautta voidaan
käsitellä nuorten elämään liittyviä vaikeampiakin
asioita, jos se esimerkiksi ajan käytön kannalta on
mahdollista.
Poliisien kohdalla ammatillinen erityisosaaminen
liittyy selkeästi hyvin samankaltaisiin sisältöihin kuin
verkon ulkopuolellakin. Poliisien kanssa käytävien
keskustelujen ylivoimaisesti suosituimmat aiheet
ovat mopot, sakot, päihteet, lainsäädäntö sekä
poliisin ammatti ja koulutus. Keskustelujen kirjo on
kuitenkin suuri myös poliisien kohdalla. Tarvittaessa
keskusteluja voidaan jakaa puolin ja toisin samaan
aikaan vuorossa olevien nuorisotyöntekijöiden
kanssa. Konkreettisia puuttumisia tai jatkotoimenpiteitä tapahtuu verkossa verrattain vähän, vaikkakin samalla verkon rooli on ollut merkittävä niissä
tapauksissa, jossa esimerkiksi netissä käyty keskustelu on johtanut rikoksen selvittelyyn tai asioiden
jatkokäsittelyyn. Oman ammattitaidon ja henkilökohtaisen ammatillisuuden ohella
verkkonuorisotyöntekijöiden toimintaa määrittää
etenkin Byströmin chatin osalta monialaisuus. Tällä
haastatteluun osallistujat viittaavat paitsi monialaisessa työyhteisössä toimimiseen myös yhteydenpitoon laajemmin eri verkostojen kesken. Eri alojen
ammattilaisten kanssa työskenneltäessä tarvittavia
taitoja ovat vastaajien mukaan niin yhteistyö- kuin
vuorovaikutustaidot. Lisäksi tarvitaan kykyä toimia
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, kykyä jakaa
asioita sekä taitoja tukea vertaisoppimista.

Byströmin nuorten palveluiden chatin sekä
Jepari-chatin parissa toimivat työntekijät ovat
koko palvelun aukiolon ajan vuorovaikutuksessa
toistensa kanssa Skype-ohjelman kautta. Tällainen
reaaliaikainen yhteistyö yhdessä muiden kanssa on
uusi työmuoto, mutta saa työntekijöiltä pelkästään
positiivista palautetta. Työntekijät kokivat osittain
yllättävänäkin, että samanaikaisesti on mahdollista keskittyä sekä nuorten kanssa keskusteluun että
taustalla olevaan yhteyteen toisten työntekijöiden
kanssa. Yhteistyö koetaan hyvänä muistutuksena
siitä, ettei kaikkea tarvitse tehdä yksin ja itsenäisesti, vaan apua voi pyytää toisilta aina sitä tarvittaessa. Koko ajan paikalla olevat työkaverit koetaankin
tukena ja turvana, eräänlaisena ”apukätenä”, joilta
voi tarvittaessa kysyä mielipiteitä ja näkökulmia nopeasti omassa keskustelussa ilmeneviin kysymyksiin.
Reaaliaikainen yhteistyö koettiin myös hyvänä
oppimistilanteena. Kaiken kaikkiaan työyhteisöltä
saatava tuki näyttäytyy yhtenä mieluisimpana työn
sisältönä.
“uus työmuoto on tosiaan se, että ne kaikki toiset on
tosiaan siinä skypen päässä, ja voi ajatella ääneen
ja miettiä äänee, voi kysyä ja konsultoia, että sehän
on kaikki niinku semmosta, mitä ei siinä face to face
hommassa…”
Jos tätä pitäs tehä niinku yksin, jokkainen ois siellä
omissaa eikä meillä ois sitä skype-yhteyttä nii ei tää
ois yhtään mielekästä mulle ainakaan...ja tota mää
oon ainaki semmonen laumaelukka, tykkään vaihtaa
ajatuksia ja keskustella niistä tilanteista nii siinä saa
hirveesti sitä tukea …
Vastaajien mukaan monialaisessa yhteistyössä on
olennaista sekä oman osaamisen jakaminen muille
että toisten osaamisen hyödyntäminen. Tätä kautta syntyy myös kunnioitusta toisten ammattitaitoa
kohtaan. Myös oman tietämyksen koetaan lisääntyvän, kun työssä pääsee tutustumaan toisten ammattilaisten työhön. Marjeta (2011) toteaa, kuinka
työntekijälle voi tulla eteen tilanne, jossa on tunnistettava oman osaamisen rajat ja pyydettävä apua
toisilta ammattilaisilta.
Tällainen uudenlainen työorientaatio saattaa usein
vaatia rohkeutta ja valmiutta muuttaa omia entisiä
ajatustapoja. (Marjeta 2011, s. 46.)
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…tavallaan oman osaamisen jakaminen mutta sitte
myös sen toisen osaamisen niinkö hyödyntäminen...
semmonen vuorovaikutus, mikä esimerkiksi tässä
työssä on aivan mahtavaa... Siellä skypen kautta..sää
voit reaaliaikasesti sitte niinku käyä niitä asioita läpi ja
tullee niitä erilaisia näkökulmia siihen, siihen asiaan.
Monialaisessa työyhteisössä yhtenä hyvänä
puolena nähtiin työyhteisön yhteinen motivaatio
ja sitoutuminen nuorten kanssa tehtävään työhön.
Joskus monialainen tiimi näyttäisikin hahmottuvan
työntekijöiden piirissä jopa enemmän
työyhteisönä kuin ”oma” perinteisempi työyhteisö.
Myös yhteistyön toimiminen sinänsä koetaan
muuttaneen käsitystä verkostotyöstä positiivisempaan suuntaan. Erityisen tärkeää monialaisessa
työssä on myös Marjetan (2011) mukaan yhteisen
motivaation, sitoutuneisuuden ja kiinnostuksen jakaminen, vaikka työntekijät tulisivatkin eri taustoista. Positiivisen asenteen ylläpitäminen on tärkeää,
koska innostuksen tavoin myös välinpitämättömyys
tarttuu porukassa helpommin. (m.t., 68.)

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, että että tässähän on
ollu ihan selekiä se fokus että kaikkien on ollu heleppo
niinkö asettua että tää on se meiän juttu ja me tehhään se yhessä
mutta sekin siinä sitte on että varmaan näitä kyselyitä saattaa sitte tulla meiän jokkaisen työyhteisön
sisällä sitte, että mitä te oikein teette ja mikä se on
ja onko se, siis totta kai tervettäkin kyselyä joo, mutta että sittenhän on olemassa (nauraen) semmosia
ihimisiä ketkä ihan perustavanlaatusesti haluaa vastustaa kaikkia uusia asioita…

7.1.3 Nuorten kanssa
tehtävä työ

Nuorisotyötä ohjaavien periaatteiden seuraavana
“tämä on tuonu todella semmosta ammatillista iloa kohtana esitellään nuorten kanssa tehtävä työ ja
ja ihan erilaista motivaatiota omaan työhön…”
siihen liittyvät osa-alueet. Vastaajat näkivät nuorten
kanssa tarvittavan ensinnäkin perustavanlaatuisia
Eri ammattitaustoista ja mahdollisista keskus- ihmissuhdetaitoja ja sosiaalisia taitoja ylipäätänsä.
teluiden painopisteiden eroista huolimatta kaikki Sosiaaliset taidot ovat toki perustaitoja missä tatyöntekijät tekevät lähtökohdiltaan samanlaista hansa ihmisten parissa tehtävässä työssä, niin myös
nuoren kohtaamiseen liittyvää työtä. Samanlainen verkkotyössä. Toisena osaamisalueena
työnkuva koettiinkin työmuodon selkeänä etuna voidaan pitää vastaajien näkemyksiä tarpeesta
ja syynä esimerkiksi siihen, ettei työyhteisössä ole tuntea nuorten kehitykseen ja elämänvaiheeseen likoettu suuria ongelmia. Onnistuneista yhteistyön ittyviä sisältöjä. Nuorten parissa toimivilla työntekikokemuksista kertoo myös se, että vastaajat näkivät jöillä tulisi olla riittävästi ymmärrystä nuorten kehimahdollisena ja tärkeänä yhteistyön laajentumisen tyksestä sinänsä, kokemusta nuorten maailmasta
vielä entisestään. Kysyttäessä vastaajilta, mikä voisi sekä tietoa ylipäätänsä lapsista, nuorista ja heille
tehdä monialaisesta yhteistyöstä ongelmallista, tärkeistä asioista. Yhtenä tärkeänä näkökulmana
vastauksissa nousivat esille juuri tavoitteiden eri- nähtiin esimerkiksi kyky ymmärtää, mikä on
laisuus, sitoutumattomuus tai työntekijöiden mo- ”normaalia” ja ikäkauteen luontaisesti kuuluvaa.
tivaation puute työn tekemiseen. Myös kemioiden
kohtaaminen koetaan työyhteisössä hyvin tärkeänä. “…että mikä kuuluu ja mikä voi kuulua ihan semYhtenä ongelmana voidaan tunnistaa myös mah- mosena ihan niinku siihen ikäkauteen liittyvänä,
dollisista muista työyhteisöistä nousevat epäilyt.
niinku vaikka masennus ja ahistus, siis totta kai niihin pittää ohjata saamaan apua ja muuta, mutta siis
...varmaan jos ois niinkö semmonen että
ihan semmoset perusjutut siitä, että mitä se murrosikä
kemiat ei natsais tai ois jotaki semmosta hankaluut- tarkottaa tai joku ihan niinku nuori aikuisuus, että seki
ta yhteistyössä... että jotenki se on se avainasema että on vielä ihan omanlaista murrosvaihetta...”
tällä porukalla on yhteinen kieli
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“…ymmärrys siitä mitä..minkälaista kaikkea… Verkossa työskentelyn nähtiin eroavan verkon ulminkälaista myllerrystä se on se elämä , että jos joku kopuolella tehtävästä työstä etenkin juuri perustienuori tilittää niin voi niinku tarjota että hei tää on ihan tojen selvittämisen suhteen. Verkossa ei välttämättä
normaalia…”
tarvita lainkaan eräänlaista taustakartoitusta, vaan
nuoren asiaa voidaan lähteä käsittelemään paljon
Haastattelutilanteessa pohdittiin myös tiettyjen pe- suoremmin.
rustietojen kuten iän ja sukupuolen asemaa verkossa
käytävissä yksityiskeskusteluissa. Facebook-työssä
“siinä musta eroaa tästä livekontaktista tämä
perustiedot ovat todennäköisesti paremmin tiedos- työskentely...että tässä pittää jotenki aivan eri tavalla
sa, koska kohdattavat nuoret ovat usein tuttuja ver- jättää tavallaan ne taustat...että ellää jotenki tavalkon ulkopuolelta. Myös Facebook-profiilien kautta laan siinä hetkessä”
on mahdollista saada helposti tietoja. Etenkin chattien yksityiskeskusteluissa perustietoja selvitetään Nuorten kanssa tehtävään työhön voidaan
lähinnä vain silloin, jos se on keskustelunaiheen, ku- liittää myös kategoria nuorisotyöhön sopivat
ten opiskelemaan hakemisen tai talouteen liittyvien ominaisuudet. Tämä kohta on kuitenkin varsin
kysymysten kannalta, tärkeää. Myös esimerkiksi ongelmallinen osaamisalueiden tarkastelun
lakeihin liittyvät kysymykset vaativat yleensä käsi- kannalta, koska kyseisillä ominaisuuksilla viitataan
tyksen nuoren iästä. Kaiken kaikkiaan perustietojen usein työntekijän henkilökohtaisiin ja persoonalkartoittaminen on olennaisempaa, jos kyse on
lisiin ominaisuuksiin virallisempien osaamisvaatijonkinasteisesta palvelunohjauksesta. Kyseessä musten sijasta. Kyse näyttäisi olevan myös tietynonkin erityisen mielenkiintoinen ilmiö, sillä kasvok- laisesta nuorisotyöhön sopivasta työotteesta, jossa
kaisessa kohtaamisessa vastaavanlaisilla
työntekijän oma ”oleminen” painaa paljon. Kaikki
perustiedoilla ja määritelmillä on merkitystä samankaan ammattiryhmän edustajat eivät vältnuorten kohtaamisessa hyvin alusta asti joko tie- tämättä kokisi nuorten parissa tehtävää työtä sadostamattomasti tai tietoisesti (Marjeta 2011, s. 46). malla tavoin omakseen.
Ongelmallisuudesta huolimatta nuorisotyöhön
“kyllä varmaan tarpeen mukaan…määki mietin, sopivat ominaisuudet päädyttiin kuitenkin esitettä jos tullee esimerkiksi tämmösiä taloudellisiin
telemään tässä omana kategorianaan, koska tähän
asioihin liittyviä kysymyksiä tai asioita.
liitettäviä näkemyksiä nousi aineistosta esille.
jos miettii vaikka toimeentulotukeen liittyvää Nuorten kanssa toimivien työntekijöiden tärkeinä
lainsäädäntöä tai opiskelijaetuuksia tai muita nii kyllä ominaisuuksina pidetään muun muassa
siinä täytyy kartottaa se”
huumorintajua, keveyttä ja kärsivällisyyttä. Myös
luovuudesta ja kekseliäisyydestä koetaan olevan
Usein käsitykset nuoren iästä, sukupuolesta ja hyötyä. Huumorin merkitys nähdään itse asiassa
muista tiedoista tulevat kuitenkin ilmi jollakin
jopa yhtenä ammattitaidon osana siten, että sitä
tavalla keskustelun lomassa. Tarvittaessa tietoja voi osataan käyttää oikein ja oikeissa tilanteissa. Rentarkentaa myös keskustelun aikana etenkin silloin, non otteen ohella työtä tehdään kuitenkin riittävän
jos nuoren ikä määrittää sitä, millä tavalla jostakin jämäkällä asenteella.
asiasta kannattaa puhua.
“jämäkkyys ja omien rajojen...että miten voi olla lem“ja se monesti tullee ihan luonnollisesti, että jos se ei peä ja hyväksyvä, mutta sitte kuitenki myöskin jämäksitä ite tuo esille niin jossain keskustelun välissä...että kä”
minkä ikänen sää nyt olitkaan…”
Myös oma persoona on keskeisessä asemassa
“ja on siinä muutenki mun mielestä muutenki
nuorten kanssa tehtävässä työssä. Työntekijöiden
merkitystä, että miten puhutaan kolmetoistavuo- vastauksissa korostui työn tekeminen ennen
tiaalle ja yheksäntoistavuotiaalle...jossain vaiheessa kaikkea omalla ammattitaidolla, mutta samalla
tarpeen voia selvittää, mutta jos se ei halua kertoa nii myös oman persoonan kautta.
ei tietenkään pakoteta”
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Työntekijöiden nähdään toimivan verkkoympäristössä selkeästi omalla persoonallisella tavalla, toisin sanoen persoona ei voi olla heijastumatta
työhön. Persoonan merkityksestä kertoo esimerkiksi se, että nuorisotyöntekijät kertoivat nuorten tunnistavan, kuka työntekijä on päivittänyt esimerkiksi
Facebookin tietoa yleisillä tunnuksilla. Persoonalliselle otteelle nähdään siis jäävän tilaa verkon anonymiteetin rinnallakin.

Aiemmin verkkonuorisotyötä on voitu tehdä
hyvinkin anonyymina, mutta nykyään sopiva määrä
persoonallisuutta koetaan myös nuorten kannalta positiivisena asiana. Persoonan näyttämisellä
voidaan myös osoittaa, että viranomaisenkin roolin
takana on aivan tavallinen ihminen.

