Nuorisotyön koronavuosi Lokikirjan kirjausten kautta katsottuna
Koronavuosi on ollut haastava monella eri tapaa, mutta tilastojen vinkkelistä vuosi on tuonut
mielenkiintoisia lukuja tarkasteltavaksi. Vuosi sitten Kanuuna teki pikaisen vertailun kuukausitasolla
tapahtuneesta muutoksesta Lokikirja-kirjausten osalta, jossa vertailtiin kuukautta ennen ja jälkeen
poikkeustilan alkua. Nyt on kulunut reilu vuosi poikkeustilan alusta, ja koronatilanne on vaihdellut sekä
tartuntamäärien että rajoitusten osalta aika reilustikin. Lokikirjaan tehdyistä kirjauksista näkyvät tilanteen
muuttumisen lisäksi myös kunnallisessa nuorisotyössä tapahtuneet työympäristöjen ja toimintamuotojen
muutokset. Nuorisotyö jalkautui ja siirtyi verkkoon normaalin toiminnan muuttuessa haasteelliseksi tai
mahdottomaksi rajoitustoimien vuoksi.
Lokikirjaa on käytetty kunnallisen nuorisotyön tilastointityökaluna vuoden 2020 alusta saakka, ja tässä
tilastovertailussa näkyvissä on myös vuoden 2020 alku ennen poikkeustilaa, jotta koronan aiheuttamat
muutokset saadaan paremmin näkyviin tilastojen valossa. Vertailua aiempaan vuoteen ei ole ikävä kyllä
mahdollista tehdä, koska Logbookin aikaiset tiedot eivät ole enää Kanuunan käytettävissä, eivätkä ne olisi
olleet suoraan vertailukelpoisia järjestelmien eroavaisuuksien vuoksi. Tämä 16 kuukauden tilastojakso
kertoo kuitenkin jotain siitä suuresta haasteesta, jonka edessä nuorisotyökin on ollut.

Yleisiä tunnuslukuja Lokikirjasta
Lokikirjaa on käyttänyt reilun vuoden aikana 57 kuntaa, joista 15 kuntaa on kirjannut yli tuhat yksittäistä
toimintoa. Kaikki kirjaukset vuoden 2020 alusta vuoden 2021 huhtikuun loppuun näkyvät kuvassa 1.

Kuva 1 Lokikirjan kaikki kirjaukset 1/2020 - 4/2021

Kuudentoista kuukauden aikana kirjauksia on tehty yli 60 000, kirjattuja toimintatunteja yli 200 000 ja
osallistumiskertoja yli 3 000 000. Ei hassummin väliaikaiselta tilastointityökalulta ja sen käyttäjiltä. Näissä
luvuissa näkyy myös passiiviset kirjaukset, eli toiminnan tyyppeinä tiedottaminen ja markkinointi ja
vastaava poikkeustila-toiminto. Kuvassa 2 näkyvät pelkät passiiviset some- ja verkkokirjaukset. Passiivisilla
kirjauksilla tarkoitetaan Lokikirjan yhteydessä niitä verkko- ja/tai sometoimintoja, joissa ei ole
vuorovaikutusta nuorten kanssa. Esimerkkinä vaikka Instagram-julkaisujen katsomiskerrat tai TikTokvideoiden katselukerrat. Tunnuslukuja, joita ei voi ajatella nuorisotyöllisiksi kohtaamisiksi, mutta joita on
tärkeä kerätä esimerkiksi oman tiedottamisen kehittämistä varten.

Kuva 2 Lokikirjan passiiviset kirjaukset 1/2020 - 4/2021

Kuvassa 3 näkyvät Lokikirjan kirjaukset ilman passiivisia kirjauksia. Luvut ovat suuria, ja eivät sinänsä kerro
vielä mitään Lokikirjaa käyttävien kuntien toiminnoista. Toimintoihin päästään pureutumaan seuraavassa
osiossa ikä- ja sukupuolijakaumien tarkastelun jälkeen.

