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Kolme kokonaisuutta

1. Nuorten tyytyväisyys elämään

2. Nuorten kokemukset nuorisotyöstä

3. Nuorten kokemukset etäopetuksesta
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Tiedonkeruun teemat ja toteuttaminen

I. Taustatiedot

II. Vapaa-aika 

III. Hyvinvointi ja arki

IV. Nuorisotyö

V. Terveyspalvelut

VI. Työllisyyspalvelut

VII. Luottamus palveluiden saatavuuteen

❖ Puhelinhaastattelut syys-lokakuussa 2020

❖ Puheluiden keskimääräinen kesto 11,3 
minuuttia

❖ N=1001

❖ Vastausprosentti 23 %

❖ 12-25 vuotiaita

❖ Painotettu vastaamaan perusjoukkoa iän ja 
sukupuolen mukaan



(Lahtinen & Myllyniemi 2021)
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(Lahtinen & Myllyniemi 2021)
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➢ Korona-ajan ensimmäinen puolivuotta näyttää 
iskeneen eniten tyttöihin (tyytyväisyyden osalta), 
korkeakouluopiskelijoihin (etäopetus) ja 
toimeentulonsa heikoksi kokeviin (rajoitustoimien 
koetut vaikutukset sekä yksinäisyys).

➢ 12-14 vuotiaat, huoltajien kanssa asuvat ja 
peruskoululaiset vaikuttavat sopeutuneen parhaiten
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(Lahtinen & Myllyniemi 2021)



”Harrastusten keskeytyminen harmitti.” 

• Korona-aika ei ole vaikuttanut suuresti nuorten 
kokemukseen vapaa-ajan määrästä

• Kuitenkin kaupungissa asuvat nuoret 
kokivat korona-aikana yleisemmin, että 
heillä on liikaa vapaa-aikaa. Sen sijaan 
maaseutuympäristössä asuvien nuorten 
vapaa-ajan määrän kokemisessa ei ole 
korona-aikana havaittavissa muutosta

• Tyytyväisyys vapaa-aikaan laskenut 
kouluarvosanan verran (alkuvuodesta 2020 
tyytyväisyys vapaa-aikaan 8,7, syksyllä 2020 enää 
7,8). Arvosanaa 8 voi kuitenkin pitää positiivisena 
signaalina nuorten pärjäämisestä

(Lahtinen & Salasuo 2020)
Kuva: Jenni Lahtinen
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Korona muutti nuorisotyön toimintaympäristöä ja 
toimintatapoja

➢ Noin puolet muodostivat ryhmämuotoiset 
toiminnot, joiden alustana käytettiin usein Discordia.

➢ Reilun viidenneksen muodostivat yksityisviestit 
nuorille 

➢ Noin viidenneksen jalkautuva työ, jonka merkitys 
myös korostui korona-aikana. 

(Kanuuna 2020) 



10(Kauppinen, Kiilakoski & Lahtinen 2020)
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Nuorten kokemuksia nuorisotalojen sulkemisesta 
(ne nuoret, jotka kokivat jotain vaikutuksia).

(Kauppinen, Kiilakoski & Lahtinen 2020)
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Nuorten kokemukset nuorisotyön avoimesta 
toiminnasta korona-aikana.

(Kauppinen, Kiilakoski & Lahtinen 2020)
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(Lahtinen, Haikkola & Kauppinen 2021)

Koululaisista ja opiskelijoista kolmasosa kokee 
etäopetuksella olleen kielteisiä vaikutuksia 
elämäänsä
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(Lahtinen, Haikkola & Kauppinen 2021)
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Miksi kokemukset etäopetuksesta vaihtelevat?

➢ Erot koulujen käytäntöjen 
välillä 

➢ Etäopetuksessa 
itseohjautuvuuden vaade 
lisääntyy ja kodin tuen 
merkitys kasvaa

(Karvi 2020)

➢ Lähinnä kirjallisesti 
tapahtuva kommunikointi ja 
omassa tahdissa tehtävien 
tekeminen on sopinut osalle 
nuorista lähiopetusta 
paremmin. 

➢ Kielteisimpiä vaikutuksia 
etäopetuksella on niille 
opiskelijoille ja oppilaille, 
joilla on jo valmiiksi erilaisia 
hyvinvoinnin vajeita

(Lahtinen 2020)
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(Lahtinen, Haikkola & Kauppinen 2021)



(Lahtinen, Haikkola & Kauppinen 2021)
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➢ Analyysin tulokset viittaavat siihen, että esimerkiksi 
eri oppilaitoksissa etäopetusta ei ole koettu 
voimakkaasti eri tavalla.

➢ Etäopetuksen kielteiseksi kokemista saattaisivat 
selittää paremmin esimerkiksi nuoren valmiudet, 
kyky opiskella itsenäisesti, elämäntilanne tai 
perheeltä saadun tuen puute. 
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