“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
“ei me persoonalla tehhä, vaan me tehhään meiän liian vastausautomaatteja ja robotteja...ja sitä pystyy
ammattitaidolla, mutta meiän persoona vaikuttaa”
kattoon vähän profiilitiedoista, että minkä näkönen,
onko mieltym..kiinnostuksenkohteita merkattu tai
Persoonallisesta työotteesta on helppo jatkumo jottain muuta”
siirtyä tarkastelemaan kysymystä siitä, missä määrin
verkossa tuodaan esiin omia henkilökohtaisia
Yhdeksi kategoriaksi nuorten kanssa tehtävässä
tietoja ja persoonallisia piirteitä esille. Esimerkiksi työssä muodostui myös yleisesti ajan tasalla pyFacebook-työssä keskeisenä kysymyksenä on ol- syminen ajankohtaisiin asioihin liittyen. Tärkeänä
lut, kohdataanko nuoria oman henkilökohtaisen lähtökohtana on olla aidosti kiinnostunut nuorten
profiilin vai työprofiilin kautta. Ongelmana erillis- elämästä ja pyrkiä pysymään ajan tasalla siitä, mitkä
ten profiilien käyttämisessä on se, että molemmat asiat ja tilanteet ovat juuri sillä hetkellä ajankohtaiprofiilit ovat luettavissa henkilökohtaisiksi profiileik- sia nuorten elämässä. Tämä vaatii kykyä hankkia
si, joka Facebookin käyttöehtojen mukaan ei ole sal- ajankohtaista tietoa ja näin ollen myös
littua (Facebook 2013). Facebooktiedonkeruutaitoja.
työmuotoa hyödyntävät työntekijät ovat kuitenkin Nuorten kanssa toimiminen joko nuorisotyön
ainakin tämän aineiston mukaan selkeästi työprofii- piirissä tai jollain muulla alalla vaatii vastaajien mulin kannalla. Vaikka työprofiilin ja henkilökohtaisen kaan aina erityistä nuorilähtöistä lähestymistapaa.
profiilin käyttäminen rinnakkain vaatii tarkkuutta, Onnistuneen kohtaamistilanteen saaminen vaatii
työprofiilin käyttö nähdään ehdottoman positiityöntekijältä aitoa kiinnostusta, aktiivista vuorovaivisena. Työprofiilin selkeä erottaminen omasta hen- kutusta ja rohkeutta jututtaa nuorta. Edellytyksenä
kilökohtaisesta profiilista nähdään jopa keskeisenä nähdään myös nuoren kunnioittaminen ja
edellytyksenä sille, että työ verkossa on ylipäätänsä aktiivisena toimijana huomioiminen. Tärkeää on,
mahdollista.
että työntekijät saavat luotua nuorelle kokemuksen
kuulluksi tulemisesta ja häntä kohtaan
“Kyllä aika tiukka on se raja mitä sinne ite …mitää osoitetusta kunnioituksesta. Myös epäaito kiinnosen koirasta, en kissoista, en siitä mitä ...kyllä ne niinku tus näkyy työntekijöiden mukaan nuorille heti:
liittyy siihen työhön semmonen linjaus siinä, että mitä
voi laittaa työprofiiliin tai mitä voi laittaa omaan, tai “nuoret kyllä aistii heti...että ootko oikeesti kiinnoson laittamatta”
tunu vai et, ne aistii sen ihan…ihan välittömästi …jos
semmonen vire tullee niin.. se on siinä”
“meillä jää netissä tai feisbuukissa tehtävä työ
tekemättä, jos meiltä otetaan työntekijäprofiilit pois”
Vaikka omien henkilökohtaisten asioiden
avaamisesta ollaan tarkkana, tietynlainen
persoonan näkyminen nuorelle koetaan tärkeänä.
Facebookissa omaa persoonaa voi tuoda esille oman
profiilisivuston kautta, ja IRC-Galleriassa työntekijät
voivat kertoa käyttäjäprofiileissaan
haluamiaan asioita.
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7.1.4 Tietotekniset valmiudet

“ja varmaan miten niinkö jatkossaki nii tän tyyppiset
työskentelytavat kehittyy nii joudutaan työssä opetNeljäntenä ja viimeisenä verkkonuorisotyötä telemaan erilaisia foorumeja, käyttämään erilaisia
ohjaavana lähtökohtana tarkastellaan tietoteknisiä tietoteknisiä ratkasuja, kaikkia näitä oheislaitevalmiuksia. Verkkonuorisotyössä tietotekniset härpäkkeitä, kuulokkeita, mitä tahansa siinä voi sitte
valmiudet nousevat erityisen keskeiseen asemaan siinä työssä olla …”
työn tapahtuessa verkon eri ympäristöissä. Edellytyksenä verkkotyön onnistumiselle ovat ensin- Se, että työntekijällä on ollut esimerkiksi jo aiemnäkin toimivat laitteet. Kartoitukseen osallistuneet min oma profiili Facebookissa, kokemusta Skypen
työntekijät olivat kokeneet ongelmia esimerkiksi käytöstä tai muista teknisistä ratkaisuista, mahkatkeilevien tai hitaiden verkkoyhteyksien sekä ju- dollistaa tärkeiden perustaitojen hallitsemisen,
mittuvien ohjelmien kanssa. Työntekijöiden oman mutta tällaisissakin tilanteissa tiedon päivittämiosaamisen kannalta tämä osaamisalue on ongel- nen on ajoittain tarpeen. Omaa osaamista on myös
mallinen, koska huonosti toimivat laitteet eivät mahdollista hioa yhä pidemmälle. Se, missä määrin
useinkaan ole omasta osaamisesta kiinni. Sen si- verkkonuorisotyön tekeminen on tuonut työntekijaan tietynlainen valmius toimia ongelmatilanteissa jälle täysin uusia vaatimuksia osaamiseen liittyen,
voitaisiin ymmärtää yleisesti ottaen osaksi laajem- näyttäisi olevan paljon riippuvainen siitä, mikä on
työntekijän lähtötaso ja harrastuneisuus yleisesti
paa tietoteknistä taitokokonaisuutta.
tietotekniikkaan liittyen. Kaiken kaikkiaan
“Ja keskustelujen käyttäminen on aivan tosi vaikiaa esimerkiksi Facebookiin perehtymiseen tulisi varata
riittävästi aikaa, koska toiminnat muuttuvat ja
välillä, ku ei yksinkertasesti vaan toimi välillä”
päivittyvät nopeasti. Työntekijöiden mukaan
Toiseksi työn onnistuminen vaatii työntekijältä riit- tärkeitä taitoja voi oppia niin toisilta kysymällä kuin
täviä tietoteknisiä taitoja. Perinteisten atk-taitojen itse opettelemalla, jolloin voidaan oppia samanlaisia taitoja kuin koulutuksissakin.
ohella tärkeänä nähdään kyky käyttää muitakin
tietoteknisiä ja elektronisia laitteita. Työntekijöiden
olisi hyvä pystyä selviämään tavanomaisista ongel- “Niin ja mehän ollaan tuohon tietääkseni kaikki tultu
matilanteista ja käyttää sujuvasti erilaisia ohjelmia. vapaaehtosesti tähän hommaan tähän
Jos perustaidot tietokoneista ovat puutteelliset tai facebookkihommaan tultu mukkaan. Niinkö jos tää
esimerkiksi Facebookin käyttö on kokonaan vieras vaikka yleistys niinku kaikille, niin voihan se olla että
asia, työn tekeminen on vaativaa. Esimerkiksi Face- ku eihän kaikilla oo välttämättä niinku perustietobookia perinteisen talotoiminnan ohella käyttävät konetaitojakkaan saati sitte jottain facebookkitaitonuorisotyöntekijät kokevat verkkoon laajentuneen ja, että kyllähän se niinku…vaativaa on niinku semtoiminnan tuoneen mukanaan uusia osaamisvaa- moselle joka lähtee niinku ihan nollasta”
timuksia esimerkiksi juuri Facebookissa kuvankäsittelyn, tapahtumien luomisen sekä niihin liittyvien Tietotekniset taidot korostuvat myös monialaista
mainosten laatimisen suhteen. Tietoteknisiin tai- työtä toteutettaessa. Verkossa tehtävässä monitoihin ei myöskään lueta vain tietokoneen käyttöä, alaisessa työssä on äärimmäisen tärkeää, että kaivaan siihen kuuluvat yhtä lailla erilaisten oheislait- killa työntekijöillä on riittävä osaaminen teknisten
teiden ja muiden työssä tarvittavien laitteiden hal- välineiden ja verkon käyttöön. Myös laitteiden
toiminnan täytyy olla varmistettua. Työntekijöiden
linta.
keskinäisen vuorovaikutuksen onnistuminen onkin
hyvin paljon riippuvainen paitsi teknisen puolen
“mää ossaan perusfacebookkia joo käyttää, mutta
esimerkiksi just se eventtien teko niin mää en silleen sujumisesta myös työhön saadusta koulutuksesta.
(Marjeta 2011, s. 54.)
haluias sitä niinkö hutasta äkkiä niin ku mun pitäis
ottaa se aika siihen, että ehtis tutustua siihen…”
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Tietoteknisiin taitoihin voidaan myös liittää
tietämys verkkomaailmasta ja nuorten suosimista
verkkoympäristöissä. Tässä kohdassa huomio
kiinnitetään kuitenkin ensisijaisesti tietotekniikan
välineelliseen käyttöön ja verkkomaailman tuntemukseen sinänsä palataan luvussa 7.3.8.

Facebookissa töitä tekevät nuorisotalojen työntekijät näkivät työnsä koostuvan ennen kaikkea tiedottamisesta ja mainostamisesta, mutta myös syvemmistä kohtaamisista nuorten kanssa oli kokemusta.
Vaihtelevuutta selittää ennen kaikkea aika, jota
työntekijät voivat käyttää Facebook-työhön perustyönsä ohella. Ajalliset mahdollisuudet käyttää
Facebookia vaihtelivat vastaajilla huomattavasti.
7.2 Monialaisen
Joillakin saattoi olla päiviä, ettei Facebookissa ehdi
käydä ollenkaan, toisilla aika saattoi olla pari tuntia
verkkotyön tehtävät
viikossa. Poliisien osalta kohtaamista ei voida kuvata yhtä tarkasti, sillä keskustelujen luonne ja aiheet
Yksi tätä kartoitusta ohjanneista tutkimuskysymyk- näyttäisivät vaihtelevan voimakkaasti.
sistä koski sitä, minkälaisia asioita
Näyttäisi siltä, että kohtaaminen nähdään aineiston
verkkonuorisotyöntekijät pitävät tärkeimpinä
perusteella ennen kaikkea syvempänä kontaktina
tehtävinään verkossa. Alla olevaan kaavioon on nuoreen, jonka kautta voidaan käsitellä myös vaikerätty kootusti nämä vastaukset jaotellen siitä
keampia asioita. Kun tiedottaminen on enemmän
sopiviin alakohtiin. Kuvaavaa erilaisille tehtäville on, yksipuolista vuorovaikutusta nuorisotyöntekijän
että niitä toteutetaan usein samanaikaisesti, tai ne puolelta, kohtaaminen ymmärretään selkeästi vuosaattavat olla usein vahvasti toisiinsa nivoutunei- rovaikutukselliseksi tapahtumaksi.
ta. Tässä luvussa tarkastellaan kuitenkin selvyyden
vuoksi erikseen kutakin näistä aineiston pohjalta “No meillä tehhään kans aika paljon sitä niinku...
määritellyistä tehtävistä.
sitä kohtaamista. Meillä tiedotettaan kyllä joo...mää
saatan siis olla niinku koko illan niin että….mulla
7.2.1 Kohtaaminen ja läsnäolo saattaa se facebookki, se työfacebookki olla auki siitä
neljästä kaheksaan sen koko illan neljä tuntia...välillä
kattoo, että mitä siellä tapahtuu ja sulle saattaa jotku
Yhtenä tärkeimpänä tehtävänä verkossa toimies- jutella, onko nuokkari auki, onko biljarditurnausta tai
saan työntekijät näkevät nuorten kohtaamisen ja sit se voi olla, että mulla on menkat myöhässä mitä
läsnäolon. Tämä voidaan nähdä periaatteessa koko mää teen…”
verkossa tapahtuvaa toimintaa ohjaavana periaatteena, mutta myös erillisenä tehtävänä. Se, että
Ongelmana vuorovaikutuksellisen kohtaamisen
työntekijöiden läsnäolo voi olla jo sinänsä tärkeää, toteuttamisessa nähdään ennen kaikkea vaikeus
tulee ilmi hyvin seuraavassa lainauksessa:
toteuttaa Facebook-työtä nuorisotalolla toimimisen
ohella. Kiinnostusta syvempään kohtaamiseen olisi,
“joskus sitäki niinkö miettiny että...itessään se on mutta usein se vaatisi lisää aikaa, enemmän henmerkityksellistä, että vaikka sillä nuorella ei oo sitä kilökuntaa tai erilaisia tilaratkaisuja. Facebookissa
ajankohtasta akuuttia mittään, mutta sillä on se tieto tehtävän työn sijoittaminen työpäivän yhteyteen
siitä, että että tuo ihminen tai tuo palvelu… että mää voidaan nähdä myös ristiriitaisena.
voin sitte, kun mulla on joku juttu niin kysyä, että se on
jo itessään merkityksellistä...”
“...mutta varmaan seki ,että ku se on rajallinen se
aika mitä pystyy olemaan niin vähän tulee semmosia
Tämän aineiston pohjalta laajempia kohtaamisia syvällisiä keskusteluja, että eniten se on just tätä, että
tapahtuu etenkin Byströmin chat-palvelussa, jossa onko talo auki ja kuka siellä on ja sitte saattaa tosiaan
nuorten on mahdollista käydä yksityiskeskusteluja semmosta ketkä ei enää käy talolla nii ne voi sitte ottyöntekijöiden kanssa. Usein keskustelun aiheena taa yhteyttä...”
voivat olla laajemmatkin nuorille ajankohtaiset tai
vaikeat asiat.
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Kuvio 10. Monialaisen verkkotyön tehtävät.
“...että jos vois napata sen koneen ja mennä siihen...
ko se itestä tuntuu tosi hullulta, että jos menet sinne
koneelle ja jos jonku kans siitä chattaisitkin, mutta
että sulla on siinä viien metrin päässä ne oikiasti...
oikiasti paikalla olevat nuoret...niin se ristiriita siinä...”
Syvempiäkin kontakteja nähdään siis olevan mahdollista syntyä myös Facebookissa, jos resurssit työn
tekemiseen olisivat erilaiset. Sekä Facebookissa
että nuorisotalolla tapahtuvaan nuoren kohtaamiseen halutaan keskittyä kunnolla siten, ettei toinen
työmuoto haittaa toista.
“on nyt huomannu, että kaveriksi on pyytäny semmosia ulkomaalaisia, joilla on hirveen vähän kavereita…
ois niinku, sais rauhassa niinku jutella niitten kans...
koska kun mää on tilalla, niin kyllä mää sillon haluun
olla siellä läsnä…”

Facebookin osalta työntekijät olivat kokeilleet
niin sanottuja päivystysvuoroja. Tällöin nuorilla on
tiedossaan aika, jolloin nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa Facebookin kautta. Myös ajatuksia
Facebook-työn tekemisestä illalla
nuorisotalon sulkeuduttua on esitetty. Työntekijät
näkivät tärkeänä, ettei myöskään Facebook-työ jää
vasemmalla kädellä tehdyksi, koska kyseessä on
kuitenkin nuorille tärkeä ja arkipäiväinen tila.
Toisaalta työntekijöiden vastauksissa korostui
jatkumo verkossa ja nuorisotalolla tapahtuvien
kohtaamisten välillä. Kohtaamiset verkossa voivat
olla kokonaan verkon tasolla tapahtuvia, tai sitten
verkossa solmittuja kontakteja voidaan käyttää
hyödyksi verkon ulkopuolella. Myös nuorisotalolla
tapahtuneista asioista kuten porttikieltojen antamisesta voidaan jatkaa keskustelua verkossa.

48

“meillä on kyllä enemmän sillä lailla, että ne niinkö
että kyssyy...joku kyssyy että hei, ookko nää talolla
että ok, mää tuun ja sitte ne tullee, että pittää saaha
jutella ja kertoa joku asia...että meillä kuitenki enemmän puhutaan kasvokkain ku siellä facebookissa”
Haasteellisuutta Facebookin käyttöön voivat tuoda myös muiden työntekijöiden osittain ristiriitaiset
suhtautumistavat tietokoneella olemiseen.
Vaikka kyseessä on työhön sisältyvä asia,
Facebookin käyttö työpaikan harvoilla tietokoneilla
voi olla muiden työntekijöiden kannalta hankalaa.
Toisaalta haastatteluun osallistuneet työntekijät
korostivat joustavuutta ja verkkotyön hyödyllisyyttä myös muiden työntekijöiden kannalta. Työyhteisöllä nähdäänkin olevan merkitystä siinä, millaisena Facebookissa työskentely nähdään.