Kuva 3 Lokikirjan aktiiviset kirjaukset 1/2020 - 4/2021

Kuvassa 4 näkyy Lokikirjaan kirjattujen toimintojen osallistujien ikäjakauma. Osallistujista yli kaksi
kolmasosaa (68 %) ovat 13–17-vuotiaita nuoria. Seuraavaksi suurin ikäryhmä on 15 % osuudella 9–12vuotiaat. Täysi-ikäisiä nuoria on Lokikirjaan kirjattu 14 % osuus tavoitetuista. Pienimmäksi ryhmäksi jää
kahdeksanvuotiaat ja sitä nuoremmat, joita on 5 % kirjatuista.
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Kuva 4 Toimintoihin osallistuneiden ikäjakauma

Kuvassa 5 on kirjattujen osallistujien sukupuolijakauma, jota vääristävät verkkotoimintojen kirjaukset ja
neljännen sukupuolivaihtoehdon puuttuminen Lokikirjan kirjauslomakkeesta. Nyt muut-luokkaan on
kirjattu osasta verkkotoimintoja kaikki osallistujat, koska sukupuolen määrittelyä esimerkiksi Discordvirtuaalitiloilla on mahdotonta selvittää tarkasti nimimerkkien takaa. Osa organisaatioista on myös ottanut
tavaksi kirjata kaikki osallistujat aina muut-luokkaan. Jos muut-luokan poistaa luvuista, jää jäljelle poikia 57
% ja tyttöjä 43 %.
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Kuva 5 Toimintoihin osallistuneiden sukupuolijakauma

Jalkautuminen koronavuonna
Kuvassa 6 näkyy Lokikirjaan kirjatut jalkautumistoiminnot vuoden 2020 alusta huhtikuun loppuun 2021.
Alkuvuoden maltillisista 83 ja 63 jalkautumiskerroista noustiin nopeasti poikkeustilan alkamisen jälkeen
suuriin lukuihin. Maaliskuussa jalkautumiset jo kaksinkertaistuivat 152 kertaan, mutta huhtikuussa, joka oli

ensimmäinen täysi kuukausi poikkeustilaa, jalkautumiskertoja oli kirjattu Lokikirjaan jo 603 kappaletta.
Kesää lähestyttäessä kerhotoimintoja avattiin joissain organisaatioissa, ja kesätoimintojakin uskallettiin
alkaa suunnittelemaan. Huhtikuun huipun jälkeen jalkautumiskerrat alkoivat siis tasaisesti vähenemään.
Keskimääräinen jalkautumiskerran pituus kasvoi kuitenkin kesää kohti, nuoret ja ohjaajat viihtyivät ulkona
pidempään kuin keväällä. Syksyllä toiminnot alkoivat lähes normaaleina monissa organisaatioissa, mutta
jalkautuminen näkyi silti hieman kohonneina jalkautumiskertoina ja -tunteina vuoden 2020 alkukuukausiin
verrattuna. Talven uusien rajoitustoimien myötä jalkautumiskerrat lisääntyivät taas, vaikkei aivan kevään
2020 lukuihin päästykään.
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Kuva 6 Jalkautumiskerrat, -tunnit ja niiden välinen suhde kuukausittain

Kuvassa 7 näkyy Lokikirjaan kirjatuissa jalkautumisissa kohdattujen nuorten määrä kokonaisuutena ja
suhteutettuna jalkautumistunteihin. Vuoden alussa kohdattiin 17 nuorta jalkautumistuntia kohden, mutta
keskiarvo laski yhdeksään kohdattuun nuoreen tuntia kohden maaliskuussa. Huhti- ja toukokuussa
kohdattujen nuorten määrä nousi lähes kymmenkertaiseksi alkuvuoteen verrattuna, mutta nuorten määrä
jalkautumistuntia kohden ei juurikaan noussut alkuvuodesta. Nuorisotilojen ja harrastusten katoaminen
nuorten arjesta maaliskuussa näkyy sekä jalkautumisten että jalkautuessa kohdattujen nuorten määrässä.
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Kuva 7 Jalkautuessa kohdatut nuoret ja kohdatut nuoret jalkautumistuntia kohden

