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• Verke koordinoi digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskusta, jonka muodostavat Verke 
(Helsingin kaupunki) ja Koordinaatti (Oulun 
kaupunki) 

• Resursseista 4/5 Verkellä ja 1/5 Koordinaatilla 

• Toimikausi 2020-23 

• Rahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskus



Kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä työskentelevät 
• nuorisotyötä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset 
• nuorisoalan johtajat 
• muut nuorille suunnattua työtä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset 
• nuorisotyön kouluttajat ja lehtorit 
• virkamiehet, päättäjät, valtionhallinto, nuorisoala

Työn ydinkohderyhmä



Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tehtävät

1. Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön 
johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa – Verke 

2.  Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen –
 Verke 

3.  Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen 
median mahdollisuuksista ja riskeistä – Verke ja Koordinaatti 

4.  Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun 
ennaltaehkäisemiseksi – Koordinaatti

Tehtävät on määritelty valtion nuorisotyön ja -politiikan kehittämisohjelmassa:



Verken toiminnan painopisteitä 2020-21

Teknologian 
ympäristövaikutukset: 

Podcast-sarja ja 
multimediamateriaali 

Digitaalisen 
nuorisotyön johtaminen: 

Sparrausryhmä ja 
itseopiskeluaineisto 

Kasvokkaisen ja 
digitaalisen toiminnan 

yhdistäminen:  
Videosarja hyvistä 

käytännöistä, 
välinelainaustoiminta

Oppilaitosyhteistyö: 
Osaamiskriteerit, 

lehtoreiden koulutukset



(Eurooppalaiset suuntaviivat digitaaliseen nuorisotyöhön, 2019)

https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/09/Eurooppalaiset-suuntaviivat-digitaaliseen-nuorisotyo%CC%88ho%CC%88n-1.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/09/Eurooppalaiset-suuntaviivat-digitaaliseen-nuorisotyo%CC%88ho%CC%88n-1.pdf










Korona-ajan digitaalinen 
nuorisotyö  

(tähän mennessä) 



“Mitä hittoa me nyt tehdään?” 
-nuoriso-ohjaaja, Maaliskuu 2020





“Mitä hittoa me nyt tehdään?” 
-nuoriso-ohjaaja, Elokuu 2020



Historia on hyödyksi

• Verkkoperustaisella nuorisotyöllä pitkä historia Suomessa 

• Osaamista on 

• Työtä tehdään / tehtiin  jo monessa paikassa 

• Asenneilmasto verkossa tehtävälle nuorisotyölle (enimmäkseen) 
suotuisa



Toiminta käytännössä

• Suosituimmat alustat Discord, Instagram ja Whatsapp 

• Osa kunnista mukana valtakunnallisissa palveluissa, mm. 
Sekasin, Nuortennetti ja Netari 

• Toiminta pääasiassa nuorten kanssa keskustelua, mutta myös 
toiminnallisempaa (tietovisoja, leipomista, tanssimista, 
pelaamista)



Toiminta käytännössä

• Parhaiten toiminnan saivat käyntiin ne kunnat, joissa oli tehty 
verkkotyötä osana nuorisotyötä jo aiemmin (ks. esim. Mika 
Joensuun blogiteksti) 

• Työntekijöillä upeita onnistumisen kokemuksia oman työn 
siirtämisestä verkkoon 

• Uusia nuoria tavoitettiin paljon

https://www.verke.org/blog/digitaalisen-nuorisotyon-suunnitelma-auttoi-siirtamaan-nuorisotyon-nopeasti-verkkoon/
https://www.verke.org/blog/digitaalisen-nuorisotyon-suunnitelma-auttoi-siirtamaan-nuorisotyon-nopeasti-verkkoon/
https://www.verke.org/blog/digitaalisen-nuorisotyon-suunnitelma-auttoi-siirtamaan-nuorisotyon-nopeasti-verkkoon/
https://www.verke.org/blog/digitaalisen-nuorisotyon-suunnitelma-auttoi-siirtamaan-nuorisotyon-nopeasti-verkkoon/


”Henkilökohtainen kohtaaminen 
ennestään sulkeutuneen ja aran 

nuoren kanssa muodostui pari 
kertaa viikossa olevaksi 

luottamukselliseksi 
keskustelusuhteeksi” 

Vastaus Helsingin digityökyselyyn



”Syvällisempiä kohtaamisia. 
‘Järjestyksenvalvonta’ jäi pois, ja 

sai keskittyä nuorisotyöhön.” 

Vastaus Helsingin digityökyselyyn



”Heti ensimmäisen videon jälkeen 
yksityisviestillä TikTokissa 

lähestyivät minua sellaiset nuoret 
joita emme olleet onnistuneet 
tavoittamaan missään muissa 

digityön kanavissa.” 

