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Nuorten palveluohjaus 
Facebookissa 

https://www.facebook.com/nuortenpalveluohjaaja.sailalahteenmaki 



Facebook palveluohjauksen 
kehittäminen 

 
-   Taustalla kokemukset nuorten asiakkaiden kanssa 

työskentelystä lastensuojelussa ja sosiaalitoimessa sekä 
nuorilta saadut palautteet palveluiden kehittämisestä 

- Nykyiset sosiaalihuollon palvelujärjestelmät eivät vastaa 
nuorten asiakkaiden tarpeisiin; sosiaalityön ongelmana 
on se, ettei apua tarvitsevia nuoria tavoiteta tarpeeksi 
ajoissa vaan työskentely keskittyy enemmän korjaaviin 
toimenpiteisiin. Sosiaalityön ulottaminen nuorille tuttuihin 
arkiympäristöihin voi auttaa löytämään apua tai tukea 
tarvitsevat nuoret aikaisemmin.    

- MOPOTuning –hanketyönä pilotoitu uudenlainen 
työmenetelmä: Nuorten palveluohjaus Facebookissa 
1.5.11 – > 

- 21.11.2013 Nuorten palveluohjaajan kaveriksi linkittynyt 
840 nuorta. 

 

 

 

 



Palveluohjaus käytännössä 

-Kaveripyynnöt ja pyyntöjen 
hyväksyminen 

-Tiedon jakaminen 
opiskeluun, työhön, 
terveyteen, palveluihin, 
vapaa-aikaan, tapahtumiin 
sekä muihin ajankohtaisiin 
asioihin ja ilmiöihin liittyen 

-Henkilökohtainen ohjaus ja 
neuvonta, ajanvaraus 
vastaanotolle sekä 
tarvittaessa asiointiapu 

-Vuorovaikutteisuus – omat 
tilapäivitykset ja toisten 
käyttäjien päivitysten 
kommentointi, Aamun 
ajatukset ja muistiinpanot 

-> Työskentelyn lähtökohtana ovat sekä nuorisotyön 
että sosiaalityön eettiset periaatteet 
 
-> Työskentelyn keskiössä ovat yksilön tarpeet 
voimavarakeskeisyys, motivointi ja kannustaminen 



 
 

Nuorten kokemuksia Facebook 
palveluohjauksesta – 

kyselytutkimus 7-8/2013 
 

 

- N51 (miehiä 27, naisia 24) 

- Ikähaarukka 16-26v, 57% vastaajista 18-20v 

- 46 vastaajaa asuu Oulussa, 5 muualla kuin 
Oulun alueella 

- 34 vastaajaa asuu omassa taloudessa, 15 
vanhempien luona ja 1 oli asunnoton 

- Vastaajista 20 opiskeli 2. asteella, 17 
työttömänä, 9 työsuhteessa tai yrittäjänä, 5 
kotiäitinä tai eläkkeellä 

- Internetyhteys oli käytettävissä 98% ja  
mobiilinetti 84% vastaajista 

- Internettiä käytettiin eniten tietokoneella 
(~58%), puhelimella (~33%) 

- Tärkein vastaajien käyttämä sosiaalisen 
median palvelu oli Facebook (~79%) 

 

 



Tiedon jakaminen opiskeluun ja työelämään 
liittyvistä asioista,  ajankohtaisista 

tapahtumista sekä yhteiskunnallisista 
nuoria koskevista asioista 

Nuorten kokemuksia tiedon jakamisesta kyselyn 
perusteella: 
76% vastaajista oli palvelun toimivuuteen tyytyväinen,  
53% vastaajista palvelun merkitys oli suuri 
 
Tiedon jakaminen oli vastaajien mukaan tärkein 
toiminto nuorten palveluohjaajan Facebook –
palvelussa! 
 



 
Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta online 

keskusteluna tai inbox viesteinä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleisimmät aihealueet, joiden tiimoilta nuoret ovat ottaneet 
yhteyttä palveluohjaajan ovat toimeentulo, opiskelu, 

asuminen, työ ja terveys.  

