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Nuoret palveluja arvioimassa 

kevät 2014 

 

Verkkopalvelujen laatu nuorten 

tekemän arvioinnin pohjalta 

Muistio nuorten, palvelujen tuottajien 

ja rahoittajien keskustelutilaisuudesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorten arvioimat verkkopalvelut 
 
Oululaiset nuoret arvioivat:  

 

 Pelastakaa Lapset ry:n Netari-

palvelu Habbo Hotellissa, IRC-

Galleriassa ja Demissä  

www.netari.fi 

 Rikosuhripäivystyksen nuorille 

suunnatut palvelut 

www.riku.fi/nuoret 

 Nettinappi®, Oulun kaupungin 

Nuorten tieto- ja neuvontakeskus 

Napin ylläpitämä palvelu 

www.nettinappi.fi  

Seinäjokisten arviointikohteina olivat:  

 Väestöliiton nuorille suunnatut 

palvelut 

www.vaestoliitto.fi/nuoret/ 

 MLL:n Verkk@rit -toiminta  

www.mll.fi/nuorille/verkkonuorisot

yo/verkk-rit/  

 MLL:n Nuorten Netti  

www.mll.fi/nuortennetti/  

 Nuorten verkkolehti Kantti 

www.kanttia.fi 

Oulu 23.5.2014 
 
 
Oulussa pidettiin tilaisuus, jossa 
verkkopalveluja tuottavia tahoja 
kokoontui kuulemaan nuorten arvioita 
verkkopalvelujen laadusta. Arvioijat 
olivat oululaisia ja seinäjokisia nuoria.  
 
Arviointitilaisuus oli osa laajempaa 
prosessia. Nuorisotyön tunnuslukujen 
verkostomainen kehittäminen -
hankkeessa kehitetään nuorisotyön 
laadun kuvauksen tapoja ja tunnuslukuja 
yhteistyössä kentän kanssa. Hankkeen 
toteuttaja on Nuorisotutkimusseura ry:n 
Nuorisotutkimusverkosto ja hanketta 
rahoittaa OKM:n nuorisoyksikkö. 
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Palvelujen sisältöä ja niitä koskevia faktatietoja 

kuvataan tässä muistiossa siinä laajuudessa kun 

asioita yhteiskeskusteluosuudessa käsiteltiin. 

Myöhemmin kirjoitettava laajempi 

tutkimusraportti kuvaa palveluja myös muihin 

tietolähteisiin perustuen esimerkiksi erilaisina 

nykyisin käytössä olevina tunnuslukuina. 

 

Arvioinnin nuoret aloittivat pohtimalla 

tyytyväisyyttään ja perustelemalla miksi eivät ole 

tai miksi ovat tyytyväisiä palveluihin. Esille sai 

ottaa mitä vain aspekteja palvelusta ja sen 

käytöstä. Keskustelun etenemisessä ei luotettu 

ennalta mietittyyn kysymyslistaan, vaan 

tarkoituksellisesti nuorten keskinäisen dialogin 

voimaan.  

 

Vähitellen nuorten käyttökokemusten karttuessa 

ja arvioinnin edetessä kustakin palvelusta erottui 

nuorten mielestä tietyt erityistä kehittämistä 

koskevat piirteet. Ongelma esimerkiksi saattoi 

jossain palvelussa paikantua markkinointiin, 

toisissa esimerkiksi palvelun sisällön 

päivittymisen ongelmiin. Oulun tilaisuuden 

puheenvuoroissaan palvelun tuottajille nuoret 

käsittelivät nimenomaan niitä palvelujen 

ominaisuuksia, jotka kussakin palvelussa 

tuntuivat heistä useamman viikon koekäytön 

jälkeen eniten kehittämistyötä kaipaavilta.  

 

Myöhemmin kirjoitettavassa laajemmassa 

raportissa kuvataan tarkemmin, millä tavoin 

käytetty avoin dialoginen nuorten 

vertaiskeskusteluun pohjautuva arviointi ja sen 

tuottama tieto eroavat muista verkkopalvelujen 

arviointitavoista ja niiden tuottaman tiedon 

luonteesta. Arviointiprosessia kuvataan myös 

selosteessa: 
http://www.nuorisotutkimus.fi/nuorisotyontunnusluvut  

 

Verkkopalveluja käytettiin sekä puhelimilla että 

tietokoneilla, mutta itsenäisesti palveluja 

testatessaan nuoret käyttivät heillä luontaisesti 

saatavana olevaa laitteistoa – useammin 

älypuhelinta kuin tietokonetta.  

 

Seinäjokisten ja oululaisten nuorten läpikäymän 

useamman viikon arviointiprosessin kaari eroaa 

toisistaan jonkin verran. Seinäjoen ryhmää 

vetäneen tutkimusapulaisen, keskustelupäivän 

vetäjän ja kulttuurituottaja Meiju Hiitolan kuvaus 

Seinäjoen ryhmän toiminnasta: 

 

”Seinäjoen tutkimusprosessi alkoi 

kansalaisopiston tiloissa olleella palveluesittelyllä 

23.4., jolloin MLL:n paikallisyhdistyksestä 

Verkkaritoimintaa oli esittelemässä Henna 

Minkkinen, Väestöliiton nuorten sivuja 

Helsingistä asti tuli esittelemään Sari Hälinen 

sekä paikallista nuorten verkkolehteä Kanttia oli 

esittelemässä Anne Lampimäki. Paikalla oli 

tuolloin kolme verkkolehti Kantin nuorta 

arvioimassa palveluita. Ensimmäisen tilaisuuden 

jälkeen nuorilla oli noin kolmen viikon 

koekäyttöjakso, jolloin arvioita täydennettiin 

MLL:n Moodle-alustalla olevaan 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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keskustelufoorumiin. Koekäyttöjakson aikana 

rekrytoitiin myös lisää nuoria, joita saatiinkin 

vielä seitsemän lisää. Kesken prosessia mukaan 

hypänneille nuorille annettiin ohjeet arvioimien 

suorittamiseksi ja nettisivuihin tutustumiseksi, 

sekä Moodleen mielipiteiden kertomisesta. 

Jokainen näistä nuorista kävikin kirjoittamassa 

Moodleen mielipiteensä. 

 

Avaustilaisuudessa tehtyjen arviointien ja Moodle 

-arviointien perusteella nuoret työstivät vielä 

päättäjätilaisuuteen Ouluun matkatessa yhteistä 

mielipidettä sivustoista. Nuoria Seinäjoen 

arviointiprosessissa oli mukana yhteensä 

kymmenen. Jokainen nuori pääsi antamaan ensin 

henkilökohtaisen mielipiteensä sekä syventämään 

ajatuksiaan ja mielipiteitään ryhmäkeskusteluissa 

ja ryhmätyössä. Tietenkin he pääsivät kertomaan 

mielipiteensä myös palvelujen tuottajille ja 

vaikuttajille Oulun tilaisuudessa 23.5. Palkkioksi 

nuoret saivat vaivannäöstään leffalippuja. 