Nuoren tarkka ja aito kuuntelu sekä pyrkimys
päästä selville nuoren viestistä ovat etenkin verkossa äärimmäisen tärkeitä seikkoja, koska
verkkovuorovaikutus pohjautuu käytännössä vain
kirjoitettuun kieleen. Kuuntelua ja viestin tulkitsemista voidaankin kuvata työntekijöiden mukaan
eräänlaiseksi ”haisteluksi”, jossa nuoren tilanteesta
ja kertomuksesta pyritään pääsemään selville.

7.2.3 Keskustelu

Kuuntelun ohella verkkonuorisotyön kautta voidaan tarjota nuorelle keskustelukumppani nuoren
mielessä pyörivien asioiden avaamiseksi. Verkossa
saatetaan jutella hyvinkin arkipäiväisistä asioista,
mutta myös vakavammista nuoria
painavista ongelmista. Aiheiden erilaisuudesta
“Niin ja justiinsa se, että kun konneita on talolla huolimatta työntekijät näyttäisivät kokevan
vähän, ja käyttäjiä yheksän niin et voi mennä sinne, tekevänsä kaiken kaikkiaan samankaltaista työtä.
että mää tässä harjottelen vähän tätä ohjelman Esimerkiksi Byströmin chatissa nuoren voi tarvitkäyttöä...nii ei hirveen suopeasti katota, vaikka se on taessa ohjata eteenpäin toiselle, enemmän asiasta
työhön liittyvä juttu “
tietävälle työntekijälle.
“…varmaan meillä enemmänkin muut, joilla ei oo “nuoret on yhteinen ja sitte aika paljo ne asiatki, että
profiilia tullee sanomaan, että hei, laittakaapa sinne mitä keskustellaan, että kelle se sattuu menemään, nii
facebookkiin sitä, että hei, tehkääpä näin ja nuin”
kuka tahansa voi vähän niinkö keskustella.”
Facebook-työssä reaaliaikaisen keskustelun ohella
on mahdollista kommunikoida nuoren kanssa
7.2.2 Kuuntelu
myös muulla tavoin, esimerkiksi yksityisviestien tai
Kohtaamisen ohella myös kuuntelu voidaan erot- päivitysten kommentoinnin kautta. Keskeisellä sitaa omaksi verkkonuorisotyön tehtäväalueeksi. jalla ovat tiedottaminen ja mainostaminen, mutta
Nuoren kuuntelussa ja kohtaamisessa yleisesti on myös keskusteluja nuorten kanssa käydään. Yhtenä
toki kyse hyvin paljon samasta asiasta, mutta tässä työn positiivisimmista asioista nähtiin mahdollisuus
yhteydessä alueet on pyritty erottamaan toisistaan yhteydenpitoon nuorisotalon entisiin kävijöihin.
työn luonteen vuoksi. Niin verkossa kuin muissakin ympäristöissä kohdatuille nuorille pelkästään “Mutta siis mää juttelen ainaki aika paljo siitä, että
kuuntelijan löytäminen voi olla tärkeää. Nuorten miten porukalla mennee…semmosia nuoria ketkä on
kohtaaminen vaatiikin työntekijältä hyviä kuunteli- menny, nytte lähteneet niinku ysiltä poies niin niitten
jan taitoja. On kuitenkin hyvä huomata, että
kanssa, että miten niillä mennee, et mitä ne on
kuuntelu ei kuitenkaan ole yksipuolista, vaan samal- teheny…”
la voidaan jakaa yhdessä nuorten kertomia asioita.
Yhtenä haastavana tekijänä keskusteluissa nähtiin
“ja varmaan siinä samalla tullee sitä jakamista, että kysymys siitä, miten löytää hyviä kysymyksiä keskuunnellaan nuorta, mutta sitte myös jaetaan olipa kustelun eteenpäin viemiseksi. Työntekijät näkevät
ne iloja tai suruja”
tärkeänä hyvin muotoiltujen ja avaavien kysymysten esittämisen. Yhtenä osaamisvaatimuksena
hahmottuukin taito esittää ”oikeita” kysymyksiä.
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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 kertomuksessa
oikeisiin asioihin.

Myös yleisesti ottaen työssä koetut positiiviset
puolet liittyvät usein onnistuneihin keskusteluihin.
Keskustelujen positiivisena antina pidettiin
esimerkiksi mahdollisuuksia auttaa nuorta
avartamaan ajatusmaailmaansa. Samalla avartuvat
usein myös työntekijän omat ajatukset. Esimerkiksi
poliisit kertoivat käyneensä hyödyllisiä keskusteluja
“että aina niinku aina vähän miettii sitä, että mistä nuorten kanssa vaikkapa grafiittien teosta tarkaskohti sitä lähtee purkamaan ja mistä asioista, ku
tellen ilmiötä erilaisista näkökulmista. Työntekijät
kaikkia asioita siinä ei ehi eikä voi mennä..että taval- pitävät myös tärkeänä nuorelta saatua hyvää palaulaan ne omat kysymykset ja se mihin itte tarttuu, niin tetta tai kiitosta saadusta avusta. Seuraava lainaus
suuntaa sitä asiaa tosi paljo.”
kertoo hyvin, kuinka verkossa voidaan luoda aivan
yhtä oikea ja antoisa keskustelu kuin missä tahansa
Hyvinä kysymyksinä nähtiin nuoren tilannetta muuallakin:
avaavat kysymykset, joiden kautta olisi mahdollista päästä enemmän kiinni nuoren tilanteeseen ja “sää niinku unohat sen, et että sulla on kone siinä, ku
siihen, minkälaisia ajatuksia tai tunteita hänellä it- semmosta tapahtuu että sää oot jotenki semmosessa
sellään on tilanteesta. Myös tulevaisuuteen suun- tilassa, että sää niinku oot sen niinku sen sen nuoren
taavat kysymykset koettiin hyödyllisinä. Tarkentavia kanssa niinku..vaan ja sää unohat että sää kirjotat ja
kysymyksiä voi esittää aina, jotta asia aukenisi
siinä on kone ja sitä nuorta ei siinä ku ookkaan”
enemmän työntekijälle. Nuorten kanssa verkossa
keskusteltaessa on myös tärkeää pyrkiä jäsentämään
7.2.4 Tukeminen ja auttaminen
nuoren kertomaa riittävästi omassa mielessään:
“ja ehkä tässä verkkotyössä tullee just se asian
jäsentäminen, että se toimii sillai että vähän kyselet
siitä asiasta… ku se on kuitenkin vähän erilainen
tilanne ku keskustelu, että siinä se toinen helpommin
vaan kertoo ja kertoo ...mutta…sitte sitä lähtee
jotenki jäsentämään ja pilkkomaan siinä”

Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä verkossa
voidaan tunnistaa nuorten tukeminen ja auttaminen, etenkin jos nuoret tulevat palveluun nimenomaan jonkun tietyn ongelman tai ongelmien
vuoksi. Verkkotyön tehtävänä nähdäänkin asiakkaiden kokonaisvaltainen auttaminen. Työntekijät
kuvasivat nuorten auttamista prosessina, 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 olla tarvittaessa jämäkkä asian eteenpäin
viemiseksi ja positiivisten asioiden esille tuomiseksi.

Yhtenä keskeisenä lähtökohtana verkossa 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 myös tuttua nuorisotyöntekijää voi olla josKäytännössä nuorisotyöntekijät lähtevät usein
kus helpompi lähestyä verkon kautta.
nuoren kanssa miettimään, mikä olisi ratkaisuna tilanteeseen. Tehtävänä on usein vaihtoehtojen miet“… niin se on sille hirveen matala kynnys tavallaan timinen yhdessä nuoren kanssa sekä näkökulmien,
kysyä sieltä niinku, jos se varsinki tuntee esimerkiksi vinkkien, ajatusten ja ehdotusten tarjoaminen
minut sillä tavalla, että se on käyny nuokkarilla
nuorelle.
pitkään, mutta se ei halua kuitenkaan tulla
kasvotusten jutteleen, nii se voi sitte kysyä sen siellä, “Kuulla siis se asia, mikä sillä nuorella on ja sitte lähteä
että mitä mun pitäis tehä”
niinku kyselemmään ja yhessä miettimään, että miten

tästä niinku päästäs parempaan suuntaan...ja tai että
mahollisesti itekki siihen vähän sitä ommaa näkemystä tai ainaki niillä kysymyksillä ohjata,
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että että se nuori ite, tai vielä parempi että se nuori ite Auttamisprosessissa tärkeää on tunnistaa oman
löytäs sen ratkasun tai tai sen jutun, kun ne ei monesti työn tarkoitus ja oma rooli työntekijänä. Työntekijät
huomaa niissä syövereissä niitä omia hyviä asioita…” korostivat, ettei verkkonuorisotyö ole esimerkiksi
psykoterapiaa, ja työntekijöiden täytyykin välttää
Keskeisenä tehtävänä nuorisotyöntekijät näkevät esimerkiksi ”kaivamasta” asioita liian syvälle nuoren
nuoren rohkaisemisen ja toivon antamisen kanssa. Työntekijän kannalta on tärkeää myös nähepätoivoiseenkin tilanteeseen. Yhdessä pyritään et- dä oman työn merkitys ja pitää yllä sopivaa asensimään nuoren omia voimavaroja ja
netta esimerkiksi alla olevien lainauksen tapaan:
auttamaan niiden hyödyntämisessä. Työssä on tavoitteena löytää niitä asioita, mitkä ovat hyvin ja “… siinä lähetään napakasti miettimään sitä, että…
missä onnistutaan. Ennen kaikkea pyritään tuke- mikä vois auttaa…että sitte ku se vaikka loppus se se
maan nuoren itsetuntoa ja motivoimaan nuorta
juttu, nii sää voit kuitenki niinku aatella että, no että
toimimaan:
tässä mää nyt tein sen mitä ikinä vaan pystyin, ettei
tässä voi lähtee tekemään muunlaista työskentelyä”
“ja jotenki myös semmonen ajatus, että jos jotenki
semmosessa pattitilanteessa siellä tuntuu nuori ole“ja sitte vaan ainaki aattelee sillai, että oli se keskusvan, nii auttas jotenki löytämään semmosta pientäki telu sitte mikä oli, mutta siinä lopussa, että mää oon
askelta, pientäki ratkasua etteennpäin”
tässä niinkö parhaani teheny ja auttanu sen minkä
pystyn..”
“...jotenki semmonen, että joku prosessi lähtis sillä
ihmisellä itellä liikkeelle”
7.2.5 Tiedonhaku ja
Työtä ohjaavina periaatteina nähdään vahvasti
voimavaroihin ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva
työote. Työssä pyritään ottamaan mukaan positiivista elämännäkökulmaa, toivoa ja uskoa. Tavoitteena
on kannustaa, rohkaista sekä auttaa nuorta itseään
löytämään ratkaisuja tilanteeseen. Myös Marjeta
(2011) on todennut ratkaisukeskeisyyden olevan
tärkeä periaate verkkotyössä. Koska sopivana lähtökohtana verkkotoiminnalle pidetään ennen kaikkea ennaltaehkäisevyyttä ja varhaista puuttumista, pitkäkestoisia ja syvällisiä auttamisprosesseja
tarvitsevat nuoret pyritään ohjaamaan mieluummin reaalimaailman palveluihin. Näin ollen yhtenä
periaatteena voidaankin todeta, ettei verkossa tarjottava apu pyri olemaan reaalimaailman palveluiden korvaaja, vaan enemmän jo olemassa olevien
palvelujen tukitoiminto. (m.t., 32.)
“ja sitte kyllä mun mielestä tässä jos missä, nii
tämmönen niinku semmonen
voimavarasuuntautuminen ja ratkaisukeskeinen
työote on just nappiin”

tiedottaminen

Yksi verkon keskeisistä hyödyistä on verkon mahdollistamat väylät sekä hankkia tietoa että tiedottaa
nuorille heille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.
Tiedottaminen vaatii ensinnäkin ymmärrystä siitä,
minkälaiset aiheet kiinnostavat nuoria. Tiedottaminen tunnistettiin haastateltavien joukossa selkeästi
yhdeksi verkkonuorisotyön tehtäväksi, johon voidaan luonnollisesti yhdeksi osaksi liittää myös tiedonhaku esimerkiksi nuorien esittämiä kysymyksiä
tai ongelmia varten.
Tietoa voidaan hyödyntää suoraan keskustelussa tai
esimerkiksi jakaa nuorille sopivia linkkejä. Tiedonhaku näyttäytyykin hyvin laaja-alaisena
tehtäväalueena, johon kuuluu muun muassa ajankohtaisista asioista perillä oleminen. Työntekijällä
on tärkeä olla laaja-alaista tietoa eri tietolähteistä
sekä tietää, mikä on luotettavaa tietoa. Tiedonhaku
onkin periaatteessa koko ajan käynnissä oleva prosessi, missä oma osaaminen laajentuu entisestään.

tiedonhaku, sehän on aina sillon ku ollaan chatissa…
“ja se toivo...toivonkin antaminen siinä mielessä...ku että totta kai sitä tapahtuu muullonkin...koko ajanjoku joku...siellä langan toisessa päässä joskus aika han sitä tapahtuu...tullee meillä jokkaisella työssä...
epätoivosessa tilanteessaki, nii kuitenki se rohkasu
mutta hakkee sitä tietoa, mitä sitte käyttää siellä...
siihen, että ei peliä oo vielä menetetty”
siinä chatin aikana
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Tiedottamisen rooli puolestaan nähtiin erityisen
merkittävänä erityisesti Facebookissa tehtävässä
työssä. Tiedotukset voivat koskea ajankohtaisia asioita, tapahtumia tai esimerkiksi nuorisotalon aukioloaikoja. Työntekijät korostivat, että tiedotuksessa
täytyy ottaa huomioon myös se, että julkaistavat
tiedotukset on myös muiden ryhmien kuin nuorten
luettavissa. Esimerkiksi nuorten vanhemmat voivat
seurata nuorisotalon sivun tapahtumia pysyäkseen
ajan tasalla nuorten elämässä. Samoin tiedotuksia
seuraavat esimerkiksi nuorisotalon vanhat kävijät. Näin ollen tiedotusta ei voi myöskään rakentaa
pelkästään nuorten ehdoilla:

Mainostaminen ja oman palvelun markkinointi näyttäytyivät keskeisinä tehtäväalueina myös
muilla foorumeilla toimivilla työntekijöillä. Yhtenä
tehokkaana tapana nähtiin myös nuorten kesken
tapahtuva vertaistiedottaminen, jossa hyväksi koetusta palvelusta kerrottaisiin omille tutuille. Tämä
kuitenkin vaatisi nuorten laajempaa osallistumasta
ja vaikuttamista, joka nähtiinkin yhtenä toiminnan
kehittämisalueena.

7.2.7 Mediakasvatus

Edellä käsiteltiin nuorisotyöntekijöiden tarvetta tiedonhakuun ja luotettaviin tietolähteisiin liittyvään
osaamiseen. Samalla nuorisotyöntekijöiden voi olla
tarpeen ohjata myös verkossa kohdattavia nuoria
median käytössä. Varsinaiseen mediakasvatukseen
keskustelu ryhmähaastatteluissa ei edennyt laajemmin, mutta asiasisältöjen vuoksi tässä yhteydessä
Monipuolisuudesta ja laajuudesta huolimatta tie- päädyttiin määrittämään yhdeksi verkkonuorisodottaminen nähdään kuitenkin suhteellisen yksityön tehtäväalueeksi myös mediakasvatus.
puolisena toimintana, kun taas esimerkiksi chatis- Mediakasvatuksen tunteminen voidaan määrittää
sa tapahtuvat keskustelut työntekijät hahmottavat näin ollen osaksi verkossa toteutettavaa ammatilselkeämpänä kohtaamisena. Samalla toiminnan va- lisuutta.
kiintuessa nähdään tärkeänä kehittää työmuotoja
Nuoria verkossa kohdatessa voi olla ajoittain tarmonipuolisemmiksi.
peen muistuttaa hyvistä käytöstavoista ja siitä, ettei
epäsopiva käytös ole hyväksyttyä myöskään verkos“niin ja se että nytte, ku on nuoret löytäny, on
kavereina ja sen nii se on aika kehittää sitä ja mennä sa. Esimerkiksi Facebook voi antaa mahdollisuuksia
myös kiusaamiseen puuttumisessa, jos nuorisotähän pois siitä pelkästä ykspuolisesta
työntekijät näkevät vaikkapa kyseenalaisia nuorten
tiedottamisesta”
välisiä keskusteluja ja profiilien päivityksiä. Nuoria
on myös ohjeistettu tietoturvaan liittyvissä asioissa, jos verkon tasolla jaetaan paljon asioita omasta
7.2.6 Mainostaminen
elämästä. Yleisesti on kuitenkin hyvä muistaa, ettei
mediakasvatus saa perustua vain varoitteluun tai aiVerkossa tapahtuva mainostaminen koettiin mer- kuisen puolelta tulevaan opastukseen. Yhtä tärkeää
kityksellisenä etenkin Facebookissa toimivien nuo- on kokeilla ja tutustua median mahdollisuuksiin yhrisotyöntekijöiden keskuudessa. Verkossa tapahtu- dessä nuorten kanssa.
“Ja sitte osa nuorten vanhemmista...osa nuorten
vanhemmista on siis tullu sinne omiksi kavereiksi tai
fanittaa niitä talon sivuja, ja talon sivullahan jaetaan
just paljon niitä että nyt kesätöitten hakeminen ja nyt
sitä ja nyt tätä ja tuota”

vat mainostuksen hyödyt koettiin perinteistä mainostusta huomattavasti suurempina.