Tiedottaminen ja markkinointi verkossa
Tiedottamiselle ja markkinoinnille verkossa luotiin uudet toiminnan tyypit kevään 2020 aikana. Toiminnan
tyyppien tarkoitus oli tarjota mahdollisuus kirjata Lokikirjaan some- ja verkkomarkkinointiin liittyviä
toimintoja, joissa ei kohdata nuoria, vaan kyse on passiivisesta sisällöstä. Omana toiminnan tyyppinään
sometiedottamisen saa helposti suodatettua Lokikirjan raportointipuolelta pois, jolloin tiedottamisen luvut
eivät vääristä kohtaamisiin liittyviä tunnuslukuja.
Kuvan 8 luvuissa näkyy hyvin myös poikkeustilan alkaminen maaliskuussa 2020, kun poikkeustilan
rajoitusten aiheuttamista nuorisotilojen ja -toimintojen peruuntumisista tiedotettiin nuorille. Monissa
organisaatioissa viestittiin myös koronaan liittyvistä ohjeista ja vinkeistä. Kesää kohti tiedottaminen
rauhoittui, kun kesätoimintoja päästiin järjestämään enemmän tai vähemmän normaalisti. Syksyn

rauhallisempi koronatilanne piti myös tiedottamisen luvut maltillisina, mutta talven kiristynyt tilanne näkyi
taas tiedottamisen määrässä. Talvilomakauteen liittyvä markkinointi näkynee myös helmikuun luvuissa.
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Kuva 8 Tiedottaminen ja markkinointi verkossa 1/2020 - 4/2021

Nuorisotyön koronavuoden digiloikka Lokikirja-tilastoissa
Nuorisotyön digiloikasta koronavuoden aikana on puhuttu paljon, ja Kanuunan Discordissa tapahtuvissa
Osaajat online -keskusteluissa aihetta puitiin monesta näkökulmasta keväällä 2020. Miten toimintaa
verkossa kannattaa organisoida, tehdäänkö itse vai lähdetäänkö kansallisten toimijoiden (kuten Netari,
Sekasin chat/gaming) kelkkaan ja millä alustoilla nuoria tavoittaa? Jotkut kunnat kopioivat fyysiset
nuorisotilat Discordiin ja pitivät siellä tätä ”digitaalista kaksosta” avoinna fyysisen tilan aukioloaikoja ja
työntekijöitä peilaten, jotta rutiinit säilyisivät sekä nuorilla että nuorisotyöntekijöillä.
Discord valikoitui varsin suosituksi alustaksi verkkotyölle, koska se oli tuttu jo monille nuorisotyöntekijöille
ja nuorisopalveluiden oman serverin perustaminen onnistui monelta omin voimin. Discord-toiminnan
tueksi löytyy tietysti myös ohjeita, mm. Verken vinkeistä. Jossain määrin käytössä ovat olleet myös Google
Meet, Microsoftin Teams ja Zoom.
Kuvassa 9 näkyy Lokikirjaan kirjattujen toimintojen määrä vuoden 2020 alusta huhtikuuhun 2021. Tätä
tilastokatsausta varten verkkokohtaamisiin liittyvät Lokikirjan toiminnan tyypit on niputettu yhteen
luokkaan, ja kasvokkaiset toiminnan tyypit toiseen. Tällä ryhmittelyllä avautuu koronavuoden digiloikan
määrä Lokikirjaan kirjatuista toiminnoista ja kohtaamisista.
Tammi- ja helmikuu näyttäytyvät verkkotoimintojen määrässä aika pienenä osuutena kaikesta Lokikirjaan
kirjatusta, mikä ei varmaan yllätä ketään. Avoimen toiminnan, kerhojen ja koulunuorisotyön massa on niin
suuri, että verkkotoiminnot eivät niihin verrattuna näy tilastoissa merkittävästi. Kannattaa myös huomioida
Lokikirjan verkkotyöskentelyyn liittyvien toiminnan tyyppien järjestelmään tuominen vasta maaliskuun
lopussa 2020. Toiminnan tyyppien järjestelmään tuominen käynnisti monessa organisaatiossa keskustelut

verkossa tehtävän työn tilastoinnista, eli osa alkuvuoden kirjauksista on saattanut hyvinkin jäädä
kirjaamatta käytäntöjen ja rutiinien puuttuessa.
Maaliskuusta eteenpäin painotus kääntyikin päälaelleen, kun koronarajoitukset olivat laajimmillaan
käytössä. Huhtikuussa ero oli verkkotoimintojen puolelle korostetuimmillaan, ja kesää kohti tilanne alkoi
rajoitusten purun myötä normalisoitumaan. Syyskuun luvut ovat yllättävänkin lähellä vuoden alkua, mikä
kuului myös Kanuunan Osaajat online -keskusteluissa. Kasvokkaisia toimintoja lähdettiin käynnistämään
innolla, ja verkkotoiminnot joko jäivät rinnalle elämään tai palasivat koronaa edeltävän ajan tasolle.
Joulukuun uudet laajemmat rajoitustoimet näkyvät taas suoraan tilastoissa puolittuneina kasvokkaisina
toimintoina ja lähes kolminkertaistuneina verkkotoimintoina. Kevään puolella Lokikirjaa käyttävien kuntien
joukossa mentiin tilastollisesti lähes ”hybridinä”, missä verkkotoimintojen osuus vaihteli 25 % ja 40 %
välillä.
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Kuva 9 Digitaaliset ja kasvokkaiset toimintakerrat 1/2020 - 4/2020