Junarupattelun perusteella itse Oulun reissuakin 

pidettiin varsin mukavana ja palkitsevana.” 

 

Arviointiprosessit kahden ryhmän välillä erosivat 

ajallisesti, sillä Oulussa kahdeksan nuorta 

kokoontui tutustumaan arviointikohteisiin 

seinäjokisia paria viikkoa aiemmin (12.4.2014) 

Byströmin talolla jatkaen palvelujen koekäyttöä ja 

arviointia aina keskustelutilaisuuteen 23.5.2014 

saakka. Lisäksi yksitoista alueellisen nuorten 

vaikuttajaryhmän edustajaa kokoontui 22.4.2014 

Maikkulan nuorisotalolla tekemään 

ensikosketusarviointeja. Näistä nuorista kaksi 

osallistui seuraavana päivänä myös arvioiden 

jatkotyöstämiseen ja keskustelutilaisuuteen 

yhdessä aiemmin kokoontuneen ryhmän kanssa. 

Oulussa palvelujen arviointiin osallistui yhteensä 

19 nuorta. Oulun ryhmän vetämisestä vastasi 

tutkimusapulainen - keskustelupäivävetäjä - FM, 

HTM Emilia Valkonen. 

 

Tietoja osallistujista 
 

Oulun Holiday Innissä 23.5. klo 12–14.30 

pidettyyn keskustelutilaisuuteen osallistui 

yhteensä 18 nuorta, joista 8 oli Oulusta ja 10 

Seinäjoelta. Nuoret antoivat tietoja taustastaan 

osallistujalistaan (oli mahdollista valita monia 

vaihtoehtoja): 

 nuva tai alueellinen vaikuttajaryhmä 9 

(Oulu 2, Seinäjoki 7) 

 oppilaskunnan hallitus 10 (Oulu 1, 

Seinäjoki 9) 

 verkkolehden toimituskunta 3 (Seinäjoki) 

 en oikein missään 3 (Oulu 1, Seinäjoki 2) 

(eivät valinneet muita kohtia) 

 järjestössä toimijana (esim. MLL) 0 

 valtuustossa tai lautakunnassa 2 

(Seinäjoki) 

 jokin muu; käyn Byströmin nuorisotalolla 

Oulussa 4 (eivät valinneet muita kohtia) 

 tutoroppilas 1 (Seinäjoki) 

 

Keskustelutilaisuuteen osallistui nuorten lisäksi 

palvelujen tuottajia ja rahoittajia sekä 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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Nuorisotutkimusverkoston edustajina Hiitolan ja 

Valkosen lisäksi tutkija Anu Gretschel ja 

tunnuslukuhankkeen asiantuntijaryhmän jäsen 

tutkija Tomi Kiilakoski.  

 

Aikuisia oli paikalla kutsuttuina 12 henkilöä, jotka 

osallistujalistan mukaan toimivat (jokainen oli 

valinnut yhden kohdan): 

 

 Järjestössä toimijana (esim. MLL) 4 

 Verkkopalvelujen tuottaja 4 

 Verkkopalvelujen rahoittaja 2 

 Valtuustossa tai lautakunnassa 1 

 En oikein missään 1 
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Nuorten, palvelun tuottajien 

ja rahoittajien välisen 

keskustelun kulku 

 

 

 

 

Tiivistelmä nuorten arvioista 

Netarista 

 

Netari Demissä 

 

Netari Habbo-hotellissa 
Hyvät puolet: 

• tavoittaa nuoren ikäluokan 
 
 

Huonot puolet 
• huone oli vaikea löytää, haussa yli sata 

tulosta, ei löydy muuta kautta  
• aukioloajat eivät olleet näkyvissä, lisäksi 

Habbo-hotellissa ja Netarin sivuilla oli eri 

aukioloajat mainittu 

• hotellissa törmää VIP-jäsenyys mainoksiin 

(vaatii oikeaa rahaa, antaa 

epäammattimaisen kuvan) 

• Habbossa ei oikea kohderyhmä, vähän 

liian nuorta porukkaa 

• vanhin Habbo-hotellissa tavoitettu oli 16-

vuotias 

 

Netari IRC-galleriassa 
Hyvät puolet: 

• kiva oma natsa (kuvien päälle voi hankkia 
tarroja, jotka liikkuvat) 

 
Huonot puolet 

• chatti auki vain kolme tuntia viikossa 
• sekava, ei jäänyt mieleen 

 
Netari Demi.fi:ssä 
Hyvät puolet: 

• profiilista löytyy kaikki oleellinen tieto 
• tyttöihin saadaan yhteys paremmin  

 
Huonot puolet: 

• sekava ilme, kaksi väriä, kolme palstaa, 
joissa ei tekstit tasapainossa 

 
Netari yleisesti 

• Netarin aukioloajat ovat huonot 
• Sosiaaliseen mediaan tarvittaisiin 

mainostusta Netarista 

Nuorten esittämiä arvioita ja puheenvuoroja 

palveluista, TOP 10 -lista palvelujen 

tärkeimmistä ominaisuuksista, tilaisuuden 

lopussa pidetyn fiiliskierroksen anti sekä  

lopussa kaksi tutkijan tekemää koostetta esille 

tulleista näkökulmista ja lupauksista. 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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Nuorten, palvelun tuottajien ja 

rahoittajien välinen keskustelu 

Netarista 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Netarin aukioloajat eivät tavoita kohderyhmää. 

Netari voisi olla joka arki-ilta samaan aikaan auki, 

jolloin sillä olisi ”vakinaiset aukioloajat” ja sivut 

olisivat samaan aikaan auki kaikilla alustoilla. 

Netarin pitäisi mennä suoraan sosiaaliseen 

mediaan ja sinne paljon mainostusta (puheessa 

nousi esiin Facebook). Palvelusta tulee 

epäammattimainen kuva kun palvelujen 

yhteydessä tulee mainoksia VIP -jäsenyyksistä. 

Palveluntarjoaja: Mikä olisi hyvä aika? 

Nuoret: Ehkä klo 19–20 aikaan olisi hyvä, läksyt 

yms. on silloin tehtynä. Jos Netari on auki 

päivällä, niin se on pois läksyistä. 

Palveluntarjoaja: Onko tunti riittävä aika?  

Nuoret: Sopiva aika voisi olla ehkä jopa 

seitsemästä yhdeksään. 

Palveluntarjoaja: Rahoitusta tarvitaan 

aukioloaikojen lisäämiseen, kolme ohjaajaa aina 

paikalla. Mitä tulee palvelujen tavoittavuuteen: 

25 000 asiakasta yhteensä kaikissa palveluissa, 

Habossa on käynyt 8 500 uudelleen avauksen 

jälkeen. Yhteisöihin ei kuitenkaan välttämättä 

liitytä. On käynyt ilmi, että nuoret eivät 

esimerkiksi halua leimautua Netari-yhteisöön. 