“että jos nuoret niinku jakaa esimerkiksi siellä
Facebookissa monenlaisia asioita ja jotenki niinkö
“...ihan semmosia yksinkertasia asioita hyödyn- vinkata että hei, ei tää välttämättä oo niinku hyvä juttämällä ko se, että lähettää nyt vaikka sen kutsun sillä tu, että..kun nää tietoturva-asiat on mitä on että..”
viestilootalla niille oman talon nuorille, niin seki
tavottaa paremmin ku se, että jos sen vaan panee ker- “Mää näytin, että miten pystyy poistamaan kavereiran viikossa sinne seinälle ku että nyt meillä on täällä ta ja sitte yhden lapsen kenen kanssa hän oli riidoissa,
niin opastin siis kädestä pitäen, että näin sää saat sen
se disco…”
pois sieltä …kavereista”
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7.2.8 Palveluohjaaminen
Viimeisenä verkkonuorisotyön tehtäväalueena
käsitellään palveluohjausta. Tällä tarkoitetaan verkossa tehtävää ohjaustyötä, jossa nuoria kohtaavat
työntekijät opastavat nuoret tarvittaessa eteenpäin
tietyn alan asiantuntijoille hakemaan apua tai tukea
ongelmatilanteeseen. Usein nuoria kehotetaan
hakeutumaan tiettyihin palveluihin silloin, kun
keskustelun kohteena oleva asia on huomattavasti vaikeampi, tai kun työntekijällä itsellään ei ole
asiantuntemusta aiheeseen liittyen. Nuoria voidaan
myös ohjata hakemaan itse lisää tietoa verkosta johonkin tiettyyn asiaan liittyen, käyttämään erilaisia
ohjelmia tai tutustumaan verkon kautta palveluihin.
Mahdollisuus ohjata tiedonhakuun tai avun hakemiseen nimenomaan verkossa näyttäytyy olennaisena, koska nuori on jo valmiiksi verkon ulottuvilla.
Palveluohjaus voi tapahtua saman
toimialan sisällä esimerkiksi niin, että verkossa
toimiva työntekijä ohjaa 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.)

Vastauksissa korostettiin toisaalta nuoren ohjaamista ja kannustamista eteenpäin, mutta toisaalta
sitä, ettei nuorelle anneta turhia lupauksia.
Työntekijät näkivät tärkeänä, ettei nuorille luvattaisi
esimerkiksi erilaisista palveluista kerrottaessa liikoja, jotka saattaisivat myöhemmin aiheuttaa pettymyksiä.
“mulla tuli mieleen vielä se, että mikä ihan niinkö
palveluohjauksellisestiki mikä on tärkeää on se, ettei
anna turhia lupauksia …meille tullee semmosia nuoria ketkä hirveen monesti sannoo että...mulle sanottiin jo näin, että minä saan tämän, mutta sitte minä
menin sinne te-toimistoon ja minä en saa...minä en
ookaan oikeutettu tähän”

Turhien lupauksien välttämisen ohella pidettiin
tärkeänä matalan kynnyksen palvelun periaatetta ja
”pompottelun ”välttämistä. Vastaajien mukaan on
tärkeää olla tarkkana siitä, onko jokin palvelu nuorelle oikea paikka ja saako nuori sieltä tarvitsemansa
avun. Yhdeksi huolenaiheeksi nousi palveluiden
pirstaleisuus, joka voi heikentää nuoren
motivaatiota avun etsimiseen. Työntekijöillä
Palveluohjauksen suhteen nähtiin tärkeänä, että voidaan ajatella olevan tietynlainen vastuu nuoren
työntekijällä on hallussaan riittävästi tietoa sopitukemisesta avun hakemisen reitillä.
vista tietolähteistä ja paikoista, joihin mahdollisesti
ohjata nuoria. Työssä tarvitaan laaja-alaista tietoa “… että jotenki ko nuoretki tahtoo olla semmosia, että
niin erilaisista palveluista kuin niiden piirissä asijos ne kovin pettyy, nii ei ne jaksa sitte ennää”
oimisestakin. Erityisen tärkeää on, että tieto on luotettavaa ja ajankohtaista. Työntekijöiden tulisikin “että se vastuuki, että kuinka paljo sää tuotat pettyolla perillä nuorten elämän kannalta ajankohtai- mystä sille nuorelle, koska on aina yks askel siihen
sista asioista kuten vaikkapa nuoria koskettavista syrjäytymisen suuntaan…”
lakimuutoksista. Riittävää tietopohjaa kuvattiin vastauksissa esimerkiksi näin:
Palvelunohjauksen suhteen keskusteltiin myös

siitä, olivatko esimerkiksi Byströmin nuorten palveluiden työntekijät ohjanneet verkossa tavattuja nuoria verkon ulkopuolisiin tapaamisiin Byströmin nuoren talon vastaanotolle tai muualle. Byströmin taloa
enemmän ohjausta oli tapahtunut tiettyjen ammattilaisten luo tai oman paikkakunnan palveluihin, jos
“ja tietysti sillon ku ihan selvästi joku nuori kysyy, että kyseessä on Oulun alueen ulkopuolelta oleva nuori.
mistä mä saisin tätä palvelua tai minne mun pitäs Facebook-työssä taas nuorten kanssa saatetaan
mennä, niin varmaan…työtehtävänä korostuu että aloittaa varsinainen keskustelu vasta nuorisotalolihan pitää konkreettisesti kertoa, että mistä ja mistä la, kun tieto esimerkiksi nuorisotyöntekijän paikalla
ja miten kannattais sitä apua hakia etteenpäin”
olosta on tullut. Hyödyllisenä nähtiin myös nuorelta
itseltään tuleva tieto, kuka olisi mahdollinen taho
joka voisi häntä auttaa.
“Ja sitte tietää semmoset hyvät linkit, että voi ohojata
sitte jos tosiaan tulee jotain kysymyksiä mihin ei ossaa
vastata, että tietää sitte ohojata semmoseen paikkaan mistä se ossaa pyytää ne vastakset”
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7.3 Verkkovuorovaikutuksen
keskeiset osaamisalueet

Suuri ero voi olla esimerkiksi siinä, ettei nuori oleta työntekijän johdattelevan keskustelua, mitä hän
Tässä luvussa tarkastellaan verkkovuorovaikutusta ehkä tekisi verkon ulkopuolella. (Marjeta 2011, s.
ja sen sisältöjä keskeisenä verkkonuorisotyön
45.) Verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuvat
sisältönä. Verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen kohtaamiset voivat siis osittain erota orientaativoidaan liittää useita ominaispiirteitä, jotka tekevät oltaan, vaikka perustavanlaatuiset vuorovaikuverkkovuorovaikutuksesta osin haasteellisenkin tustaidot säilyisivätkin samanlaisina. Näin ollen
kommunikoinnin muodon.
työntekijä ei välttämättä voikaan jatkaa täysin saTässä yhteydessä verkkovuorovaikutus sekä sen
manlaisilla vuorovaikutuskeinoilla kuin verkon ulominaispiirteiden ammattitaitoinen hallinta ja käyt- kopuolella (m.t., 45), mikä puolestaan perustelee
tö on haluttu nostaa yhdeksi kattavaksi tehtäväk- esimerkiksi riittävän koulutuksen ja perehdytyksen
si verkkoympäristössä toimittaessa. Periaatteessa tärkeyttä.
kaikki edellisessä luvussa tarkastellut verkkotyön
tehtävät voidaan ajatella vuorovaikutuksena, jota
ohjaa verkossa ilmenevät ominaispiirteet.
7.3.2 Harkintakyky

Luomalla tällainen oma kattava kategoria erikseen verkkovuorovaikutuksesta voidaan korostaa
Toinen tärkeä lähtökohta verkossa tapahtuvalle
nimenomaan verkkoperusteisen vuorovaikutukvuorovaikutukselle on työntekijöiden oma harkinsen ominaispiirteitä. Samalla verkkovuorovaikutus
takyky. Harkintakyky yhdistyi vastauksissa rauhalhahmottuu myös yhtenä erityisenä osaamisalueena
lisuuteen ja tilannetajuun, mutta myös tekstipohjaiverkko nuorisotyöntekijöiden työssä.
seen vuorovaikutukseen. Harkintakykyä tarvitaan
Verkkovuorovaikutusta lähestytään kuviossa 11 esimerkiksi silloin, kun pohditaan missä määrin
näkyvällä tavalla. Periaatteessa monet aineiston keskusteluissa pyritään empatian osoittamiseen
pohjalta muodostetut ja tässä esitetyt osa-alueet ja missä määrin ratkaisuihin ja toiminnallisuuteen
ovat sovellettavissa muuhunkin kuin verkossa kannustamiseen. Harkintakykyä ja rauhallisuutta
tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Myös esimerkiksi tarvitaan myös silloin, kun pohditaan, miten nuorkeskustelun elementit ovat hyvin samantyyppisiä ta olisi hyvä ohjata ja neuvoa tai miten reagoida
nuorten voimakkaisiinkin tunnekokemuksiin.
verkossa kuin missä tahansa muuallakin, mutta
kaikki osa-alueet nähtiin tärkeänä ottaa esille, koska
“ja tässä varmaan tullee se...se tuota rauhallisuus...se
ne haastatteluissa nousivat ilmi.
on varmaan siinä aika semmonen, että ei lähe siihen
myllyty..myllytykseen, selvästi siihen tunneryöppyyn
mukkaan vaan silleen, että no katellaanpa tämä nyt
7.3.1 Vuorovaikutustaidot
tästä tämä homma”
Niin verkossa kuin kasvokkainkin tapahtuva vuorovaikutus on vastaajien mukaan pohjimmiltaan samanlaista, johon verkon ominaispiirteet tuovat vain
oman leimansa. Aluksikin tärkeänä edellytyksenä
verkossa tapahtuvalle vuorovaikutukselle nähtiin
perinteiset vuorovaikutustaidot. Vaikka vuorovaikutus nähdäänkin tämän aineiston pohjalta hyvin
samankaltaisena kuin reaalimaailmassa, verkossa
työntekijä on kuitenkin hieman erilaisessa roolissa.
Esimerkiksi verkossa psykologin tai sosiaaliohjaajan
kanssa juttelemaan tulevan nuoren lähtökohdat
voivat poiketa siitä, että hän tulisi reaalimaailmassa
kyseisen ammattilaisen vastaanotolle.

Harkintakyky nähtiin äärimmäisen tärkeänä osaamisalueena erityisesti Facebook-työssä, jossa on
mahdollista päästä näkemään nuorten keskinäisiä
kommentointeja ja julkaisuja.
“Ja sitte semmosta harkintakykyä siinä, että mihin
nää niinkö kommentoit ja mihin et, että 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”
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Kuvio 11. Verkkovuorovaikutuksen keskeisiä osaamisalueita.
Keskustelua käytiin muun muassa siitä, eroaako
verkossa tapahtuva kommentoiminen ja mahdollinen puuttuminen siitä, miten samankaltaisessa asiassa toimittaisiin nuorisotalolla. Keskustelua herätti esimerkiksi nuorisotyöntekijän suhtautuminen
nuorten suunnitteilla oleviin juhliin. Näyttäisi siltä,
että Facebookissa kommentointia halutaan harkita,
jottei samalla menetettäisi mahdollisuutta seurata
nuorten elämää. Työntekijöiden mukaan verkossa
ollaan edelleen ”vieraalla maaperällä” kasvotusten
tapahtuvaan kohtaamiseen verrattuna. Tämä asettaa työntekijälle myös osittain erilaiset lähtökohdat
verkossa tehtävälle työlle.

“… eihän läheskään kaikkea, mitä ne sinne ehtii
kirjottaa niin nää, mutta että jos sattuu just joku tuore juttu, josta näkee että toista kiusataan tai on ihan
jotain ala-arvosta rasistista juttua, niin kyllä sinne
jotaki kommenttia heittää…”

7.3.3 Reagointikyky
ja tilannetaju

Edellä esitetty harkintakyky on vahvasti yhteydessä
myös reagointikykyyn ja tilannetajuun, jotka
“Se eroaa facebookissa sillain, että facebookissa ne
nekin voidaan nostaa aineistosta esille omina kokopystyy blokkaan mut ulos, että mää en nää ennää
naisuuksinaan. Useat vastaajat näkivät
niitä niitten kommentteja, mutta talolla jos ne
puhhuu siit...niin…ne ei voi blokata sua pihalle...ei ne reagointikyvyn tärkeänä reaaliaikaisessa chat-palvesiellä talolla pysty...että jos ne puhhuu siitä niin se on lussa toimittaessa, sillä kommunikointi palvelussa
niitten oma ongelma, jos ne puhhuu siitä ja sitte mää on nopeatempoista ja tilanteet jatkuvasti muuttuvia. Työntekijältä tilanne vaatii toisaalta nopeaa reameen siihen mukkaan kyllä…”
gointia, mutta samalla kykyä rauhallisen työotteen
Toisaalta Facebook tuo myös hyviä mahdollisuuksia säilyttämiseen. Ennen kaikkea tarvitaan kykyä kespuuttua esimerkiksi verkossa ilmenevään kiusaami- kittyä olennaiseen sekä lyhentää ja tiivistää tekstiä
tarvittaessa huolehtien samalla tekstin ymmärretseen tai muihin tapahtumiin, joka ei todennäköisesti olisi mahdollista ilman verkkoa ja Facebookin tävyydestä.
käyttöä.
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Viestin sopivaan muotoon mahdollisimman nopeasti saaminen onkin yksi käytännön työn haasteista.
Rauhallisuuden ja nopean reagoinnin yhdistelmä
nähdään toisaalta työn haasteena, mutta myös tekijänä, joka tekee työstä mielenkiintoisen.

Peliajan järjestäminen onkin tärkeää, koska nuori
saattaa tulkita kirjoittamisesta tai asian pohtimisesta johtuvan hiljaisuuden myös reagoimatta jättämisenä, ellei tiedä, että aihe on työntekijällä jo
käsittelyn alla (ks. myös Marjeta 2011, s. 47). Kyseessä
on eräänlainen vuorovaikutuksen rytmitys. Lisäksi
on hyvä muistaa, että vaikka kaikkien nuorten kanssa ei itse ehtisikään aloittaa syvempää keskustelua,
kaikkien keskustelijoiden huomioimisesta jollakin
tavalla on pidettävä huolta.