Kuvassa 10 näkyy kasvokkaisten ja verkkotoimintojen keskimääräiset kestot kuukausittain. Kaikkien
kuukausien keskiarvojen pienet erot kertonevat siitä, että verkkotoiminnot ja kasvokkaiset noudattavat
pitkälti samoja aikatauluja ja vakiintuneita aloitus- ja lopetusaikoja. Ainoana merkittävänä erona kestoissa
on kasvokkaiset kestot kesäkuukausina, mikä johtunee kesätoimintojen luonteesta. Leirit ja tapahtumat
kestävät yleensä koko päivän pelkän iltapäivän tai illan sijaan. Muuten kestot ovat kolmen tunnin luokkaa
keskiarvoltaan, kasvokkaiset toiminnot kestävät keskimäärin 24 minuuttia kauemmin kuin verkkotoiminnot.

Toimintojen kesto tunteina
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Kesto/kerta digitaalinen (ka:2,9)

Kesto/kerta kasvokkain (ka:3,3)

Kuva 10 Kasvokkaisten ja verkkotoimintojen keskimääräisten kestojen vertailua

Kuvassa 11 näkyy kasvokkaisiin ja verkkotoimintoihin osallistuneiden nuorten keskiarvot toimintatuntia
kohden. Kokonaisuudessaan verkkotoimintoihin osallistui koko Lokikirjan käytön aikana 10 nuorta
toimintatuntia kohti, ja kasvokkaisissa toiminnoissa 7 nuorta toimintatuntia kohden. Alkuvuodesta 2020
verkkotoimintojen osallistujamäärät tuntia kohden olivat vielä kasvokkaisten toimintojen takana, mutta
erot olivat pieniä.
Vaihtelut kuukausittaisten keskiarvojen välillä ovat aika suuriakin sekä kasvokkaisissa että
verkkotoiminnoissa. Kuukausittaiset keskiarvot vaihtelevat viiden ja viidentoista tuntia kohden osallistujan
välillä, mutta tätä selittää osaltaan varmaankin Lokikirjaa käyttävien kuntien maltillinen määräkin. Yhden
suuremman kirjaajan toiminnot ja yksittäiset tapahtumat saattavat heilauttaa keskiarvoja yllättävänkin
paljon.
Lokikirjan kirjaukset kertovat sen, että verkossa on tavoitettu Lokikirjaa käyttävien kuntien keskuudessa
käytännössä saman verran nuoria kuin kasvokkainkin. Kevään 2021 luvut ovat ajalta, jolloin jo vuoden ajan
nuorisotyötä on tehty verkossa laajemmin kuin koskaan aiemmin.

Osallistujat tuntia kohden
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Osallistujat verkossa/tunti (ka=10)

Osallistujat kasvokkain/tunti (ka=7)

Kuva 11 Kasvokkaisten ja verkkotoimintojen keskimääräiset osallistujamäärät toimintatuntia kohti

Lopuksi
Lokikirja-tilastot ovat olleet monelle taholle tärkeää määrällistä tietoa kunnallisesta nuorisotyöstä
koronavuoden aikana, ja onkin mahtavaa, kuinka moni kunta on järjestelmää käyttänyt. Omaan käyttöön
luodun tiedon lisäksi käyttäjät auttavat valtakunnallisen tiedon keräämisessä. Jos organisaatiosi ei Lokikirjaa
vielä käytä, ja näkisitte tilastojen keräämisen arvokkaana, niin voitte olla yhteydessä Kanuunan suunnittelija
Juha Leskiseen (juha.leskinen(at)lahti.fi) tilastointiin liittyvissä kysymyksissä. Lokikirjan käyttöönotto ja
käyttö on nopeaa ja helppoa.