Palveluntarjoaja: Demin profiilista on koettu 

"tuskaa" myös Pelastakaa lapset -tahon päässä. 

Demissä ei voida vaikuttaa (aukioloaikoihin?), 

muissa voidaan, myöskään Demin profiilille ei 

voida mitään. Vip-jäsenyyksien ei pitäisi näkyä 

Netarin sivuilla. Facebookissa ollaan aktiivisia, 

mutta sinne ei ole löydetty. Pitäisikö olla 

nuoremmille oma tila ja vanhemmille oma, koska 

parikymppiset puhuvat ihan eri asioista, 

vanhemmat käyttäjät koetaan ongelmaksi, kun 

aiheet ovat niin eri maailmasta? Voisiko 

nuoremmille Netari olla auki aikaisemmin ja 

vanhemmille myöhemmin? Tai omat tilat? Entä 

missä pitää mainostaa? Twitter, Instagram, 

Facebook? 

Nuoret: Irc ja Habbo ovat aikansa eläneitä, 

seitsemän vuotta sitten on ollut kova juttu 

(mainitaan Hububussi). (Ikäkysymykseen eli eri 

tiloihin ja aikoihin myötäiltiin) 

Nuoret: Arviointijakson aikana ohjaajat olivat 

passiivisia, tuli tunne, että pitää itse aloittaa 

keskustelu. 

Nuoret: Ohjaaja ei aloittanut keskustelua eikä 

edes vastannut kysymyksiin, ohjaaja ei ollut 

tunnistettavissa, vaikea päästä juttusille. 

Palveluntarjoaja: Kokevatko nuoret, ettei poikia 

oteta tarpeeksi huomioon (naiset ja tytöt 

nostettu esille, myös Demi.fi koetaan tytöille 

suunnatuksi). Ovatko pojat salaa Habossa ja 

netissä? Mistä poikia voi tavoittaa? Facebook? 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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Kuinka vaikeaa on saada Facebookissa aktiivista 

toimintaa? 

Nuoret: Nyt jos joku tutustuu vasta sosiaaliseen 

mediaan, niin silloin kirjaudutaan Instaan, Faceen 

tai Twitteriin, ei automaattisesti Habboon tai 

Demiin. 

Palveluntarjoaja: Sivustojen uudistuksessa on 

kyse pitkälti kyse rahasta. Ja montako ohjaajaa 

tarvitaan, että palvelu on laadukasta?  

Kysymyksiä nuorille (nuoret näyttävät 

vastauksensa punavihreillä korteilla) 

Kuinka moni on käynyt Netarin palveluissa?  

Vastaus: osa ei ole edes kuullut tätä ennen sanaa 

Netari. Yksi kertoo nähneensä Netarin 

sosiaalisessa mediassa.  

Mistä olette saaneet kuulla palveluista, joita 

olette käyttäneet?  

Vastaus: Jos jo valmiiksi käyttää jotakin palvelua 

(esim. IRC, Habbo, Demi tms.), niin silloin palvelut 

voi löytyy kyseiseltä sivustolta.  

 

 

 

 

 

Tiivistelmä nuorten arvioista 

Rikosuhripäivystyksen nuorille 

suunnatuista palveluista 

 

 
 

Rikosuhripäivystyksen nuorten palveluiden etusivu 

 

Hyvät puolet: 

• nettivihjeet voi antaa nimettömänä ja 

poliisivihjeet myös nimettömänä 

• Lehti (nuoret tarkoittavat 

Rikosprosessitietoa NUORILLE rikoksen 

uhreille -opasta) on iso plussa, hyvät 

kuvat  

• Riku löytyy Facebookista, missä kaikki 

nuoret oleskelee 

• pelit ja testit olivat hyviä 

• selkeät tiedot todistajana olemisesta, jos 

joutuu sellaiseen tilanteeseen 

• chatti on sinänsä hyvä, mutta sinne 

pääseminen on tuskan ja hien takana 

• Testit & Pelit, kaikki voisivat tulla koneella 

pelattaviksi.  

 

Nuorten vinkki palvelutarjoajille: 

Maastoutukaa nettikahviloihin yms. 

paikkoihin, jossa nettiä käytetään. 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
http://nuoret.riku.fi/
http://nuoret.riku.fi/wp-content/uploads/2013/01/rikosuhri_fi.pdf
http://nuoret.riku.fi/wp-content/uploads/2013/01/rikosuhri_fi.pdf
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• Pelejä on hankala pelata netin kautta, 

haluaisivat ladata ne omalle koneelleen. 

• Nettisivujen väritys on rauhallinen  

 

Miinukset 

• koulukiusaamisvideo ei kuvaa todellista 

tilannetta  

• voisiko olla oma chatti naisille ja miehille?  

• sovittelusta pitäisi olla enemmän tietoa  

• tarvittaisiin nuorten oma töppäilypaketti, 

jossa on infoa, jos on jo mokannut 

• koulukiusaamisesta laajempi tietopaketti, 

tukiverkostot ja vertaistuki 

• tarvittaisiin lisää poliisien kanssa 

yhteistyötä -> mielikuva poliisista 

muodostuisi positiiviseksi ja auttavaksi 

(rohkaisu) 

• 12-vuotiaille oma tietopaketti 

(nivelvaiheen paketti) 

 

Nuorten, palvelun tuottajien ja 

rahoittajien välinen keskustelu 

Rikosuhripäivystyksen nuorille 

suunnatuista palveluista 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Voisiko saada Facebookissa ja Instagramissa 

näkymistä paremmaksi? Nyt kun sivuille on 

löytänyt, haluaisin, että muutkin sinne osaisivat. 

Voiko kiusaamisvideota muokata pikaisesti 

paremmaksi, sillä se ei kuvaa todellista 

tilannetta? 

Palveluntarjoaja: Kolme uutta videota tulossa 

loppuvuodesta. Tämä yksi kyseinen video oli 

Portugalista ja se kertoi seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä.  

Nuoret: Mobiiliversiossa ei pääse chattiin ja 

muutenkin chattiin pääseminen vaikeaa. 

Aukioloajat huonot. Sivujen mainostuksesta 

huolimatta ei torstaina päässyt chattiin. Kaikki 

informaatio ei näkynyt, sillä sivulla oleva "palkki" 

ei näkynyt kokonaan. 

Palveluntarjoaja: Chattiin on todistettavasti 

päästy, kun siellä on yhteydenottoja esimerkiksi 

viime vuonna paljon. Suomi24:sta on tullut paljon 

yhteydenottoja, kun siellä muutenkin on vilkasta 

keskustelua. Facebookissa ja Instagramissa on 

hankala pitää chattia. Rikosuhripäivystys haluaa 

panostaa chattiin, vie viestiä eteenpäin. Mikä olisi 

oikea paikka näkyä?  