“...se on paljo helpompi sopia sen liveasiakkaan kanssa aina uudelleen ja uudelleen se tapaaminen, jos joku
asia jää kesken, mutta tuossa sulla on se aika minkä
se nuori halua ..no okei maksimissaan ehkä se, mitä
on ajateltu, ehkä tunti, menneehän välillä pitempäänki, mutta siis se että, että se on...se on siinä hetkessä “jos jotenki haluaa miettiä, nii sitte kirjottaa että nii
olemista, nii se vaatii aina sen että osaat keskittyä sii- piste piste tai että hetki piste tai jotaki tämmöstä, että
hen olennaiseen”
loppujen lopuksi siitä saa iteki kyllä aikaa…vähän sitä
peliaikaa jäsentää mielessä…”
Myös saman tehtäväalueen sisällä työn tempo saattaa vaihdella paljonkin kävijöiden määrästä ja kesReagointivalmiuteen voidaan liittää myös tilankustelujen laadusta riippuen. Toisina päivinä työ voi netaju. Työntekijät korostivat taitoa lukea tilanteita,
olla äärimmäisen hektistä, kun taas joskus kävijöilukea rivien välistä ja toteuttaa vuorovaikutusta kaiden vähäinen määrä saattaa tuntua turhauttavalta. ken kaikkiaan nuorilähtöisesti. Työntekijät keskusteTyöntekijöiltä vaaditaankin taitoa sopeutua erilailivat ryhmähaastattelussa eräänlaisesta ”haistelun”
siin tilanteisiin ja kykyä muokata tarvittaessa omaa menetelmästä, johon kuuluu paitsi nuoren kuuntelu
toimintatapaansa eri tilanteisiin sopivaksi. Työnteki- myös tilanteen tunnustelu sen suhteen, missä menjät pohtivat myös omaa persoonaansa suhteessa nään. Tavoitteena on muodostaa käsitys nuoren tiverkon nopeassa tahdissa toimimiseen.
lanteesta asettumalla hänen asemaansa. Pyrkimyksessä päästä selville tilanteesta on oltava samalla
“mää on huomannu, että kun mää oon ite niinku tem- myös varovainen, ettei työntekijä lähde olettamaan
paramentiltaan semmonen aika säpäkkä ja nopeanuoren tekstistä vääränlaisia asioita.
toiminen, niin mulle niinku soppii tämä, mää
huomaan että mää on hirveen niinku nopsasti...just “et se on semmonen niinku aina pitää yrittää jotenki
se reagointikyky on tärkeä.”
karsia iteltä niitä olettamuksia …olla avoimin mielin”
“itelle on sitte niinku Maija (nimi muutettu) sano, että “anonyymiteetin takana on aito oikea ihminen tarsulta tullee luonnostaan ja semmonen nopea
peineen ja asioineen ja siihen vastaaminen vaatii
reagointi, niin se ehkä mulle on sitte ollu haastava, keskittymistä ja sanojen ”lukemista” eikä olettamista.”
että ku mää taas oon semmonen verkkasempi…”
Tilannetajua tarvitaan myös yleisesti verkkotyön
Keskustelun nopea tahti voi olla haastavaa eten- toteuttamisessa. On hyvä huomata, ettei samoilla
kin omien vastausten muotoilemisen ja harkinnan menetelmillä välttämättä pärjää kaikissa tilanteiskannalta. Ryhmähaastattelussa keskusteltiin, kuin- sa ja kaikkien nuorten kanssa, vaan olennaista on
ka tärkeää on ottaa palveluun tuleva nuori vakavasti joustavuus ja muuntautuvuus vaihtelevien tilanteija vastata itse omalla reaktiollaan tilanteeseen soden mukaan. Toiminnassa tarvitaankin eräänlaista
pivasti. Keskusteluissa on kuitenkin mahdollista hyö- ”pelisilmää”.
dyntää monenlaisia niksejä, joiden kautta työntekijä saa itselleen ”peliaikaa” vastausten pohtimiseen ja
kirjoittamiseen.
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7.3.4 Verkkokieli

Samalla tavoin haastatteluissa pohdittiin keinoja
kertoa nuorelle, että työntekijä on verkon toisessa
Verkkovuorovaikutuksen keskeisimpiä
päässä aidosti kiinnostunut ja valmis kuulemaan
osaamisalueita tässä esiteltävän aineiston mukaan nuoren asioista. On hyvä pysähtyä myös mietovat verkkokieli ja kirjoitustaito. Toimiminen ver- timään, miten omaa ammatillisuutta voidaan tuoda
kossa vaatii työntekijältä kykyä muotoilla ajatukset ilmi tekstin keinoin. Tässä erityisen tärkeää on luokirjalliseen muotoon ja sopivaan kirjoitusasuun. tettava faktatieto ja kaiken kaikkiaan vakuuttavasti
Lähtökohtana olisi hyvä toimia ymmärrys siitä, että toimiminen. Tavoitteena on herättää nuorissa sapuhuessa ja kirjoittaessa kommunikointi on aina
manlainen luottamus keskustelukumppanin amerilaista.
matillisuuteen niin verkossa kuin verkon ulkopuolellakin. Esimerkiksi poliisit kertoivat kohdan“...että siinä ihan erillä tavalla tehhään työtä ku
neensa uusia haasteita, kun perinteinen työasun
kirjotetaan...että toinen kirjottaa ja sää vastaat
mukanaan tuoma vakuuttavuus puuttuukin verkoskirjottamalla, nii sehän on jo ihan erilaista…”
sa. Luotettavuutta ja vakuuttavuutta onkin pitänyt
oppia ilmentämään toisin keinoin.
Yksi keskeinen verkkovuorovaikutuksen ominaispiirre on kommunikoinnin rakentuminen teks- “kun sää et toista nää, etkä tiiä millä tavalla se on
tin pohjalle ilman eleitä, ilmeitä tai kehonkieltä. Kun läsnä siinä sun kanssa, nii se että sille nuorelle välittoista ei nähdä kasvokkain, on tärkeää, että haluttu tyis myös se, että mää oon täällä linjan päässä ihan
viesti saadaan lähtemään sellaisessa muodossa, että sua kuuntelemassa...et se, hän myös tuntee tulleensa
vastaanottaja ymmärtää viestin oikean tarkoituksen. kuulluksi”
Vaikka verkkokielen tueksi on kehitetty hymiöitä
ja muita tekstiä tukevia piirteitä, väärinymmärryk- Teknisestä näkökulmasta katsottuna verkossa komset kirjoitettujen viestien kautta ovat mahdolli- munikoinnin kannalta hyödyksi on nopea sormijärsia. Myös epätietoisuus toisen tunnetilasta voi ai- jestelmä sekä yleisesti ajatusten ja näppäimistöllä
heuttaa väärinymmärryksiä. Vastauksissa nähtiinkin kirjoittamisen toimiva yhdistäminen. Toisaalta satärkeänä kykyä käyttää mahdollisimman selkeää ja malla voi syntyä kirjoitusvirheitä. Kuitenkin verkyksiselitteistä kieltä sekä rohkeutta kysyä suoraan kokielessä näyttäisi olevan yleistä jonkinasteinen
epäselvistä asioista. Esimerkiksi kaksoismerkitysten kielioppisäännöistä luopuminen. Kommunikoinväärintulkinnalle ei saisi jäädä tilaa (Marjeta 2011, s. nin toimivuuden kannalta monet työntekijät ovat
48). Sopiva varovaisuus onkin siten työn
saattaneet luopua ajan kuluessa esimerkiksi isojen
verkkokielen käytössä yksi keskeisimmistä asioista. alkukirjainten käytöstä tai pilkkujen oikean paikan
miettimisestä, jos teksti muuten on sujuvaa. Samal“…että sulla puuttuu kokonaan se elekieli ja kehon la tavoin voidaan käyttää myös omaa
kieli, jää ilmeet ja tämmöset, niin siinä pittää
murrekieltä. Useampi vastaaja kertoi kielioppisääntavallaan jotenki yrittää pitää jollaki tavalla lukia
nöistä lipsumisen olleen hankalaa itselleen, koska
rivien välistä tai niistä kirjaimista… niistä riveistä, että esimerkiksi aiemmissa töissä tai muissa yhteyksissä
milläköhän mielellä se tuon sano ja jos et sitte itte tiiä kieliopillinen tarkkuus on ollut tärkeää. Ryhmähaasettä no mikäs...hänen tunnetila oli, nii sitte vaikka
tatteluissa pohdittiinkin, että tietynlainen rentous
kysyä ihan niinku suoraan, että miltä se tuntuu tai saa välittyä myös tekstissä virallisen kielen sijasta:
näin, ko sää et pysty näkemään tosiaan että itkeekö se
siellä vai nauraako…”
“mutta sitte tuota on miettiny sitä, että tarviiko sen
olla niin semmosta ammattimaista se kirjottaminen,
“se on niinku hirveen tärkee osata puhua neutraalisti että siinäki tavallaan just se rennon kautta tarkan
sitte siellä nii, että ei tuu niitä vääriä käsityksiä…
työotteen semmonen…että ei mee tavallaan liian
koska eihän se sitte kovin mukavaa oo jos välillä
sinne nuoren, mutta ei oo semmonen täntäntäntän…
kiertää juttua, että se nuoriso-ohjaaja sano mulle se on semmosta tylsää luettavaa..semmosta niinku
facebookissa tosi ilkeesti…ja sitte sää mietit, että mitä virkakieltä …”
ihmettä mää oon sille sanonu…että en kyllä hoksaa”
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7.3.5 Nuorten kieli
Verkkokielen ominaispiirteiden ohella toinen
vuorovaikutuksen kannalta merkittävä tekijä on
nuorten käyttämä oma kieli. Tällä kategorialla viitataan aineistossa erilaisiin lyhenteisiin, hymiöihin,
urbaaneihin sanoihin ja merkkikieleen, jotka ovat
yleistä etenkin nuorten käyttämässä verkkokielessä. Työntekijöiden joukossa nähtiin tärkeänä ymmärtää nuorten erilaisia kulttuureja ja ilmaisutapoja
sekä taitoa tulkita nuorten omaa slangia.
Verkkotyöntekijät näyttäisivät olevan tietoisia verkosta löytyvistä sanastoista nuorten käyttämään kieleen liittyen, ja positiivisena pyydettiin
myös nuorilta itseltään selvennyksen pyytämistä.
Nuorten koettiin vastaavan ja auttavan mielellään
epäselvissä asioissa.
“Ja voihan sitä sitte aina, että olen niin vanha, etten
ymmärrä, suomenna.”

“mää oon miettiny, että multa vaatis ihan kauheesti
pelitaitoja...nuoret pyytää pellaamaan ihan hirveesti
ja mää en ymmärrä niistä pelleistä yhtään mittään.”
Etenkin perinteisillä nuorisotaloilla toimivilta työntekijöiltä löytyi kuitenkin jonkin verran
kokemuksia pelien hyödyntämisestä nuorisotyössä.
Nuorten kanssa on pelattu esimerkiksi Tetristä tai
Farmvilleä, joita on helppo pelata yhdessä muun
talotoiminnan yhteydessä. Sen sijaan nuorisotyön
kannalta kyseenalaisista peleistä on
tarkoituksellisesti kieltäydytty.
Työntekijöiden
piirissä ymmärretään pelitoiminta vahvasti ajankohtaisena ja nopeasti kehittyvänä alana, josta olisi
hyvä tietää enemmän. Työntekijät toivoivat mahdollisuuksia esimerkiksi pääpelityyppeihin tutustumiseen ja oman kokemuksen hankkimiseen itse
pelaamalla. Myös nuorilta kokemusten kyseleminen
nähtiin hyödyllisenä. Toisaalta oma tietämättömyys
koettiin jollakin tavalla nolona, jos nuorille joutuu
esittämään tyhmiä kysymyksiä pelimaailmasta.

Sen sijaan ajatusta nuorten kieltä käyttävistä
työntekijöistä ei pidetty niinkään hyvänä. Nuorten
käyttämän kielen tunteminen koetaan hyödyllisenä,
mutta samalla verkossa pitäisi toimia vahvasti
omana itsenään. Nuorten kielen voimakas
omaksuminen nähdään jopa teennäisenä.

7.3.7 Haastavien tilanteiden ja
ongelmien hallinta

Haastattelutilanteissa käytiin läpi myös vuorovaikutustilanteissa ilmeneviä ongelmia. Tyypillisiä
7.3.6 Pelitoiminta
ongelmia ovat esimerkiksi vaikeat ja haastavat
keskustelunaiheet,
keskusteluissa
ilmenevä
“…se on kuitenki se puhe on siellä ihan erilaista ko
häiriköinti sekä työntekijän omaan vireystilaan liitmitä esimerkiksi minä käytän normaalisti, nii mun pittyvät haasteet. Tässä yhteydessä käsitellään myös
tää jotenki mukautua siihen, mutta ei mennä niinku
sitä, minkälaisia haasteita Facebook-työ tuo
liikaa samanlaiseksi, ettei tuu se semmonen olo että
mukanaan perinteiseen talotoimintaan.
täti siellä vähän yrittää…”
Pelitoiminta näyttäytyy aineistossa mielenkiintoisena verkkovuorovaikutuksen osa-alueena. Pelitoiminnan tunteminen nähdään todella tärkeänä
ja ajankohtaisena asiana nuorten kanssa toimiessa,
mutta oma osaaminen peleihin liittyen arvioitiin
todella huonoksi työntekijöiden keskuudessa.
Esimerkiksi Facebookissa tehtävässä työssä
työntekijöille tulee paljon pelipyyntöjä nuorilta.
Näyttäisi siltä, että mielenkiintoa pelaamiseen yhdessä nuorten kanssa löytyisi, jos aikaa ja osaamista
olisi enemmän.

Vaikka viimeksi mainitussa ei ole kyseessä
puhtaasti vuorovaikutukseen liittyvä haaste, sen
käsittely tässä yhteydessä nähtiin perusteltuna
nimenomaan sen vuoksi, että Facebook-työhön
liittyvät ongelmat saattavat tuottaa haasteita myös
vuorovaikutuksen tasolla.
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Matalan kynnyksen ja nimettömyyden mahdollistamassa verkkovuorovaikutuksessa kohdataan
ajoittain tarkoituksellista häiriköintiä. Työntekijät
kertoivat kuitenkin ajatelleensa ennen työhön
ryhtymistä, että esimerkiksi pilailuviestejä tulisi
keskusteluissa paljon enemmän. Nuoret myös saattavat vain käydä tutustumassa palveluun ilman, että
työntekijälle välttämättä puhuttaisiin mitään.
“…että ku näitä pilajuttujaki tulee jonkin verran, nii
aina ite jaksaa kuitenki olla vähän niitten yläpuolella
ja ja tuota aatella että silläki...kaikella on joku tarkotus ja merkitys, miksi joku jotain tämmöstä”
Työntekijöiden vastauksissa korostui vahvasti
positiivisen ja ammattimaisen asenteen
kehittäminen pilailuviestejä kohtaan. Myös
palveluun hiljaisesti tutustuvista ajateltiin, että jo
palvelussa käyminen saattaa rohkaista seuraavalla
kerralla pidemmälle. Myös selkeästi pilailutarkoituksessa aloitettuihin keskusteluihin pidettiin tärkeänä
suhtautua vakavasti:

Toisena selkeänä haasteena näyttäytyivät keskustelussa ilmenevät haasteelliset ja vaikeat aiheet.
Yhtenä haasteena nähtiin esimerkiksi se, miten esittää oikeita ja hyviä kysymyksiä nuorelle keskustelun
eteenpäin viemiseksi. Myös vaikeiden aiheiden
kohdalla työntekijällä on oikeus, ja eräällä tavalla
velvollisuuskin, tunnistaa omat rajansa ja ohjata
nuori tarvittaessa eteenpäin toisen alan ammattilaisen luo. Samalla tavoin työntekijällä nähdään
oikeus myös vetää rajoja sisällöltään
kyseenalaisiin, vaikkapa kannabiksen käyttöä,
koskeviin keskusteluihin. Toisaalta työntekijällä
nähdään myös velvollisuus olla paikalla aitoja keskusteluja varten ilman, että aikaa käytettäisiin liikaa
epäolennaisista asioista puhumiseen.