Yleisen kuulumisien vaihdon merkitystä ei pidä väheksyä – 
jokaisella on tarve tulla kuulluksi! 

Nuorten kokemuksia henkilökohtaisesta ohjauksesta ja 
neuvonnasta kyselyn perusteella: 

52% vastaajista oli palvelun toimivuuteen tyytyväinen (huom. 38 
vastaajaa ei ollut käyttänyt/arvioinut palvelua) 

45% vastaajista palvelun merkitys oli suuri 

Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta oli vastaajien mukaan 
toiseksi tärkein toiminto nuorten palveluohjaajan Facebook –
palvelussa. Kolmanneksi tärkein toiminto oli tavoitettavuus 
ja läsnäolo. 

 



Vuorovaikutteisuus: Aamun ajatukset, 
tykkäämiset ja kommentoinnit 

Nuorten kokemuksia vuorovaikutteisuudesta kyselyn 
perusteella: 
70% vastaajista oli palvelun toimivuuteen tyytyväinen,  
46% vastaajista palvelun merkitys oli suuri 
* Vapaapalautteissa nousi Aamun ajatusten merkitys 
tsemppaavina päivän käynnistäjinä 



 
Facebook palveluohjauksen 

kehittäminen 
 Kyselyssä nuorten esille nostamia kehittämis-

ehdotuksia Facebook palveluohjauksesta: 
- Nuoret on netissä, joten miksei apukin 
- Palvelun markkinointi 
- Palvelun oikeellisuuden varmistaminen 
- ”Päivän menovinkit” 
- Enemmän profiileja muillekin 
- Vertaistuellisten yhteisöjen lisääminen palveluun 
 
” Palveluohjaaja tekee älyttömän tärkeää työtä! 
Facebookin kautta on erittäin lähellä myös kotiinsa 
syrjäytyneitä nuoria ja sen kautta nuori saa helposti 
kannustusta ja tukea, jos omat voimavarat ei tunnu 
riittävän, olo tuntuu yksinäiseltä eikä apua jaksa hakea. 
Tällaisia Facebook tukijoita ei voi koskaan olla liikaa. 
Jos kunnalla olisi paljon resursseja, olisi hyvä olla 
erikseen Facebookissa palveluista, tapahtumista, 
koulutuksesta ja työelämäasioista päivittävä ohjaaja 
sekä semmoinen tsemppari, jolta tulisi sitten nämä 
aamun ajatukset ja joka vastaisi nuorten kysymyksiin ja 
voisi olla tukevana aikuisena vierellä.” 
 

 



Nuoret ja sosiaalinen media 
2013 

 

 
 

 

 
 

 

      ebrand Suomi Oy:n ja Oulun kaupungin sivistys ja 
kulttuuripalveluiden keväällä 2013 teettämän ”Suomessa asuvien 
13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen median palveluiden 
käyttäminen ja läsnäolo ”  tutkimuksen mukaan: 

- 18,3 -vuotias keskivertonuori käyttää sosiaalisen median palveluita noin 
14-18 tuntia viikossa.  

- Yleisin aika nuorilla on käyttää sosiaalista mediaa iltaisin klo 18 – 21 
välisenä aikana  

- Nuorista jopa 75 % käyttää sosiaalisen median palveluita 
älypuhelimella.  

- Pääpalvelut, missä nuoret toimivat, ovat Facebook, YouTube, IRC-
Galleria, Blogger, Twitter, Instagram, Google+, Tumblr ja Kuvake.net.  

- Facebook on selkeästi kärjessä, kun kysyttiin missä palvelussa he 
ovat läsnä vuoden kuluttua ja viiden vuoden kuluttua. 

       http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/ 

 

 

 

 

 

http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/


 
 
 

Käytännön kokemuksia 
Facebook palveluohjauksesta 

nuoren näkökulmasta 

Tervetuloa Noora! 

 