Nuorten mielestä oikea paikka näkyä voisi olla 

Twitter, Facebook, Instagram, kun taas chat voisi 

olla omien sivujen lisäksi esimerkiksi Ask.fm:ssä ja 

Facebookissa. Nuoret mielestä pääasia on näkyä 

monessa paikkaa ja chatin pitää olla ainakin 

palveluntuottajan omilla sivuilla. 

Palveluntarjoaja: Miten ja millainen nuorille 

suunnattu kampanja poliisista pitäisi olla? 

Nuoret: Jotenkin pitäisi sidettä lujittaa nuorten ja 

poliisin välillä, että poliisi on kaveri. Lisäksi 

tarvittaisiin tietoa rangaistuksista ja poliisin 

toimintatavoista. 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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Nuoret: Onko palvelu anonyymi? Onko palvelun 

käytöllä seurausta live-elämään?  

Palveluntarjoaja: Palvelu on anonyymi, eikä ole 

seurausta live-elämään, mutta on tilanteita, joissa 

anonymiteetti on rikottava. 

Rahoittaja: Pieni asia voi viedä uskottavuuden 

kuin tämä video, pienillä asioilla voi olla verkossa 

iso merkitys uskottavuuden kannalta. Järjestöihin 

ja yhdistyksiin on helpompi ottaa yhteyttä, kun se 

ei ole viranomainen. 

Palveluntarjoaja: Missä vaiheessa 

Rikosuhripäivystyksen palveluun otettaisiin 

yhteyttä ja mitä kautta? 

Nuoret: Suoraan hakeuduttaisiin Rikun sivuille, 

jos ei vanhemmat osaa auttaa. Facebookissa 

yhteydenottoon olisi iso kynnys, kun siellä 

esiinnytään omana itsenään, ei ole 

anonymiteettiä. Ask.fm voisi olla hyvä palvelu. 

Kiusaamisesta voisi olla yksi paikka, josta löytyisi 

kaikki mahdollinen. 

Palveluntarjoaja: Jos olisit rikoksen uhri, kumpi on 

parempi vastaamaan ammattilainen vai 

vapaaehtoinen? 

Nuorten mielestä ei ole väliä, kunhan tietää että 

kuka se on. Pitää olla sellainen henkilö, joka 

oikeasti osaa vastata kysymyksiin. Jokaisessa 

palvelussa pitäisi tietää, kuka kysymykseen vastaa 

(terkkari vai nuori vai joku muu). Nuorten 

mukaan tärkeintä on, että asia tulee ilmi, eli että 

onko vastaajana 

”vertainen/tavis/ammattilainen/viranomainen”.  

Keskusteltiin lisäksi yleisesti siitä, onko 

palveluntarjoajalla väliä. Tietävätkö käyttäjät 

mihin he ottavat yhteyttä? Tuleeko tahon 

”tausta” tarpeeksi hyvin selville? Esimerkiksi 

tarjoaako sen viranomaistaho vai järjestö. 

Nuoret: Luottamus on tärkeintä, pitää tietää, 

mikä on sivuston takana. Palvelun tarjoajan 

tunnettavuus ja hyvä imago on tärkeää, kuten 

poliisi tai kirkko tai vastaava. Sivun ulkonäkö 

vaikuttaa, sivun pitää olla ajassa, 

käydynnäköinen, moderni. Jokuhan voisi tehdä 

jonkun todella pätevän näköisen sivun eikä 

kukaan tietäisi, kuka on taustalla. 

Keskustelussa pohdittiinkin, pitäisikö kehittää 

Turvallisen palvelun -leima palveluntarjoajille? 

Nuoret haastavat palvelun tarjoajat tulemaan 

Ask.fm:ään. Osa palveluntarjoajista siellä jo 

onkin, kuten Riku.  

Nuoret: Te ootte paikoissa, mutta me ei vain 

löydetä teitä. 

Keskustelussa todettiin ongelman olevan, että 

aikuisilla ei ole samaa kokemustietoa, jos eivät 

ole muuten niillä foorumeilla. Keskustelussa 

todettiin aikuisten tarvitsevan Ask.fm, Instagram 

yms. koulutusta ja kouluttajina voisivat olla 

nuoret.  

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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Nuorilta kysyttiin, kuinka moni nuorista oli kuullut 

Rikusta ennen arviointia. Viisitoista ei ollut 

kuullut, kolme oli. 

Nuorilta kysyttiin myös, että pitääkö palveluiden 

mennä sosiaaliseen mediaan. Kaikki vastasivat 

kyllä. Tosin melkein kaikki olivat myös sitä mieltä, 

että samaan aikaan pitää pysyä myös omilla 

sivuilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ask.fm:n etusivu 

Tiivistelmä nuorten arvioista 

Nettinapista 
 

 

 

• pitäisi olla mobiiliversio, nykyinen versio 
on todella raskas ja teksti on pientä, tulee 
vahinkoklikkauksia 

• näyttää 2000-luvun alun blogipohjalta 

• Mitä varten Nettinappi on? Kenelle? 
Tieto-osioiden jakaminen tulisi ikäluokan 
mukaan, vastauksissa sama ongelma. 
Tieto on kirjoitettu siitä näkökulmasta, 
ettei nuori asu omillaan. 

• selkeä kategoriointi on hyvä puoli 
* miinusta: kategorioiden alla on paljon 
tavaraa ja linkkilistasta tulee pitkiä 
 ”Lue lisää myös näistä…”  
* miinusta: älypuhelimella välilehdet 
täyttyvät (”Välilehtesi ovat täynnä”)  

 
• kysymyslokeroita oli ainakin neljä 

erilaista ja kysymyslaatikoita on jopa 
päällekkäin. Mikä kysymys kuuluu 
mihinkin, mikä on yksityinen, mihin 
mikäkin kysymys menee, miten vastaus 
tulee?  

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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• Salonkitoimitus on päivitetty 2011! Miksi 
se on siellä, jos ei sitä päivitetä? 
Materiaalia on jopa vuodelta 2004 asti. 

• videopuheluohjelma vaaditaan ”kysy 
heti”-toimintoon (aika varattava ensin = 
ei ole heti, lisäksi on ladattava ohjelma: 
varaa aika, lataa ohjelma…) 

• Pulmakulman kysymyksiä tarkasteltaessa 
on käytetty copy pastea, joka ei tunnu 
mukavalta, voisiko kysymyksiä yhdistellä, 
epäkunnioittavaa eikä henkilökohtaista 
kun on copy 

• kysymysosioissa otsikointi on huonoa 
esim. ”hei” (ei tiedetä, mitä kysymys 
koskee avaamatta ) 

• ”nuorisotiedotus”: tosi tylsännäköistä 
tekstiä; kuka lukee ja miksi tässä? 

• Immigrant-tekstit ovat 2004 vuodelta, 
eivätkä äät ja ööt toimi  

• yhteystiedot olivat hyvin esillä  

• pulmakulman nimi on harhaanjohtava 

 

 

Nuorten, palvelun tuottajien ja 

rahoittajien välinen keskustelu 

Nettinapista 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Mitä varten ja minkä ikäisille Nettinappi on 

tarkoitettu? 