Yhtä tärkeää on tunnistaa verkkokeskustelun mahdollisuudet vaikeiden aiheiden purkamisessa. Koska aika verkkokeskusteluissa on rajallinen, eikä asiaa
ehkä ehditä käsitellä nuoren kanssa niin paljon kuin
olisi haluttu, aiheet saattavat jäädä joksikin aikaa
pyörimään mieleen. Työntekijät korostivat kuitenkin, että tietynlainen epätietoisuus on keskeinen
“…ammattilainen ois alkanu, että älä nyt tuu tänne osa työtä, jonka kaikki työhön ryhtyvät tiedostavat.
Tärkeää on muistaa, ettei keskusteluissa voi lähteä
tuommosta höpöttään, nii se ois oikeesti voinu
joskus seuraavalla kerralla jäädä kysymättä tai voihan nuoren kanssa liian syvälle, vaan olennaista on tarse olla että se on seuraavalla kerralla tai joskus käyny jota sen hetkiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja.
kysymässä oikeestiki jottain mikä mieltä painaa, että Merkittävänä tukena haastavissa keskusteluissa
siksi on juuri hirveän tärkeää, että aina vaikka nyt nähtiin ympärillä oleva työyhteisö, jonka kanssa
olettais siellä on joku tämmönen trollaaja, nii ottaa voidaan olla reaaliaikaisestikin yhteydessä.
sen kuitenki sillä tavalla asiallisesti ne hommat”
“…mitä vaikeampaa se asia on, just sen niinku mietYhtenä merkkinä työntekijän ammattilaisuudesta timinen, että ei tosiaan lähe liian sinne syville urille,
nähtiin taito ujuttaa keskustelun väliin neuvoja tai eikä lähe liikaa hankkiutummaan sinne asioihin, kosvinkkejä ja nähdä häiriköinnin taakse ohjailemalla ka siinä on niin rajallinen se aika, että se voi vaan
keskustelua toiseen suuntaan kysymysten kautta. oikeasti sitte tehä pahemman olon sille nuorelle…”
Kuitenkin korostettiin myös työntekijän oikeutta
pitää kiinni omista rajoistaan ja puuttua tarvittaessa
keskustelussa ilmenevään loukkaavaan käytökseen
esimerkiksi huomauttamalla, että ilman asiallista
suhtautumista keskustelu voidaan lopettaa. Tavallista häiriköintiä ja haastamista koettiin kuitenkin
pystyttävän aika hyvin hoitamaan keskustelun lomassa.
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Mikäli keskusteluissa kuitenkin ilmenee sellaisia
vakavia asioita, joihin on välttämätöntä puuttua,
työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa asiasta
poliisille tai lastensuojeluviranomaisille, jotka lähtevät selvittämään tapauksia omina tehtävinään.
Esimerkiksi Move-hankkeessa toimivat poliisit
voivat ottaa asian käsittelyyn omassa perustyössään.
Tilanteissa, jossa on syytä epäillä lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä, tai joissa nuoren henki tai terveys
on muuten vaarassa, ovat asioita, joita lähdetään
selvittämään aina tarkemmin. Tällaisissakin tilanteissa on kuitenkin hyvä huomata, että keinot saattavat olla rajalliset, jos nuoren henkilötietoja, ikää
tai paikkakuntaa ei ole selvillä.
Vuorovaikutuksessa ilmeneviin haasteisiin voidaan
lukea myös työntekijöiden omat valmiudet keskusteluun. Verkkonuorisotyö nähdään samanlaisena
asiakastyönä kuin verkon ulkopuolellakin tehtävä
työ, joten myös verkossa tehtävään työhön voi heijastua työntekijän oma vireystila. Oman haasteensa
työhön tuo verkkotyöskentelyn kokonaisvaltainen
luonne.
“ja ko tässä työssä sää jouvut nimenomaan luistattamaan sitä järkeä… ja sää annat täysillä sen mitä
saa annat, että se on monesti se aikaki se hurahtaa
siitä vaan, mutta sittekö saa lopetat nii sää oot ihan
vaan että (huokaus)...maratoni tuli juostua tuossa
...niinkö että siinä on niin täysillä mukana kuitenki
siinä mitä tekkee”
Varsinainen chat-vuoro sujuu edellä esitetyn
lainauksen mukaan nopeasti, ja vuoron jälkeen
työntekijästä voikin tuntua kaikkensa antaneelta. Tämä näyttäisi olevan kuitenkin myös erityisen
positiivinen asia työssä, sillä monet työntekijät kertoivat kokevan raskaimpana vuorot, jolloin
keskusteluja on hyvin vähän, ja työ on lähinnä
keskusteluiden odottelua. Facebook-työssä ongelmat saattavat olla jopa täysin päinvastaisia, kun
muusta talotoiminnasta yritetään etsiä tilaa myös
Facebookissa tehtävälle työlle.

Facebook-työlle oman ominaispiirteensä luo myös
kysymys alaikäisistä Facebookin käyttäjistä. Facebookin sivuilla esitettävän
Oikeus- ja vastuulausekkeen mukaan
Facebookin käyttäjien tulee olla yli 13-vuotiaita
(Facebook 2013). Kuitenkin sivustolla kohdataan
paljon alaikäisiä käyttäjiä, jotka esimerkiksi saattavat pyytää nuorisotyöntekijöitä kavereiksi. Asia
näyttäisi jakavan mielipiteitä työntekijöiden kesken.
Osa vastaajista kertoi hyväksyvänsä kavereiksi myös
Facebookin kannalta alaikäiset käyttäjät, osa taas
ei. Alaikäisten kavereiksi pyytämistä kukaan ei ollut
kuitenkaan tehnyt.
“mutta mää en oo ottanu ja mää oon perustellu sille
lapselle, ku mää oon nähny sen että miksi. Ja sitte
mää oon kysyny, onko sulla lupa olla siellä, nii jos ne
on mää huomaan että ei, nii sitte...kysyä vanhemmilta, mää oon yhen ottanu sillä tavalla että vanhemmat
tietää”
“kyllä mää koen sen kuitenki hyödylliseksi suurimmaksi, että mää otan ne alakoululaisetki kaveriksi…
ihan niinku epäröimättä...kuitenki siitä on niin paljo
hyötyä siitä kontaktista, että se on se kontakti siellä”

7.3.8 Verkkoympäristöjen
tunteminen
Verkkovuorovaikutuksen kannalta merkittävä tekijä on nuorten omien toimintaympäristöjen ja verkon käyttötapojen tunteminen.
Verkkoa koskevat tiedot ovatkin eräällä tavalla edellytys sille, että toimintaa on ylipäätänsä mahdollista
tehdä nuorten suosimissa verkkoympäristöissä
(Marjeta 2011, s. 28).
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Edellä on käynyt ilmi, että verkkonuorisotyöntekijöiden työssä on tärkeää tuntea esimerkiksi luotettavia tietolähteitä ja hallita moninainen palvelukenttä myös verkkotasolla nuorten eteenpäin
ohjaamista varten. Myös verkon luonne eräänlaisena tietovarastona on hyvä tiedostaa, jotta myös
nuoria osattaisiin opastaa verkon turvalliseen käyttöön.

Erilaisille ja uusille foorumeille meneminen saattaa
usein vaatia työntekijältä opettelua. Verkkonuorisotyön yhtenä osaamisalueena voidaankin tunnistaa
taito käyttää erilaisia foorumeita ja tuntea niiden
käyttöehtoja. Uuden oppiminen näyttäisi olevan
yksi keskeinen lähtökohta työssä, koska työn edellytyksenä nähdään eräänlainen mukautuvuus ja
nuorten suosimien paikkojen ehdoilla meneminen.
Usein työntekijöille onkin erityisen tärkeää kokeilla
“Ainaki se, että kaikki mitä sinne laitat siellä pysyy ja ja tutustua itse verkon toimintaan, jolloin todenvoi levitä ihan minne tahansa”
näköisesti säilyy aito kiinnostus myös toiminnan
edelleen kehittämiseen (Marjeta 2011, s. 30).
Verkossa toimittaessa tärkeää on myös tietää jotain
nuorten suosimista verkkoympäristöistä. Työnteki- “...tää työhän täytyy olla semmosta mukautuvaa ja
jöiden vastauksissa heijastui asian tärkeys, mutta mennä sinne missä ne nuoret on, mikä se millonki on”
samalla myös tarve saada asiaan lisää koulutusta.
Toisaalta tietämys nuorten verkkoympäristöistä
7.4 Verkkonuorisotyön
nähtiin myös negatiivisena asiana, jos tietämys
oppiminen ja koulutustarpeet
siitä, missä nuoret liikkuvat, vaikuttaisi haitallisella tavalla työntekijän suhtautumiseen nuoreen.
Pääosin nähtiin kuitenkin tärkeänä olla mukana
seuraamassa nuorten verkkomaailman tapahtumia Aineiston viimeisenä pääkategoriana tarkastellaan
ennen kaikkea ajan tasalla pysymisen vuoksi.
verkkonuorisotyöntekijöiden
oppimiskokemuksia sekä koulutustarpeita. Ryhmähaastatteluissa
“Kyllä sitä pyrkii pysymään ajan tasalla semmosista keskusteltiin siitä, minkälaisten asioiden kautta
ajankohtasista asioista, että lukemalla niinkö uutisia työntekijät kokevat oppineensa verkossa tehtävää
ja käymällä se…semmosilla sivustoilla missä nuoret työtä parhaiten ja mitkä asiat vaatisivat lisää opetliikkuu ja lukemassa keskustelupalstoja
telua. Alla olevaan kuvioon 12 on kerätty aineistosta
missä...puhutaan näistä”
esiin nousseita vastauksia.
Verkkomaailman tuntemista ja seuraamista pi- Verkkotyön oppimista on nuorisotyöntekijöiden
dettiin tärkeänä myös sen vuoksi, että verkko on mukaan tapahtunut ensinnäkin konkreettisesti
nykyään yhtä merkittävä tila kuin mikä tahansa työtä tekemällä sekä itse kokeilemalla ja harjoittelemalla eli niin sanotusti kantapään kautta. Työn
muukin ympäristö nuorten elämässä.
muodostuminen rutiiniksi on yksi merkittävä tekijä
oppimisen kannalta. Esimerkiksi Facebook-työtä ja
“ja sitte ihan se että missä nuoret viettää aikaa
...niinku vähän on kiinni siitä nuoren verkkoelämässä yleisesti chatin kautta keskustelua on opittu paljon
että se on se on kans semmonen että helpommin pu- itse kokeilemalla ja palveluihin tutustumalla. Oppimista kuvattiin prosessinomaiseksi tapahtumaksi,
huu samaa kieltä”
joka jatkuu edelleen.
Verkkomaailman yleisemmän tuntemisen ohella
koettiin tarpeellisena tuntea myös erilaisia fooru- “kyllä mää ainaki koen, että itseohjautuvasti niinku
meita, joissa nuoret toimivat ja joissa heitä on mah- opiskella, niinku just esimerkiksi se eventtien teko ja
muut tämmöset, niin ne on kuitenki tosi simppeleitä
dollista kohdata.
asioita”
“tärkiä on varmaan just hahmottaa sitä, että missä
ne nuoret, mikkä ne on ne …valtapaikat mikä nuoria
kiinnostaa...ja missä ne siellä netissä hengailee”
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Kuvio 12. Verkkonuorisotyön oppiminen ja
koulutustarpeet.

Tärkeänä pohjana verkkonuorisotyölle nähdään
myös aiempi työkokemus sinänsä, vaikka se ei
sisältäisikään varsinaisesti verkossa tehtävää työtä.
Työstä opittua tietotaitoa sekä asiakastyöhön ja
nuorten kohtaamiseen liittyvää osaamista
hyödynnetään samalla tavalla niin verkossa kuin
sen ulkopuolellakin.

Yhtenä tärkeänä oppimista edistävänä tekijänä nähtiin toisten ammattilaisten työskentelyn
seuraaminen ja heiltä oppiminen. Lisäksi nuorilta
nähdään mahdollisena oppia tärkeitä asioita. Myös
työn ympärillä olevan Move-hankkeen ja sen tarjoamien mahdollisuuksien kautta on saatu hyvä
lähtökohta työlle. Samalla tavoin hankkeen piirissä
koordinoidut koulutukset koetaan hyödyllisinä.

“...kyllähän se siis on, että mitä tekkee livenä, siis tämä
kasvokkain tehtävä asiakastyö, niin se varmaan on
kuitenki se, joka on ihan eniten opettanu, että jotenki se nuorten kans toimiminen ja se se kohtaaminen,
nii se on kuitenki varmaan…eihän se sitte loppujen
lopuksi kuitenkaan niinku se itse juttu eroa...”

Ryhmähaastatteluissa tehtiin katsaus myös tulevaisuuden koulutustarpeisiin. Koska koulutukset
mainittiin yhtenä hyvänä oppimista edistävänä
tekijänä, myös jatkossa niille näyttäisi olevan tarvetta. Työntekijöiden vastauksissa ilmenikin useita asioita, joihin koulutusta kaivattaisiin lisää.
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Monet työntekijät toivoivat koulutusten
sisältöjen liittyvän esimerkiksi mainosten tekemiseen ja ylipäätänsä markkinoinnin kehittämiseen.
Facebook-työn osalta myös tapahtumien luominen,
kuvien lisääminen ja muokkaus tai ylipäätänsä
sisällön mielenkiintoiseksi tekeminen voisivat
aineiston pohjalta olla tarpeellisia koulutusten
sisältöjä. Myös Facebookin käytön turvallisuus ja
kysymys julkisuuden rajoittamisesta esimerkiksi
tiettyjä ryhmäjaotteluja käyttämällä nostettiin esiin.

Etenkin Facebook-työn kohdalla nousi toive eräänlaisten päivitys- ja kertauskoulutusten
järjestämisestä säännöllisesti Facebook-palvelun
nopean muuttumisen vuoksi. Toimintaa aloittaessa,
myös peruskoulutukset koettiin hyvänä.

Suureena haasteena koulutusten järjestämisessä
on yhteisen ajankohdan löytyminen suhteellisen
laajalle joukolle työntekijöitä. Ratkaisuna ehdotettiin kertauskoulutusten järjestämistä pienemmissä
ryhmissä esimerkiksi tiimi kerrallaan. Tiiviimmässä
“ehkä sillä tavalla oon miettiny sitä, että pittäiskö
porukassa järjestettävien koulutusten ajateltiin olejoittenki kohalla puuttua siihen, niinku lisätä ehkä sitä van myös hyödyllisempiä kuin isommalla ryhmällä
tietoutta siitä turvallisuudesta ja ylipäätään niitten järjestetyt.
ryhmien käytöstä siellä…vielä enemmän tavallaan...
että mitä näistä nyt näkkyy niinku ihan joka paikkaan Tämän kartoituksen tulokset näyttäisivät olevan
ja mitä näistä näkkyy, jos sää haluat nyt vaikka yhelle yhteneväisiä myös Hyryn (2013) saamiin tuloksiin
tai kahelle ihmiselle jotaki sannoo...ja onko niinku, laajemmin kunnallisen nuorisotyön piiristä. Oman
onko semmosten ryhmien käyttö työprofiilissa
osaamisen kannalta merkittävinä kehittämisalueina
tarpeellista..”.
internetin ja verkon käytössä nähdään sosiaalisen
median työkalujen hyödyntäminen sekä erilaisten
Sekä Facebookissa että Byströmin chatissa toimi- sisältöjen tuottaminen. Sen sijaan menetelmällinen
vien työntekijöiden vastauksissa korostui tarve saa- osaaminen ja ammattietiikka näyttäisivät olevan
da koulutusta pelimaailmaan liittyen. Pelit nähtiin työntekijöillä hyvällä tasolla. Huomattavaa on, että
tärkeänä osana nuorten elämää, ja niitä onkin hyö- motivaatiota oman toiminnan kehittämiseen olidynnetty jo nuorisotyössä. Työntekijöiden joukossa si, mutta koulutuksiin osallistuminen on ollut harpelitietämys nähtiin kuitenkin liian heikkona, johon vinaista (Hyry 2013, s.19). Yhtenä tulevaisuuden
ehdottomasti tarvittaisiin lisää koulutusta. Erityisen kehittämisen haasteena voidaankin todeta olevan
tärkeänä aihe nähtiin sen vuoksi, että pelialan ja eri- sekä koulutusten järjestäminen että niihin osallislaisten pelisovellusten voimakkaasta kasvusta oltiin tumisen tukeminen.
hyvin tietoisia.
Pelimaailman ohella tärkeänä nähtiin tiedon
lisääminen nuorten verkkomaailmasta yleiselläkin
tasolla. Työntekijöiden keskuudessa nähtiin mielenkiintoisena verkkomaailman avaaminen konkreettisesti nuorten näkökulmasta käsin. Keskustelu
eteni suunnitelmiin, jossa nuoret itse voisivat olla
kehittämässä palvelua eteenpäin. Tällaisen toiminnan nähtiin tukevan sekä osallisuuden että vaikuttamisen tavoitteita. Keskustelua käytiin kuitenkin
siitä, löytyisikö mukaan tulevia nuoria esimerkiksi
jo olemassa olevista osallisuusryhmistä vai jostain
muualta.