Vastaus Helsingin digityökyselyyn



Verkkotyön haasteita korona-aikana

• Verkko ei tunne kunta- tai aluerajoja 

• Nuorisotyön suunnitelmattomuus ja tavoitteiden puute 

• Nuorisotyön organisaatioiden sisäisen koordinaation puute



Verkkotyön haasteita korona-aikana

• Somealustojen soveltumattomuus nuorisotyöhön 

• Somealustojen tietoturvapuutteet 

• Työntekijöiden ja nuorten osaamisen ja laitteiden puute



”Viihdesisällön tuottaminen 
ainakin yksin on vähän hankalaa, 
vaikka se on kavereiden kesken 

helppoa” 

Vastaus Helsingin digityökyselyyn



”Erittäin stressaavaa opastaa 
työkavereita joita nämä välineet ei 

kiinnosta lainkaan.” 

Vastaus Helsingin digityökyselyyn



Materiaaleja korona-ajan nuorisotyöstä kunnissa

• Podcast: Rovaniemen nuorisotyö: https://www.verke.org/blog/
rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/ 

• Videosarja: Töissä verkossa: https://www.verke.org/material/
toissa-verkossa-videosarja/

https://www.verke.org/blog/rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/
https://www.verke.org/blog/rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/
https://www.verke.org/blog/rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/
https://www.verke.org/material/toissa-verkossa-videosarja/
https://www.verke.org/material/toissa-verkossa-videosarja/
https://www.verke.org/blog/rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/
https://www.verke.org/blog/rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/
https://www.verke.org/blog/rovaniemen-nuorisopalvelut-muutoksen-tiella/
https://www.verke.org/material/toissa-verkossa-videosarja/
https://www.verke.org/material/toissa-verkossa-videosarja/


Meanwhile in Europe..



http://researchyouth.net

http://researchyouth.net
http://researchyouth.net


70% of responding youth workers and 
youth leaders stated that the coronavirus 

pandemic has affected their own youth 
work majorly. For 23%, the pandemic 

affected their youth work moderately, 
for 6% slightly – and just below 1% said 

the pandemic has had no effects at all on 
their youth work



54% of responding young people stated 
that the coronavirus pandemic has 

affected their access to youth activities 
or projects majorly. For 25%, the 

pandemic affected their youth work 
access moderately, for 11% slightly – and 

just below 10% said the pandemic has 
had no effects at all on their access to 

youth work.



74% of organisations participating in the 
survey had to close their office 

temporarily, and 20% say it is likely they 
will have to do so still. Budgets have 

been impacted severely, staff time has 
been cut, volunteering has decreased.



For less than half of all responding youth 
work organisations, structural support 

has been available in their context. 30% 
of responding youth workers and youth 

leaders say that the support of youth 
work as a field so far has been somewhat 
inadequate, and 20% say it has been very 

inadequate.



17% of respondents say that all of 
their youth work has been 

transferred online already; 7% say 
that none of their youth work has 

been transferred yet. The vast 
majority of the sector lies in 
between these two points.



Verken toiveita tulevalle diginuorisotyölle

• Hybridimalli: etä- ja läsnänuorisotyötä samaan aikaan 

• Muistetaan myös muut digitaalisuuden muodot kuin some 

• Nuorisotyön strategiat ja suunnitelmat kannustavat ennakoivaan, 
luovaan, kokeilevaan ja kriittiseen toimintaan digitaalisen 
teknologian suhteen - ja tälle varataan resurssia 

• Digitaalisuus sulautuu luontevaksi osaksi muuta nuorisotyötä



Seuraavaan koronakriisiin varautuminen nuorisotyön palveluiden kannalta

• Työntekijät ovat motivoituneita digityöhön - nyt kannattaisi panostaa! 

• Etätoteutuksen miettiminen kaikille nuorisotyön muodoille - miten 
toteutetaan esimerkiksi nuorisotalohengailua ja työpajatoiminnan 
valmennuksia verkossa? 

• Digitaalisen nuorisotyön koordinoinnille vastuuhenkilö ainakin isommilla 
toimijoilla 

• Millaista yhteistyötä voidaan tehdä esim koulujen, kirjastojen, 
kulttuuritalojen kanssa? Rakenteet kuntoon jo ennen kriisiä 

• Haasteena nuorisotyön pienenevä rahoitus 



”Jos digi-/etätyötä alkaisi pikku 
hiljaa tekemään ns. "normaali 

työn" ohella, niin kynnys ei ehkä 
olisi niin iso jatkossa.” 

Vastaus Into ry:n kyselyyn



Kiitos!