Palveluntarjoaja: Palvelu on 13–30-vuotiaille 

suunnattu. Tietoa, ohjausta ja neuvontaa kaikissa 

nuorten elämän osa-alueissa. 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Mielestämme kategorisointi on selkeää, mutta 

tuntui, että ympäristöopin ja terveystiedon kirjat 

olisi yhdistetty sivulle ja linkkiä linkin perään. 

Tulee mieleen, että jatkaako lukemista, jos teksti 

on kuin oppikirjoista. Alaotsikoiden alla olevaa 

tekstiä ei ole karsittu yhtään ja tekstin lukeminen 

on raskasta. Kenelle kapulakieli on oikeastaan 

tarkoitettu?  

Palveluntarjoaja: Eri-ikäiset nuoret tullaan 

huomioimaan uudessa Nettinapissa. 

Keskustellaan yleisesti siitä, että pitääkö nuorille 

ylipäätään suunnata, miksei se voisi olla 

”suuntaamaton”. Nuoret toteavat, että pitää 

suunnata, elämäntilanteet ovat niin erilaisia, 

asutaan omillaan jne. 

 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Mitä eroa on Pulmakulmalla ja ”Kysy 

Nettinapilta” ja sähköpostikysymyksillä? 

Palveluntarjoaja: Pulmakulma on siitä huono, että 

aihealueen kautta pitää olla yhteydessä, eli 

kysymyksiin vastataan Pulmakulmaan. ”Kysy – ota 

mailto:anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi
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yhteyttä” on henkilökohtainen. Kysy Napilta -> 

sähköpostikysymykset ovat henkilökohtaisesti. 

Nykyinen sivu on vuodelta 2009. 

Nuoret: Nuoret haluaisivat mieluummin tietoa 

kuvilla. Nyt kaikki on vihreää. 

Kysymys oululaisnuorille: Oletko aiemmin kuullut 

Nettinapista? 

Kaikki olivat kuulleet Nettinapista.  

Kysymys oululaisnuorille: Oletko aiemmin 

käyttänyt Nettinappia? 

Kukaan ei ollut käyttänyt Nettinappia. Tässä kohti 

tutkija totesi ääneen, että edellisenä päivänä 

verkkopalveluja Oulun Maikkulassa arvioineista 

nuorista ei juuri kukaan ollut kuullut tai käyttänyt 

palvelua. 

Palveluntarjoaja lupaa, että nuorten aloitetaan 

syksyllä työskentely nettisivujen 

kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi OKM:sta 

saadulla rahoituksella. 

 

Tiivistelmä nuorten arvioista 

Nuorten Netistä 

 

 

– sivut selkeät, hyvin tietoa, mutta ulkonäkö 

hyvin tylsä 

– sivut kaipaisivat enemmän mainostusta, koska 

niistä ei tiedä kukaan 

 

Nuorten, palvelun tuottajien ja 

rahoittajien välinen keskustelu 

Nuorten Netistä 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Missä sivuja on mainostettu, koska kukaan niistä 

ei tiedä? Sivut kaipaisivat mainostusta. Joka 

tapauksessa mainostus ei ole mielestämme 

riittävää, koska vain muutama tukioppilas 

arviointiryhmästämme oli käynyt sivulla. 

Esimerkiksi mainostus Facebookissa olisi 

kannattavaa.  

Palveluntarjoaja: Tiedotetaan ja jaetaan tarroja 

ympäri maata esimerkiksi kouluilla ja 

nuorisotaloilla.  Sosiaalista mediaa käytetty 
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vähän. Pitäisikö lähteä mukaan esimerkiksi 

Instagramiin? 

Palveluntarjoaja: Tukioppilaskoulutuksissa 

käydään Nuorten netin sivuilla. 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Voisiko olla Ask.fm:ssä myös, joku joka vastaisi 

siellä kysymyksiin (nuorten netti loisi Ask.fm:ään 

käyttäjän, jolta voisi kysellä kysymyksiä). Voisi olla 

nuori tai aikuinen, mutta tärkeää, että voi kysyä 

anonyymisti. 

Palveluntarjoaja: Pitääkö säilyttää myös MLL:n 

omilla nettisivuilla? 

Nuoret: Joo, pitäisi säilyttää molemmat. 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Sivut ovat selkeät ja siellä on paljon tietoa, mutta 

sivuilla selailu ei kiinnostanut, koska ulkoasu oli 

niin tylsä. Siihen täytyy saada muutosta. Onko 

uudistusta tulossa? 

Palveluntarjoaja: Kestokeskustelun aihe, 

toivottavasti herättää keskustelua nyt jatkossa. 

Nettisivujen uudistamisesta ei ole sovittu. Vien 

täältä saatua viestiä eteenpäin.  

Nuoret: Enemmän kuvia, testejä, pelejä. 

Valkoinen tausta ei innosta lukemaan. Mitä 

tahansa muuta kuin valkoista taustaa. Logo on 

liian suuressa roolissa. 

Nuoren kannanotto yleisesti arvioituja palveluja 

koskien: Idea olisi, että teidän pitäisi kysyä 

itseltänne, mikä on teidän tarkoitus, mitä te 

haluatte tarjota meille. Ei kysyä, mitä nuoret 

haluavat. 

Palveluntarjoaja: Nuortennetissä esimerkiksi 

seurustelu- ja mielenterveysasioissa on vilkasta 

keskustelua.   

Nuoret: Toimiiko useassa palvelussa oleminen? 

Vai ollaanko vain olemisen vuoksi. Tärkeintä olisi, 

että palvelun…  

Nuoret: Saisi kysyä anonyymisti Ask.fm:ssä ja 

Askissa lukisi, että tietoa löytyy lisää MLL:n 

sivuilta. Sitä kautta saisi käymään MLL:n 

nettisivuilla. Pitäisi olla ajat, jolloin joku olisi 

varmasti ja koko ajan vastaamassa kysymyksiin. 

Palveluntarjoaja: Palstalla on tällä hetkellä 

moderaattori, vastaukset tulevat viiveellä. 

Nuoret: On ymmärrettävää, mutta usein 

vastauksen haluaisi heti.  

Arviointiprosessin vetäjä: MLL sai ehkä parhaat 

arviot sisällöstä, vaikka ulkonäköä arvosteltiin. 

Palveluntarjoaja: Mikä oli sisällössä hyvää? 

Nuoret: Nuorilta nuorille on hyvää, paras apu on 

se, kun joku joka on kokenut saman. Hyvä että 

näkee, että muutkin ovat kysyneet samoista 

asioista, tuntuu, että joku muukin painii samojen 

asioiden kanssa. 
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Palveluntarjoaja: Tuliko Verkk@reiden jutut 

selkeästi esille? 

Nuoret: Kyllä, mutta voisi tuoda vielä selkeämmin 

esille.  