8 TUTKIMUKSEN
LUOTETTAVUUS

Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin kuuluu vahvasti ajatus tutkimuksen tekemisen rajallisuudesta. Fenomenografisesta näkökulmasta katsottuna tutkimuskohteena olevat, ihmisten jostain
ilmiöstä muodostavat käsitykset ja kuvaukset, ovat
aina joiltain osin rajoittuneita. Myös tutkijan tutkittavien käsityksistä muodostama kokonaisuus on
vain osittainen kuvaus todellisesta ilmiöstä. Koska
mistään ilmiöstä ei nähdä mahdollisena muodostaa
“ois ihana ku joku nuori tulis kertomaan sillä lain kokonaista ja lopullista kuvausta, fenomenografian
meille niinku ihan oikeesti, se ois tässä mukana… ite... keskeisenä tavoitteena on kohdistaa huomio ihjoku tämmönen nuori joka tekkee kymmentä asiaa misten käsitysten välillä ilmeneviin eroihin. (Marton
yhtä aikaa”
ja Booth 1997, s. 123–125.)
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Fenomenografisen tutkimuksen rajallisuus
voidaan nähdä toisaalta riskitekijänä, mutta myös
tietynlaisena realistisuutena. Esimerkiksi tämän
kartoituksen lähtökohtana oli pyrkiä avaamaan
monialaisen verkkotyön tutkimatonta aluetta.
Etenkin kartoituksen perustuessa yhden paikallisen
hankkeen piirissä toimivaan henkilöstöön, lähtökohtaisesti ei voidakaan olettaa syntyvän tiedon
olevan ainoaa ja oikeaa. Kehittyvällä verkkotyön
alueella tällainen asennoituminen voisi olla
päinvastoin haitaksi tarpeelliselle kehitykselle.
Kartoituksen pyrkimys onkin kannustaa pohtimaan,
tutkimaan ja perehtymään entistä enemmän.

Tässäkin kartoituksessa haasteellista on ollut
tutkijan oman neutraalisuuden ylläpitäminen.
Verkkonuorisotyötä koskeva tieto ja erilaisiin
teorioihin tutustuminen ennen haastattelutilanteita on ollut välttämätöntä, jotta haastattelurungon luominen onnistuisi ja ryhmätilanteessa olisi
mahdollista suunnata keskustelua tutkimusongelman kannalta tärkeisiin asioihin. Toisaalta taustalla
oleva tieto on pitänyt osata myös ikään kuin jättää taustalle, jotta keskittyminen ryhmätilanteissa
käytävään keskusteluun ja vastausten analyysiin olisi niin ”puhdasta” kuin mahdollista. Oman haasteensa prosessiin toi myös tutkijan työskenteleminen
hankkeen sisällä kartoituksen tekemisen aikaan.
Fenomenografisessa tutkimuksessa on olen- Tämän vuoksi aiheeseen asennoituminen ei ollut
naista niin sanotun toisen asteen näkökulman samalla tavoin neutraalia millaista se ehkä olisi olylläpitäminen. Tämä edellyttää tutkijalta jatkuvaa lut, jos aihetta olisi tarkasteltu täysin ulkopuolisena.
omien kokemusten tiedostamista ja niiden hyödyntämistä vain siinä määrin kuin se edistää tutkittavan Toisaalta Cederlöf (1999) esittää, että esimerkiksi
näkökulman ymmärtämistä. (m.t., 121).
nuorisotyön arviointitutkimusta tekevien
tutkijoiden on hyvä tuntea nuorisotyölle ominainen
Olennaista on tutkijan omien lähtökohtien ja
merkitysmaailma, jotta tutkittavana olevien
esioletusten kuten tietojen, uskomusten, teoreet- nuorisotyöntekijöiden kokemuksia on mahdollista
tisten rakenteiden, aiempien tutkimustulosten ymmärtää. Tavoittaakseen aineiston oikealla tavalla
tai aineistosta tehtyjen tulkintojen sulkeistamin- tutkijan on siis tunnettava nuorisotyön sisältöjä ja
en. (Niikko 2003, s. 35.) Tutkittavien tarkoittamien olla siihen eräällä tavalla ”sitoutunut”.
merkitysten ymmärtäminen on sitä
(Cederlöf 1999, s. 104.)
objektiivisempaa mitä paremmin tutkija tiedostaa
oman viitetaustansa ja mitä vahvempaa hänen
Ahonen (1994) on määritellyt fenomenografisen
teoreettinen tietonsa on aiheesta. Tämä edellyttää tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerejä aimyös oman käsitteistön tarkentamista sekä eri tut- touden eli validiteetin sekä relevanssin kautta. Hän
kijoiden osin ristiriitaisiinkin teorioihin tutustumis- kuvaa luotettavuuskriteerejä seuraavalla tavalla.
ta. Tällä tavalla hankittavan tietämyksen kautta (Kuvio 12.)
tutkija rakentaa itsestään validia ”tutkimusmittaria”
(Ahonen 1994, s. 124, 134).
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Kuvio 12. Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit Ahosen
(1994, s. 130) mukaan.

Tiivistetysti sanoen aineistoa pidetään aitona, kun tutkittavana olevat henkilöt käsittelevät
samoja asioita, joita tutkijan oli tarkoitus tutkia.
Johtopäätösten eli kategorioiden tasolla aitous toteutuu, kun johtopäätökset vastaavat tutkittavien
esiin tuomia asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, ettei tutkija saa esimerkiksi ylitulkita tutkittavien vastauksia. (Ahonen 1994, s. 129–130.)
Tämän kartoituksen validiteettia on pyritty rakentamaan ryhmähaastattelujen suunnittelun vaiheessa laatimalla kysymykset mahdollisimman selkeiksi
ja avoimiksi. Tällä on pyritty varmistamaan, että
verkkonuorisotyöntekijät käsittelisivät vastauksissaan nimenomaan niitä asiasisältöjä, joita oli tarkoitus selvittää sekä nostaisivat erityisesti omia käsityksiään huolimatta mahdollisista tutkijan odotuksista.
(ks. Ahonen 1994, s. 153.)

Kategorioita muokatessa on myös pyritty pitämään
aineistoa ja siinä esiintyvien merkityssisältöjä
tärkeimpinä lähtökohtina. Toki aineiston
analyysiin ovat vaikuttaneet tutkijan oma ajatusprosessi ja vastausten peilaaminen teoreettiseen
taustaan, mikä on kuitenkin pyritty tekemään niin,
että keskiössä ovat haastateltavien vastaukset.
Vaikka aineiston aitous vaatii tutkijan teoreettisten
lähtökohtien sulkeistamista, on tutkimuksen teoria
myös tärkeää etenkin relevanssin toteutumisen
suhteen. Aineiston tasolla on olennaista, että aineisto on yhteydessä niihin teoreettisiin käsitteisiin, jotka ohjaavat tutkimuksen laajempaa ongelmanasettelua. Myös johtopäätösten on oltava relevantteja
tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien kannalta.
(Ahonen 1994, s. 129–130). Ryhmähaastattelun
runko pyrittiinkin rakentamaan paitsi varsinaisten
tutkimuskysymysten pohjalta myös aiempiin tutkimuksiin ja teoriaan peilaten. Myös syntyneitä
kategorioita verrattiin teoreettiseen taustaan.
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Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden
arviointi helpottuu, kun tutkimusprosessin kulku on
esitetty lukijoille selkeästi. Tämä vaatii työn teoreettisen lähtökohtien esittelyä, niiden liittämistä tutkimusongelmiin, tutkimushenkilöiden – ja tilanteen
esittelyä sekä riittävän tarkkoja kuvauksia aineiston
keruun ja tulkinnan periaatteista ja toteuttamisesta.
(m.t., 131). Tämä onkin tärkeää erityisesti laadullisessa tutkimuksessa, jossa tutkijan rooli on merkittävä aineiston analyysissa ja lopputulosten laatimisessa. Tässä yhteydessä luotettavuutta on pyritty
rakentamaan esittelemällä lukijalle kartoituksen eri
vaiheet sekä poimimalla aineistosta tekstiä tukevia
lainauksia.
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen toistaminen ei voi toimia tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerinä. Ongelmana on erityisesti jokaisen
tutkijan oma teoreettinen taustatieto ja tutkimuksen edetessä toteutuva intersubjektiivisuus. (m.t.,
130.) Samanlaista tutkimusta ei siis käytännössä ole
mahdollista toteuttaa (Marton 1988, s. 183). Tutkimusjoukon koon ollessa laadullisessa tutkimuksessa pieni, myöskään tutkimuksen yleistettävyyden
arvioimiseen ei ole riittävästi perusteita. Yleistettävyyden sijasta laadullisessa ja fenomenografisessa tutkimuksessa on tavoitteena tulosten yleisyys
eli tutkimuskohteena olleiden käsitysten tarkastelu
riittävän teoreettisella ja universaalien käsitysten
tasolla. (Ahonen 1994, s. 152.) Tämänkin kartoituksen tarkoituksena on tuoda esille verkossa nuorten
parissa toimivien työntekijöiden näkemyksiä ja
ajatuksia omasta osaamisestaan ja rakentaa näin
omalta osaltaan laajempaa käsitystä verkkotyössä
tarvittavasta osaamisesta.

9 OSAAMISEN TUEKSI
Tämän raportin tarkoituksena on ollut kiinnittää
huomio verkkotyöntekijöiden kokemuksiin, jotka pohjautuisivat mahdollisimman hyvin suoraan
käytäntöön. Tässä raportin viimeisessä luvussa
tehdään lyhyt katsaus myös monialaisen nuorisotyön laajempiin puitteisiin, etenkin työn
kehittämisen ja tukemisen näkökulmasta. Esiin tulevat asiat eivät perustu suoraan tehdyn kartoituksen
aineistoon, vaan muihin verkkonuorisotyötä
koskeviin lähteisiin.

9.1 Monialainen työyhteisö
Mahdollisuus monialaisessa työyhteisössä
toimimiseen on nähty tämän raportin tuloksissa
paitsi antoisana työn sisältönä myös tärkeänä tekijänä työn onnistumisen kannalta. Haastattelutilanteissa keskusteltiinkin siitä, että verkkotyön pohjalta syntyneen työyhteisön koetaan olevan jopa
enemmän työyhteisö mitä se olisi ehkä pelkästään
oman alan edustajien kesken. Huomattavaa on,
että vaikka toiminta on hankeluontoista, työntekijöiden motivaatio ja sitoutuneisuus näyttäytyvät
tässä aineistossa erityisen vahvana. Lyhytkestoisissa
hankkeissa motivaatio saattaa kuitenkin esimerkiksi Marjetan (2011) mukaan olla usein uhattunakin.
Monialaisen yhteistyön toteuttaminen erilaisten
hankkeiden muodossa on usein ainoa vaihtoehto
verkkotoimintaa perustyönsä ohella toteuttaville
työntekijöille. Lyhytjännitteisyydellä, vaihtuvuudella ja muutosalttiudella on kuitenkin omat riskinsä
etenkin siinä suhteessa, millaiseksi hankkeet
muotoutuvat tehokkuudeltaan ja merkitykseltään.
Tämä heijastuu myös luonnollisesti kysymyksiin
hankkeiden jatkosta. Tärkeänä monialaisen verkkotyön tavoitteena voidaankin nähdä kaiken kaikkiaan pyrkimys toteuttaa monialaista työtä jatkossa
huomattavasti vakiintuneemmin kuin pelkästään
projekti- tai hanketyyppisenä työmuotona. (Marjeta 2011, s. 74.)
Tärkeänä tekijänä monialaisen työmuodon onnistumisessa ja juurtumisessa on esimiestyön onnistuminen. Mikäli esimiestasolta jää puuttumaan
sitoutuminen ja työntekijöille annettava tuki, heijastuu se luonnollisesti myös siihen, kuinka syviksi
ja laajoiksi hankkeiden on ylipäätään mahdollista
kehittyä. (m.t., 74). Monialaisen työn aito onnistuminen vaatii monessa mielessä rajojen ylityksiä niin
perinteisten toimintamuotojen kuin eri organisaatiokulttuurien osalta.
Tämä vaatiikin paitsi tietynlaista johtamista myös
uudenlaista organisoitumistapaa (ks. Siurala 2011, s.
142–142). Haasteena on etenkin hallinnollisen työn
sujuminen sekä hallinnollisten rajojen ylittäminen.
Eri alan ammattilaisten kohdatessa vuorovaikutuksessa ovat luonnollisesti aina taustalla myös eri
virastojen ja hallintokuntien omat toimintatavat ja
linjaukset.
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Keskeinen haaste on näiden yhdistämisessä yhteisen tavoitteen edessä. Yhteiseksi koettu tavoite sekä
yhteisymmärryksessä tuotettu käsitys
tehtävistä palvelevat sekä työntekijöitä että palvelujen kautta kohdattavia nuoria.
Asiakkaiden kannalta hallintokuntien tai koulutustaustojen eroja tärkeämpää onkin mahdollisuus
saada aidosti tukea ja apua. (Siurala 2011, s. 148.)
Esimiesten yhtenä keskeisenä tehtävänä voidaankin
nähdä esimerkiksi huolehtiminen avoimen
vuorovaikutuksen onnistumisesta esimerkiksi tarvittavia rakenteita muokkaamalla. Tärkeää on etenkin pitää huolta työn kannalta tärkeistä tiloista,
kanavista, aikaresursseista ja työkaluista. (Marjeta
2011, s. 27.)
Monialaisen työn onnistumisessa keskeistä on
mahdollisuus käytännössä työtä tekevien
toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.
Alaan perehtyminen tuottaa toivottavasti käsityksen, kuinka laajasta ja merkityksellisestä asiasta
monialaisessa työssä on kyse, ja kuinka se
onnistuakseen tarvitsee myös huoltoa.
Monialaisen työn onnistuminen vaatiikin jatkuvaa työtä eikä todennäköisesti tapahdu ongelmitta. Kuitenkin esimerkiksi tämän raportin pohjalta
voidaan todeta, että monialaisuuden eteen tehty
työ on äärimmäisen kannattavaa niin kohdattavien
nuorten kuin työntekijöiden itsensä kannalta.

9.2 Työn tukeminen
Monialaisen verkkotyön tukeminen on paitsi
esimiestason myös koko laajemman organisaation
tehtävänä. Monialaisen työn toteuttaminen verkossa vaatii sekä työntekijältä että organisaatiolta paljon uusia valmiuksia. Koska kyseessä on uusi
toimintaympäristö uusine osaamisvaatimuksineen,
myös laajemmalta organisaatiolta vaaditaan
kiinnostusta, ymmärrystä ja sitoutumista työn
toteuttamiseen ja edelleen kehittämiseen.

Erilaisten organisaatioiden ja ammattiryhmien
kohdatessa organisaatiolta vaaditaan myös tietynlaista avoimuutta oman toiminnan suhteen, jotta
oman osaamisen jakaminen muille olisi mahdollista. Samalla tavoin kuin yksittäisiltä työntekijöiltä,
myös organisaatioilta edellytetään kykyä reflektoida omaa toimintaansa ja reagoida joustavasti
ympärillä tapahtuviin muutoksiin. (Marjeta & Tuuttila 2012b.)
Toimintaa siirrettäessä verkkoon vaaditaan lisäksi
suunnitelmia siitä, kuinka kehittää uutta työmuotoa
perustyön ohella ja kuinka hankkia resursseja siihen. Erityisenä haasteena on kysymys siitä, kuinka
hanke- ja projektimuotoiset työmuodot voitaisiin
kokea enemmän omaan perustyöhön sisältyviksi.
(m.t.)
Erityisen haasteellista on toimintamuodon vähitellen vakiintuessakin, että projektiluontoinen toiminta saatetaan nähdä usein omasta perustyöstä väliaikaisena ja irrallisena kokonaisuutena. (Lundqvist
2011; Marjeta 2012, s. 23). Ongelmana tällaisissa
tilanteissa voidaan pitää nimenomaan työmuodon
juurruttamista osaksi perustyötä niin organisaation
tasolla kuin yksittäisten työntekijöidenkin mielessä.
Yhtenä monialaisen verkkotyön tukemisen haasteena tulevaisuudessa on laajemmin alan jäsentymättömyys, mikä on toki luonnollista vasta
muotoutumassa olevalla alalla.
Monialaisen verkkonuorisotyön kentälle kaivataan
vielä yleisiä linjauksia, ohjeistuksia ja käytäntöjä työn
toteuttamiseen hyväksi koetulla tavalla. Käytännössä nimenomaan tähän työmuotoon kohdistuvat
ohjeistukset voivat kuitenkin nousta ennen kaikkea
vain käytännön työn tarkastelun kautta. Siksi työn
tukemisen kannalta on tärkeää järjestää alalla
toimiville työntekijöille riittävästi mahdollisuuksia
yhteiseen ammatilliseen keskusteluun ja kokemusten peilaamiseen. (Lundqvist 2012.)

