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2013:  19 %
2019:  98 %
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Digitalisaatio on ennen kaikkea kulttuurinen muutos
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Mitä on digitaalinen nuorisotyö?

• tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai 
käsittelemistä nuorisotyössä välineenä, toimintana tai sisältönä 

• käsittää laajan valikoiman menetelmiä ja lähestymistapoja, joita 
voidaan hyödyntää missä tahansa nuorisotyön muodossa 

• on toimintaa, jota ohjaavat samat tavoitteet, arvot ja periaatteet 
kuin muutakin nuorisotyötä 

• voi tapahtua sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä

(Perustuu Euroopan komission Digitalisaatio ja nuoret 
-asiantuntijaryhmän v. 2018 tuottamaan määritelmään)







Hyviä  

käytäntöjä

Lähde:
digitalyouthwork.eu

Videoesitys: https://youtu.be/
MpzbhM-2Mvw?t=9

http://digitalyouthwork.eu
https://youtu.be/MpzbhM-2Mvw?t=9
https://youtu.be/MpzbhM-2Mvw?t=9
https://youtu.be/MpzbhM-2Mvw?t=9




EU:n neuvoston päätelmät digitaalisesta nuorisotyöstä 
(hyväksytty marraskuussa 2019)

• Nuorisotyön pyrittävä poistamaan digitaalista kuilua nuorten välillä 

• Digitaalista mediaa ja teknologiaa integroitava nuorisotyön käytäntöihin ja 
toimintaa tulee edistää strategiatasolla 

• Investoitava nuorisotyön ammattilaisten digitaalisten valmiuksien 
kehittämiseen 

• Innovatiivisia lähestymistapoja ja uusia yhteistyömalleja kehitettävä 
digitaalisen nuorisotyön ja digitaalisten palvelujen tarjoamiseksi 

• Nuorisotyön ja -politiikan tulee olla proaktiivisempaa teknologisen 
kehityksen ja digitalisaation suhteen



”Meillä on taipumus yliarvioida 
teknologian vaikutusta lyhyellä 
aikavälillä, ja aliarvioida sen vaikutusta 
pitkällä aikavälillä. ”

Amaran laki
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3 
megatrendiä  

teknologiainnovaatioissa



1. Kaikkialla läsnä oleva tekoäly



2. Immersiiviset kokemukset

Videoesitys: https://youtu.be/cXXeVz-GyZI

https://youtu.be/cXXeVz-GyZI


3. Digitaaliset alustat ja alustatalous



Nuorisotyö digitalisoituu – mikä siis muuttuu?

• Nuorisotyön tavoitteita ja käytäntöjä uudelleenarvioitava 

• Nuorisotyöntekijän ammattikuva ja osaamistarpeet moninaistuvat 

• Yhteistyö eri toimialojen kanssa lisääntyy 

• Tietoperustaisuus ja tiedolla johtaminen korostuvat