Palveluntarjoaja: Suurin osa teksteistä sellaisia, 

että aikuiset ja nuoret tekevät yhdessä. Osa on 

vain nuorten tekemiä, esimerkiksi videot, runot. 

Hyvä, että sen huomasi. Se on hyvä juttu. 

Kuinka moni nuorista tunsi MLL:n sivun 

entuudestaan? Yhdeksän tunsi, kuusi ei.  

 

Nuorten Netti Facebookissa 

 

 

 

 

 

Keskustelua ja tiivistelmä 

Väestöliiton nuorille 

suunnatuista palveluista 

 

 

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Sivuston etusivu oli värikäs ja kutsuva, mutta 

valitettavasti graafinen panostus loppui 

etusivuun. Tunnelma lässähti heti. 

Tylsännäköinen sivu ei kutsu ihmisiä uudestaan 

sivulle.  

Videot ja pelit myös sivustolla hyvä lisä, mutta ne 

tulisi sijoitella aiheensa kategoriaan, eikä kaikkea 

voi laittaa etusivulle.  

Sivustoilla täytyisi ehdottomasti olla nuorille 

suunnattu keskustelupalsta, jossa he voisivat 

keskustella mieltä painavista aiheista, kuten 

Nuorten netissä MLL:llä. Foorumiin tulisi olla 

helppo päästä. Onko sellaista suunnitteilla?   
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Palveluntarjoaja:  

Sellainen on ollut, mutta se on aikanaan suljettu, 

koska sinne tuli niin paljon myös ikävää sisältöä. 

Koska tämä on vai yksi osa työtä, se olisi vienyt 

aivan liikaa panosta. Voisi ottaa mallia MLL:sta ja 

tehdä moderoitavan palvelun.   

Nuorten kommentti koskien laajemminkin 

arvioitavia palveluja: Pitääkö kaikkien palveluiden 

tarjota samoja palveluita? Resursseja menee 

hukkaan. 

Palveluntarjoaja: Tätä on pohdittu, halutaan 

tarjota asiantuntijatietoa. 

Nuoret: Esitetty asia on esitetty hyvin. Vaikka 

tekstiä oli paljon, niin sen jaksoi lukea. Linkit – 

ovatko ne ihan tarpeellisia. Tietopankin linkit voisi 

laittaa sivustolle suoraan. Tietopankkiin voisi 

lisätä kuvia esimerkiksi ehkäisyvälineistä, voisi 

olla helpompi nuorelle tutustua, kun tietäisi 

minkä näköisestä välineestä on kyse. 

Lääkärivideot ovat tosi hyviä. 

Keskustelunvetäjä viittaa nuorten esittämään 

kommenttiin aamupäivän valmistautumisen 

aikana: ”Aina linkin taakse meneminen – koskaan 

ei voi olla tyytyväinen siihen tietoon, mitä on 

saavuttanut. Tiedon pitäisi olla sillä sivulla, jolle 

on mennyt eikä koko ajan ohjata eteenpäin. 

Miksei tieto voi olla yhdellä sivulla?” 

Nuoret: Sivu voisi mennä alaspäin, eikä aina 

eteenpäin. Ei kaikki linkit uuteen ikkunaan. 

Nuoret: Etusivulla kuvaslaidit ei toimi 

puhelimella, eivätkä Macin laitteilla. 

Keskustelunvetäjä: Arvioinnin aikana huomattiin, 

että nuorten ikä vaikuttaa siihen, millä laitteella 

käytetään sivuja? Tsekattiin tilanne punavihrein 

kortein ja selvisi, että paikalla olevista nuorista 12 

käyttää verkkopalveluja puhelimella ja kuusi 

nuorta tietokoneella ja nämä kuusi nuorta olivat 

arvioijista vanhemmasta päästä, yli 

parikymppisiä. 

Palvelun tarjoaja: Sivuille tulossa kuvia, otetaan 

valokuvia, tulossa videoita yms. Projekti 

alkamassa. Nuorten ideat olleet paljolti samoja 

kuin Väestöliitollakin ollut. 

Nuoret: Paljon tietoa, mutta etusivu on liian 

täynnä! 

Nuoret: Hivistelyä-lehti tosi hyvä julkaisu, on 

kiinnostava. Tästä voisi ottaa mallia muihinkin 

sivuihin! 

Nuorista palvelun tunsi entuudestaan kaksi, 

kuusitoista ei tuntenut.  
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Keskustelu ja tiivistelmä 

Verkkolehti Kantista  

 

 

Verkkolehti Kantin etusivu 

  

Nuorten valmisteltu puheenvuoro:  

Nuorista on omat toimittajat, jotka kirjoittelevat 

juttuja fiilispohjalta. Lehden nimi on Kantti, mutta 

verkkosivun nimi on kanttia.fi. Koska se on 

nuorilta nuorille, se on nuorekkaan näköinen. 

Voisi olla enemmän lehden näköinen, asiat tulisi 

olla helpommin löydettävissä, tiivistää voisi olla 

paljon, asioiden pitäisi olla helpommin 

löydettävissä. Esimerkiksi kirja-, runo- 

levyarvostelut on kaikki erillään. Kun kerran käy, 

niin ei tee mieli mennä uudelleen. Sivulla ei ole 

edes mitään hakukenttää. Kaikki asia, minkä 

löydät, on esimerkiksi vuodelta 2010. Voisi 

poistaa sieltä ja laittaa vaikka testejä tilalle. 

Gallup-kyselyjä voisi laittaa tai pelejä. Voisiko 

selkeitä kysymys-juttuja laittaa sinne? Voisiko 

siitä tehdä lehtimäisemmän? (nuoret vertaavat 

Ilkka-lehteen) Ei ole juuri ollenkaan kuvia. 

Kävijälaskuri olisi kiva. 

 

Keskustelunvetäjä: Tiedoksi, että osa juuri 

puhuneista nuorista on itse tekemässä lehteä! 

Nuoret: Ehdotus siis olisi, että voisiko sivuston 

nimeä muuttaa ja tehdä sen helpommin 

löydettäväksi? Nyt Kantti-haulla tulee jokin 

ikäihmisten sivusto. Pitää etsiä nimekkeellä 

”kanttia.fi”.  

Nuoret: On mainostettu tosi hyvin, mutta sitä on 

mainostettu väärin: mainostettu ”kantti.fi”, 

mutta pitäisi olla kanttia.fi 

Palveluntarjoaja: Sivusto on uudistumassa, 

mukaan kehittämään saa tulla. Esimerkiksi 

keskiviikkona infopisteelle. Vien nämä terveiset 

perille. Klo 17 seinäjoen kirjaston infopiste, 

mukana ovat ne päättäjät, jotka vastaavat 

asiasta. Nimiasia on ollut alusta asti ongelmana, 

tiedettiin alusta asti, että siitä tulee ongelma. Jos 

tulee hyviä nimiehdotuksia, niitä otetaan vastaan. 