67

Yhtenä vastauksena monialaisen työn tukemiseen
ja kehittämiseen voidaan pitää Verkkonuorisotyön
valtakunnallista kehittämiskeskusta Verkeä, jonka
keskeisimpänä tehtävänä on nuorisotyön toimijoiden osaamisen ja verkkonuorisotyöhön kohdistuvan ymmärryksen vahvistaminen. Tavoitteena on
kehittää verkkonuorisotyön menetelmiä ja palveluita ja näin ollen tukea käytännön tasolla toimivia
työntekijöitä. (Verke 2013.)
Verken toimintaan kuuluu myös neuvonnan ja
asiantuntemuksen tarjoaminen, koulutusten järjestäminen, koulutusmateriaalin tuottaminen, alaa
koskevan tiedon ja osaaminen kerääminen sekä
ajankohtaisista asioista tiedottaminen (Marjeta &
Tuuttila 2012b.) Yhtenä tärkeänä monialaisen
verkkotyön tukemismuotona voidaan pitää alalla
toimivien työhyvinvointia. Monialaisen verkkotyön
kaltaisella uudella toiminta-alueella uusia asioita voidaan kohdata niin nuorten kohtaamiseen,
ohjaus- ja auttamistyöhön, omiin osaamistarpeisiin
kuin uudenlaisessa työyhteisössä toimimiseen liittyen.

Vapaa-ajan ja työn suhteen haasteellisuus onkin
ymmärrettävää perinteisen nuorisotyön tapahtuessa usein ilta-aikaan. (Juote & Anttila 2007, s. 28.)
Sama haaste on nähtävillä varmasti myös verkkotyössä, jossa perinteisiä työn rajoja rikotaan ajan ja
paikan suhteen. Teknologiset välineet mahdollistavat verkkotyön tekemisen esimerkiksi kotoa käsin.
Verkossa toimiminen ja vähäistä luontaista liikuntaa
sisältävä istumatyö tuovat omat haasteensa myös
työergonomiaan. Myös sosiaalisen median
palveluissa ”liikkuminen” herättää kysymyksiä yksityisen ja julkisen roolin suhteesta.
Kaiken kaikkiaan verkkotyössä voidaan nähdä
samanlaisia osaamishaasteita kuin perinteisemmässäkin nuorisotyössä. Näitä ovat työntekijän
oma jaksaminen, ammatti-identiteetti, työsuojelu
ja kaikkinensa työhyvinvointi (m.t., 28).

9.3 Koulutukset

Tämän kartoituksen pohjalta koulutukset nähdään
yhtenä verkkotyön oppimista edistävänä tekijänä.
Monialaisissa yhteisöissä työntekijä kohtaakin Kartoitukseen osallistuneiden työntekijöiden musekä omasta ammatillisesta taustasta nousevat kaan keskeiset koulutustarpeet liittyvät toiminnan
osaamisvaatimukset että monialaisessa yhteisössä markkinointiin, Facebookin sisällön tuottamiseen,
toimimiseen liittyvät taitovaatimukset. Myös teknii- verkon turvallisuuteen, peleihin, nuorten verkkan suuri rooli voi luonnollisesti vaatia opettelua ja komaailmaan ja yleisemmin tiedon päivittämiseen.
tukea. Tärkeää olisikin, että työntekijöillä olisi tarvit- Listaa on hyvä jatkaa Lundqvistin (2012) löytämillä
taessa mahdollista saada riittävästi asiantuntevaa tuloksilla
apua toisilta työntekijöiltä ja esimiestasolta. Apu on
luonnollisesti tärkeää niin varsinaisissa ongelma- Erityisesti verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotilanteissa kuin yleisesti työn tekemisessä ja kehit- työssä tärkeiksi koulutustarpeiksi on koettu
tämisessä, jotta tunne työn hallitsemisesta ja siinä esimerkiksi yleisesti moniammatillisuus verkkotyössä, nuorten kohtaaminen verkossa, nuorille
pärjäämisessä olisi riittävän vahva.
suunnatut nettiauttamispalvelut, verkossa tehtävän
Opetushallituksen nuoriso- ja vapaa-ajanohjauk- työn eettiset periaatteet ja työhyvinvointi verkkosen perustutkintoon liittyvän kartoituksen mukaan työssä. Myös sosiaalinen media omana osa-alueeyhtenä tulevaisuuden osaamistarpeena
naan sekä siihen liittyvät erilaiset palvelut, foorumit
voidaan pitää työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamis- ja sivustot sekä erilaiset pelit koetaan olevan asioita,
ta. Kartoituksen mukaan työntekijöiden kokemus jossa lisätieto olisi tarpeen. Muita koulutustarpeita
vapaa-ajan ja työn erottamisesta vaihtelee; osa ovat esimerkiksi lastensuojeluilmoitukset verkossa,
työntekijöistä näkee rajan selkeänä, osa taaskin ko- nuorten netinkäyttö, ongelmapelaaminen, nettikiekee rajan hälvenevän jatkuvasti.
li, tiedotus ja viestintä, rasisminvastaisuus sekä tietoturva. (Lundqvist 2012, s. 7, 18.)
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Näiden tulosten pohjalta voidaan todeta koulutusten olevan tärkeä osa verkkonuorisotyön kehittämistä. Koulutuksen olisikin hyvä rakentua paitsi
puhtaasti teknisestä puolesta (esimerkiksi
sosiaalinen media, pelit ja nettikieli), nuorten
kohtaamisesta ja auttamisesta, mutta lisäksi myös
verkossa tehtävästä työstä sinänsä. Kaiken kaikkiaan
olennaista on varmasti myös koulutuksissa riittävän
laajan kokonaiskuvan tuottaminen työntekijöille.
Esimerkiksi Siurala (2011) toteaa, että jos monialaisen työn tekeminen verkossa vakiintuu osaksi eri
ammattiryhmien perustyötä, myös perinteiset pätevyysvaatimukset ja rekrytointikriteerit muuttuvat
samalla (Siurala 2011, s. 149–150.) Oman ammattiosaamisen ohella tarvitaankin nimenomaan kykyä
toimia monialaisesti ja verkon ominaispiirteet huomioiden. Tällaisen käytännön työn muutoksen on
ehdottoman tärkeää heijastua myös koulutuksen
tasolle.

9.4 Jatkuva
kehitys lähtökohtana

Keskeisenä vaatimuksena verkkotyön suunnittelemisessa voidaankin kenties nähdä valmius seurata
ajankohtaisia tapahtumia ja reagoida niihin tarvittaessa. Käytännön toiminnan tuntemisen kautta
voi herätä tärkeitä huomioita esimerkiksi siitä, mitä
muita ammattiryhmiä tai osaajia verkossa olisi vielä
hyvä olla.
Työmuodon kehittämisen kannalta olennaista on
vuorovaikutus niin työntekijöiden, nuorten kuin
työn taustavaikuttajien kuten päättäjien ja
esimiesten välillä. Koska monialaisen verkkotoiminnan asiakaskuntana ovat nimenomaan verkkoa
käyttävät nuoret, toiminnan kehittämisen edellytyksenä ovat heidän kuulemisensa. Samoin on
tärkeää ottaa huomioon työn taustavaikuttajien
näkökulmat ja ylipäätänsä työn kannalta olennaiset
mahdollisuudet ja ehdot, jotta työn kehittäminen ja
vakiinnuttaminen onnistuisivat aidosti käytännön
tasolla. (ks. Marjeta 2012, s. 21.)

9.5 Käytännön
työn aloittaminen

Monialaisen verkkonuorisotyön tulevaisuuden ja
työn kehittämisen kannalta ei voida riittävästi korostaa uuden oppimisen ja jatkuvan koulutuksen
tärkeyttä.
Nuorisotyön kenttä on kokonaisuutenakin jatkuvasti ajan hermolla kohtaamassa yhteiskunnan uusia
muutoksia. Esimerkiksi Opetushallituksen nuorisoja vapaa-ajanohjauksen perustutkintoon liittyvässä
raportissa tuodaan esille toive mahdollisuudesta
päivittää tietoja ja taitoja jatkuvasti esimerkiksi erilaisten jatko- ja lisäkoulutusten kautta. (Juote & Anttila 2007, s. 38.)
Verkkonuorisotyön kohdalla puolestaan työtä on
tehtävä myös sen suhteen, että verkkotyöstä tulisi yhtä lailla perusopintoihin kuuluva aihe-alue
kuin mistä tahansa muustakin nuorisokasvatuksen
toimialasta. Nuorten toiminnan ulottuessa koko
ajan enemmän verkon tasolle, voidaan verkkotyön
ajatella olevan eräällä tavalla avainasemassa myös
jatko-koulutustarpeiden löytämisessä.

Käytännön tasolla uuden toiminnan aloittaminen
verkossa tai vanhan toimintamallin laajentaminen
verkkoympäristöön vaatii aina katsauksen siihen,
mihin toiminnalla ollaan pyrkimässä.
Lähtökohtaisesti tärkeää on muistaa, että verkossa toimiminen ei ole arvo itsessään, vaan kyseessä
on yksi työmuoto muiden joukossa pitäen sisällään
sekä haasteita että mahdollisuuksia.
Verkossa tapahtuvaa toimintaa suunniteltaessa
tärkeää on pohtia, mitä toiminnalla pyritään tavoittamaan eli mikä on toiminnan strategia, paljonko aikaa verkkotyöhön on mahdollista käyttää, minkälaisia ovat muut resurssit työtä ajatellen sekä mitkä
asiat nostetaan toimintaa ohjaaviksi
keskeisiksi periaatteiksi. Tällaisten lähtökohtien
pohtiminen lisää toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja mielekkyyttä.”
(Mäkinen & Tuuttila 2013, Parikka & Saukko 201.)
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Verkkopalvelua luodessa on hyvä myös suunnitella
tarkasti, mille kohderyhmälle verkkopalvelua ensisijaisesti tarjotaan ja mikä on verkkopalvelun sijoituspaikka. Verkon erityisen laajalla kentällä
toimittaessa tärkeää onkin tiedostaa oman toiminnan rajallisuudet. Vaikka verkon muuttuminen voisi
houkutella muutoksiin myös tuotetun palvelun
tasolla, tärkeää on luoda riittävän pysyvä, rajattu ja
esimerkiksi säännöllisesti auki oleva tila. Riittävästä
pysyvyydestä hyötyvät sekä työntekijät että kohdatut nuoret. (ks. esim. Marjeta 2012, 16, 32.) Tällaisten
toiminnan suuntaviivojen kartoittaminen auttaa
suunnittelemaan sekä palvelun sisältöä että työn
vaativia resursseja. Toisaalta on hyvä huomata, että
vaikka lähtökohtana olisi ”omaan” toimintaan keskittyminen, samanaikaisesti on tärkeää tuntea riittävän hyvin myös muita verkkopalveluja ja niiden
parissa toimivia työntekijöitä (Marjeta & Tuuttila
2012b). Vaikka toimintamuodot ja työskentelytavat
eroavat toisistaan, erilaisia palveluja yhdistää usein
yhteinen tavoite kohdata ja auttaa nuoria myös verkon tasolla.
Eri tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta verkkopalveluiden tuovan nuorten kohtaamiseen monia etuja kuten matalan kynnyksen ottaa yhteyttä
tai helpon tavoitettavuuden.
Tästä huolimatta käytännön toimijoiden on syytä
muistaa myös työmuodon rajallisuus. Koska kuva
kohdatusta nuoresta perustuu verkon tasolla
käytävään ehkäpä kertaluontoiseenkin vuorovaikutukseen, on tärkeää muistaa verkossa kohtaamisen
rajalliset keinot. Esimerkiksi nuoren ongelmatilanteita käsiteltäessä täytyy muistaa ennen kaikkea
ennaltaehkäisevä työote sekä pyrkimys 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. Työntekijän vastuulla on ennen kaikkea
helpottaa nuoren avun hankkimista, ja esimerkiksi
liian syvälle menevä keskustelu voi joissain tilanteissa jopa vaikeuttaa reaalimaailman palveluiden
piiriin siirtymistä. (Mäkinen & Tuuttila 2013.) Tällaisissa tilanteissa esimerkiksi monialaisen
työyhteisön tuoma rikkaus käy hyvin selville, kun
muilta työntekijöiltä on mahdollista pyytää konsultaatioapua, miten nuoren esittämässä ongelmatilanteessa olisi hyvä toimia tai mikä olisi sopiva
paikka, johon kannustaa nuorta hakemaan lisää
apua. Yhtenä osaamisvaatimuksena voidaankin
tunnistaa työntekijän kyky paitsi käyttää omaa ammattitaitoaan myös tunnistaa tarvittaessa oman
työn rajallisuus.
Yhtenä keskeisenä verkkotyössä ilmenevänä haasteena voidaan pitää rajanvetoa yksityisyyden ja
julkisuuden välillä. Verkkotyön kohdalla riittävällä
työntekijöiden tunnistettavuudella ja persoonallisuuden näkymisellä on nähty olevan selkeä etu,
mutta toisaalta on tärkeää pohtia, missä menee ammatillisen ja henkilökohtaisen roolin ero. Verkossa
eri tavoin näkyvillä olevan työntekijän onkin hyvä
miettiä, minkälaisen persoonan haluaa näyttää itsestään verkossa. Periaatteessa samanlaista rajanvetoa käydään myös verkon ulkopuolella
esimerkiksi nuorisotyössä, vaikkakin verkossa oman
persoonallisuuden esiin tuominen vaatii ehkä erilaista luovuutta. Tärkeää olisikin muistaa, ettei verkossa toimimiselle voida mainitakaan yhtä ja tiettyä
muotoa, vaan erilaisten yhteisesti jaettujen periaatteiden ja säännöstöjen ohella myös oman persoonan erityispiirteille on tilaa.
(Lundqvist 2013; Mäkinen & Tuuttila 2013.)
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11 LIITTEET

Liite 1: Ennakkotehtävä

Seuraavalla sivulla olevan taulukon pohjalta
tehtävänäsi olisi miettiä verkossa tekemäsi työn
keskeisiä tehtäviä ja osaamista. Toki verkossa
tehtävä työ on varmasti vahvasti sidoksissa myös
sen ulkopuolella tehtävään työhön, mutta toivoisin,
että täytät kaavion nimenomaan monialaiseen
verkossa tekemääsi työhön liittyen. Voit kysyä
itseltäsi, ”mitkä ovat tärkeimpiä tehtäviäni ja
minkälaista osaamista käytän niihin”?
Oma ammatillinen erityisosaaminen
saa – ja sen toivotaankin- näkyvän.

Sinun ei ole pakko noudattaa kaavion rakennetta,
voit myös luonnostella ajatuksiasi vapaasti
esim. ranskalaisin viivoin, piirtää tai vaikkapa
kirjoittaa työpäiväsi etenemisestä. Tärkeintä on, että
herättelet itseäsi ajattelemaan keskeisiä tehtäviäsi
ja osaamistasi verkkotyössä alla näkyvien
ajatuskuplien tavoin. Tässä tehtävässä saat käyttää
luovuutta rajattomasti!
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LIITE 2: HAASTATTELURUNKO

Millä tavalla käytät työssäsi
verkkoa ja sosiaalista mediaa?

Mistä aiheista keskustelet eniten
nuorten kanssa verkossa?

Mitä ovat tärkeimmät tehtäväsi Ohjaako työtäsi jotkut tietyt
nuorten kanssa verkossa
työyhteisössä sovitut tai sinun itsetoimiessasi?
si pohtimat säännöt/periaatteet?
Onko verkkoon meneminen
tuonut työhösi uusia
osaamistarpeita? Minkälaisia?

Mitkä ovat sinulle mieluisimpia
asioita verkossa toimiessa?
Entä vaikeimpia?

Mitä asioita työssäsi on hyvä
tietää nimenomaan verkosta ja
verkkomaailmasta?

Mitä kautta olet oppinut mielestäsi parhaiten asioita verkossa
tehtävää työtä ajatellen?

Minkälaisia uusia taitoja vuorovai- Mihin asioihin haluaisit
kutus verkossa vaatii työntekijältä? enemmän tukea tai koulutusta?
Minkälaisia ominaisuuksia nuorten 5 tärkeintä taitoasi verkossa?
kanssa toimivilla työntekijöillä on
hyvä olla?
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