On vuosien varrella päivitetty ja muutettu, 

pyritään tekemään arkisto-osio, johon saisi 

vanhat lehdet. 

Joku ehdottaa: Ehkä nimeke voisi olla vaikka 

Kantti-lehti (joku mainitsee myös Kanttia-lehden), 

Google-haku löytäisi myös. 

Paikalla olevilta seinäjokisilta nuorilta kysytään, 

voiko lehden nimen muuttaa? Suurin osa vastaa, 

että kyllä. Tosin joku toteaa, että nykyisen nimen 
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osalta on hyvin hoidettu mainostus, eli 

mieluummin muutettaisiin osoitetta. 

Palveluntarjoaja: Miten saataisiin nuoret 

ottamaan enemmän kuvia? Haluaisitteko 

päivittää enemmän juttuja suoraan? 

Nuoret: Olisi tosi hyvä, jos saisi heti päivittää 

suoraan sivuilla. Kameroita nuorille käyttöön. 

Toimittajien ei tarvitsisi keksiä uutta, myös 

ulkopuoliset voisivat käydä kirjoittamassa, ilman 

sen suurempaa sitoutumista.  

Palveluntarjoaja: Nuorille on tehty pressi-kortti, 

johon nuori pääsee samoihin tilaisuuksiin kuin 

toimittajakin. Sillä pääsee samalla lailla 

tapahtumiin kuin oikealla pressi-kortilla. 

Nuori: Voitaisiin mainostaa, että voisi tehdä vain 

yhden jutun. Mainostettiin pressi-korttia, mutta 

työ ei oikeasti ole sellaista, vaan joutuu 

kirjoittamaan sellaisista jutuista, joista ei 

välttämättä halua kirjoittaa. Jos joutuu väkisin 

kirjoittamaan jonkun jutun, sitä ei luultavasti ole 

myöskään mukava lukea. 

Kuinka moni seinäjokisista tunsi Kantin 

entuudestaan? Kaikki tuntevat, 3 ollut mukana 

tekemässä lehteä. 

 

 

 

 

Verkkolehti Kantti Facebookissa 
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Tilaisuudessa esitelty 
Hyvän verkkopalvelun TOP 10 
Lista on koottu oululaisten ja seinäjokisten nuorten 

tekemistä listoista ennen keskustelutilaisuuden alkua: 

• selkeä tarkoitus – tiedetään kelle 
se on luotu, eikä turhaa tavaraa 

• ulkoasu – kutsuva nimi, hyvät 
kuvat, ulkoasu oleellinen sen 
kannalta, että haluaako sinne 
mennä uudestaan, ulkoasu 
päivittyy (kuten Google-
hakutoiminnossa) 

• kevyt mobiiliversio – tieto pitää 
löytyä nopeasti  

• tarpeeksi tiheä päivittäminen 
• some-mainostus – suora linkkaus ja 

jakaminen Facebookiin, 
kaksisuuntaisesti  

• nettisivulle soveltuvat, asiaan 
liittyvät mainokset 

• foorumi + yhteisöllisyys – pitää 
nähdä että muutkin käyvät 

• ammattilaiset keskustelemassa ja 
vastaamassa 

• rentoa tekstiä, ei Wikipedia-tyyliä 
• uudistuva 

 

Fiiliskierros palvelujen tuottajille 

ja rahoittajille, miltä keskustelu 

on tuntunut, millä mielellä 

kotiin? 

Palvelujen tuottajat: 

 koko homma uusiksi 

 Ask.fm:ään 

 isoja asioita, joita ei voi korjata heti 
koneen laskeuduttua 

 ulkoasua korjataan, menemme tavalla tai 
toisella someen 

 viedään pomolle terveisiä 

 kaksi valtakunnallista palvelua, joiden 
kehittämisessä otetaan nämä asiat 
huomioon 

 mietitään somea 
 
Rahoittajien edustajat: 

 selkeä tarkoitus on äärimmäisen hyvä pointti 

 paljon on ajateltavaa rahoittajan kannalta 
 

Tutkijoiden edustaja: 

 koko ajan tulee uusia alustoja, miten ongelma 
voidaan ratkaista? 

 

Nuoret olivat tyytyväisiä tilaisuudessa käytiin 

keskusteluun! Kiitos kaikille! 
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Kooste 1: Nuorten esille tuomat 

pääpointit kuuden arvioidun palvelun 

pohjalta (tutkijan tekemä kooste) 

1. Selkeä tarkoitus – tiedetään kelle 

luotu eikä turhaa tavaraa 

- Idea olisi, että palvelun tarjoajien pitäisi 
kysyä itseltään, mikä on teidän tarkoitus, 
mitä te haluatte tarjota nuorille. Ei kysyä, 
mitä nuoret haluavat. 

- Toimiiko useassa palvelussa oleminen? 
Vai ollaanko vain olemisen vuoksi. 

- tiedetään ketä halutaan tavoittaa, 
suunnataan palvelua heille, priorisoidaan 
kohderyhmän mielipide sisällön 
suunnittelussa, pidetään palvelua auki 
kohderyhmälle sopivimpaan aikaan 

o ”Pitääkö kaikkien palveluiden 
tarjota samoja palveluita? 
Resursseja menee hukkaan” 
→ Onko myöskään tarkasteltu, 

onko väliinputoajia? Esimerkiksi 

kuka tukee töpänneitä? 

 

2. Uudistuva 

- palvelu on kiinni ajassa 
- palvelu on tarjolla ajanmukaisilla 

alustoilla 
- tehdään jatkuvaa selvitystyötä, 

tehdäänkö oikeaa asiaa 
 

3. Tarpeeksi tiheä päivittäminen 

- sisältö on kiinni ajassa  
- sivu on elävä - sisältöä ja elämää pitää 

olla jatkuvasti. On muuttuvia elementtejä 
pitämässä sivua mielenkiintoisena 
(esimerkiksi googlen logo muuttuu 
olympialaisten mukaan 
olympiahenkiseksi).  

 

4. Ulkoasu – kutsuva nimi, hyvät 

kuvat, ulkoasu oleellinen sen 

kannalta, että haluaako sinne mennä 

uudestaan 

- sivujen väritys on kauttaaltaan 
rauhallinen, värikäs, kutsuva, moderni ja 
nuorekkaan näköinen  

- sisältöä on tasaisesti eri sivuilla 
- sivuilla on riittävästi kuvia, testejä ja 

pelejä  
 

5. Foorumi + yhteisöllisyys – pitää 

nähdä että muutkin käyvät 

- sivu on käydynnäköinen 
- nuorilta nuorille on hyvää - paras apu on 

se, kun on joku, joka on kokenut saman, 
joku muukin painii samojen asioiden 
kanssa 

- palvelun löytymiseen eri hakupalveluin 
kiinnitetään huomiota 
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- ohjaajan ohjausote kussakin 
toimintaympäristössä edistää 
yhteisöllisyyttä, hyödyntää välineen 
ominaisuuksia, on tavoitteellista ja vastaa 
tarkoitustaan 

- nuorten mahdollisuuksiin edetä 
asiakkaan roolista toimijaksi kiinnitetään 
huomiota 

 

6. Ammattilaiset 

keskustelemassa/vastaamassa 

- Palvelun luotettavuus tulee esille monin 
tavoin:  

o tieto, mikä taho on sivuston 
takana, esimerkiksi 
viranomaistaho vai järjestö 

o tieto millaista seurausta 
palvelulla on elämään, onko 
anonyymi jne. 

o sivuilla olevien materiaalien on 
oltava uskottavia 

o tarvetta ”turvallisen palvelun 
leimalle” 

o ilmoitettuina aikoina joku on 
varmasti ja koko ajan 
vastaamassa yhteydenottoihin  

o tieto kuka palvelussa ottaa 
vastaan: nuori vai aikuinen, 
ammattilainen vai 
vapaaehtoinen, minkä 
ammattiryhmän edustaja…  

o keskustelemassa olevan henkilön 
pitää oikeasti osata vastata 
kysymyksiin 

 

7. Rentoa tekstiä, ei wikipedia-tyyliä 

- teksti koostetaan kiinnostavaksi 
kokonaisuudeksi, vältetään oppikirjatyyliä 
ja liiallista linkitystä 

- hyviä pelejä ja testejä  
- selkeä kategoriointi 
- informatiiviset otsikot 
- vastaukset aitoja (ei kopioituja paloja 

muista vastauksista)  
- vanhat materiaalit arkistoon, ovat 

löydettävissä sieltä  
- tietopankkeihin lisää kuvitusta 
- uskottavia videoita 

 

8. Somea hyödynnetään 

monipuolisesti 

- some on sekä mainostus että 
palvelupaikka, esimerkiksi palvelu loisi 
käyttäjän ask.fm:ään, jolta voisi kysellä 
kysymyksiä). Voisi olla nuori tai aikuinen, 
mutta tärkeää, että voi kysyä 
anonyymisti. Askissa lukisi, että lisää 
tietoa löytyy lisää palvelun omilta sivuilta. 
Sitä kautta saisi käymään palvelun 
nettisivuilla.  

- someen pitää mennä, mutta samaan 
aikaan pitää pysyä myös omilla sivuilla. 

- nuoret eivät löydä palveluja somessa, 
vaikka palvelut osittain jo ovat siellä: 
aikuisilla ei ole kokemustietoa, jos eivät 
muuten ole ko.  foorumeilla. Todettiin 
aikuisten tarvitsevan Ask.fm, Instagram 
yms. koulutusta ja kouluttajina voisivat 
olla nuoret.  
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9. Kevyt mobiiliversio – tieto pitää 

löytyä nopeasti  

- sivuston käytettävyyteen mobiililaitteella 
kiinnitetään huomiota  

 

10.  Vain asiaan liittyviä mainoksia 

- perinteinen (vaippa)mainonta sivuilla 
vastenmielistä 

- mikäli mainoksia, niin niiden pitää olla 
sivuston aiheeseen liittyviä esim. sivulla 
mainostettaisiin toisen sivun peliä tai 
hyvää julkaisua.  

 

Kooste 2. Palvelun tarjoajien 

keskustelun aikana antamat 

lupaukset (tutkijan tekemä kooste) 

- Rahoitusta tarvitaan aukioloaikojen 
lisäämiseen, kolme ohjaajaa aina paikalla. 

- Ulkonäölle ei voida mitään.  
- Kolme uutta videota tulossa 

loppuvuodesta. 
- Palvelussa halutaan panostaa chattiin, vie 

viestiä eteenpäin. 
- Eri-ikäiset nuoret tullaan huomioimaan 

kun palvelua syksyllä uusitaan. 
- Nuorten kanssa aloitetaan syksyllä 

työskentely nettisivujen 
kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi 
okm:stä saadulla rahoituksella. 

- Ulkoasu-uudistuksen tarve on 
kestokeskustelun aihe, toivottavasti 
herättää keskustelua nyt jatkossa. 
Nettisivujen uudistamisesta ei ole sovittu. 
Vien täältä saatua viestiä eteenpäin.  

- Nuorille suunnattu keskustelupalsta on 
ollut, mutta se on aikanaan suljettu, 
koska sinne tuli niin paljon myös ikävää 
sisältöä. Koska tämä on vai yksi osa työtä, 
se olisi vienyt aivan liikaa panosta. Voisi 
ottaa mallia toisesta palveluntuottajasta 
ja tehdä moderoitavan palvelun.   

- Sivuille tulossa kuvia, otetaan valokuvia, 
tulossa videoita yms. Projekti alkamassa. 
Nuorten ideat olleet paljolti samoja kuin 
(palvelun nimi) ollut. 

- Sivusto on uudistumassa, mukaan 
kehittämään saa tulla (kertoo ajankohdan 
ja että minne). Mukana ovat ne päättäjät, 
jotka vastaavat asiasta. Vien nämä 
terveiset perille. Nimiasia on ollut alusta 
asti ongelmana, tiedettiin alusta asti, että 
siitä tulee ongelma. Jos tulee hyviä 
nimiehdotuksia, niitä otetaan vastaan. On 
vuosien varrella (sisältöä) päivitetty ja 
muutettu, pyritään tekemään arkisto-
osio, johon saisi vanhat lehdet. 

- Koko homma uusiksi 
- Ask.fm:ää 
- Isoja asioita, joita ei voi korjata heti 

koneen laskeuduttua 
- Ulkoasua korjataan, menemme tavalla tai 

toisella someen 
- Viedään pomolle terveisiä 
- Kaksi valtakunnallista palvelua, joiden 

kehittämisessä otetaan nämä asiat 
huomioon 

- Mietitään somea 
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Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen 

 
Anu Gretschel  |  hankkeen vastaava tutkija, lähi- ja verkkonuorisotyö 
anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 040 516 9189 
Pirjo Junttila-Vitikka  |  tutkija, palvelu- ja kehittämiskeskukset 
pirjo.junttila-vitikka@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 040 7663696 
Anne Puuronen  |  tutkija, kohdennetut palvelut 
anne.puuronen@nuorisotutkimus.fi  |  puh. 044 3403683   
Eija Kauniskangas & Essi Helin  |  tutkimusapulaiset 
tunnusluvut@nuorisotutkimus.fi 
 
Twitter: NT_tunnusluvut  |  #NTtunnusluvut 
Facebook: Nuorisotyön tunnusluvut/Nuorisotutkimusseura 
Verkkosivut: www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotyontunnusluvut 

 

 

 

Rahoittajien edustajien 

loppufiiliskommentit: 

- selkeä tarkoitus on äärimmäisen hyvä 
pointti, missä se kohti se häviää 

- paljon on ajateltavaa rahoittajan kannalta 
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