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1. JOHDANTO
1.1 Yhteistyökumppaneista yhteenliittymäksi
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma julkaistiin juuri ennen joulua
vuonna 2019 ja samalla avattiin haku nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudelle seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Ohjelman painopisteet suuntaavat suomalaista nuorisotyötä ja -politiikkaa ja lisäksi ohjelmassa määritellään osaamiskeskustoiminnalle kuusi painopistettä, joiden avulla edistetään
nuorten merkityksellistä elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa. Osaamiskeskusten painopisteet ovat: nuorisotyö kunnassa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, kohdennettu
nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa.
Edellisten kahden vuoden ajan Verke oli toiminut digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksena toteuttaen hyvin samansuuntaisia tehtäviä kuin digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle määriteltiin hakuilmoituksessa
vuosiksi 2020-2023. Lisäksi vuosina 2011-2016 Verke oli toiminut valtakunnallisena verkkonuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksena. Verkellä oli tahto ja edellytykset jatkaa osaamiskeskuksena myös jatkossa.
Koordinaatti oli niin ikään toiminut nuorisoalan palvelu- ja kehittämiskeskuksena ja osaamiskeskuksena opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksessa ja rahoittamana jo vuodesta 2006 lähtien, painopisteenään nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä nuorten verkkovaikuttamisen
edistäminen. Vuonna 2019-2020 Koordinaatti toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella valtakunnallista groomingin tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä liittyvän hankkeen, joka antoi hyvät edellytykset toteuttaa digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle määriteltyä somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseen liittyvää tehtävää.
Verke ja Koordinaatti olivat tehneet läheistä yhteistyötä jo vuosikausien ajan erityisesti digitaalisen tieto- ja neuvontatyön osalta, joten digi-

taalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen valtionapukelpoisuuden hakeminen yhdessä tuntui luontevalta jatkeelta
yhteistyölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö myös kannusti toimijoita muodostamaan osaamiskeskuksista useamman eri toimijan yhteenliittymiä.
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus aloitti toimintansa Verken (Helsingin kaupunki) ja Koordinaatin (Oulun
kaupunki) yhteenliittymänä 1.4.2020. Toiminnan käynnistymistä edelsivät tavoiteohjauskeskustelut opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa sekä yhteistyö- ja sopimusneuvottelut Helsingin kaupungin ja Oulun kaupungin välillä.
Neuvotteluissa päätettiin, että Verke koordinoi osaamiskeskusta ja vastaa osaamiskeskukselle määritellyistä tehtävistä 1-3 ja Koordinaatti vastaa itsenäisesti tehtävästä 4, sekä osin tehtävästä 3. Resurssien jakautuminen sovittiin niin, että Verkelle määräytyy ⅘ ja Koordinaatille ⅕ osaamiskeskuksen budjetista.
Osaamiskeskustoiminnan ensimmäisinä kuukausina täsmennettiin budjettia, toimintasuunnitelmaa, vastuunjakoa
ja osaamiskeskuksen yhteistä viestintää. Aiempi yhteistyökumppanuus ja selkeä vastuunjako auttoivat toiminnan
nopeassa käynnistämisessä.

1.2 Koronatilanne leimasi ensimmäistä toimintavuotta
Koronapandemia aiheutti suuria muutoksia koko Suomen nuorisotyöhön ja siten myös digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskuksen toimintaan. Nuorisotyötä siirryttiin tekemään paljon verkon välityksellä, ja toimiala otti uusia digitaalisia alustoja haltuun. Siirtymän tukeminen vaati osaamiskeskukselta paljon resursseja ja osaamiskeskuksen
toimintasuunnitelmaa pitikin tämän vuoksi täsmentää ensimmäisen toimintavuoden kuluessa.
Osa ensimmäiselle vuodelle kaavailluista toiminnoista siirrettiin toiselle toimintavuodelle, sillä vuonna 2020 nuorisotoimiala kaipasi tukea ennen kaikkea perusmuotoisen verkkonuorisotyön toteuttamiseen, ja energiaa uudenlaisen toiminnan kehittämiselle ei niinkään ollut. Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus sopeutui tilanteeseen
tarjoamalla toimialalle sen kaipaamaa sisältöä verkkokoulutusten ja konsultointien muodossa. Erityisesti kevään
2020 ajan osaamiskeskus reagoi toimialan tarpeeseen tuottamalla runsaasti materiaaleja (mm. videoita, podcas-

teja ja vinkkilistauksia) ja antamalla henkilökohtaista konsultaatiota yksittäisille nuorisotyöntekijöille. Erityisesti
keväällä osaamiskeskuksen materiaaleja kulutettiin paljon ja Verken Discord-palvelimella keskusteltiin ahkerasti. Verken verkkosivuilla oli huhti-toukokuussa tuplasti enemmän käyttäjiä ja sivujen näyttökertoja kuin syksyllä.
Osaamiskeskuksen kohderyhmänä korostuivat ensimmäisenä toimintavuonna nuorisotyötä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset. Lisäksi nuorisotyön kouluttajille ja lehtoreille suunnattiin tietoisesti aiempaa enemmän
toimintaa. Myös sellaiset toimijat, jotka eivät aiemmin olleet toteuttaneet verkkonuorisotyötä, ottivat yhteyttä
osaamiskeskukseen.
Suuri toiminnan muutos koski kasvokkaisten koulutusten siirtymistä verkkoon sekä uusien verkkomateriaalien
työstämistä. Sekä Koordinaatti että Verke ovat tottuneet kouluttamaan kasvokkain, mikä on tarkoittanut runsasta matkustamista ympäri Suomen. Myös digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle verkkokouluttaminen
vaati uudenlaisten kouluttamismuotojen ja alustojen opettelua. Matkakuluista säästyneitä resursseja käytettiin
pääosin laitteistoon ja verkkopalveluihin, joiden avulla pystyttiin toteuttamaan laadukkaita verkkokoulutuksia ja
tuottamaan helppokäyttöisiä verkkomateriaaleja.
Osaamiskeskus valmisteli oman verkkokoulutustoimintansa kehittämistä haastattelemalla 9 kohderyhmäänsä
kuuluvaa henkilöä henkilökohtaisissa, tunnin mittaisissa haastatteluissa. Haastateltaviksi kutsuttiin sellaisia henkilöitä, jotka eivät tunteneet osaamiskeskuksen koulutustarjontaa ja materiaaleja entuudestaan. Haastatteluista koostetun tiedon pohjalta osaamiskeskus kehitti Verke LIVE -verkkokoulutuksia ja suunnitteli uudenlaisia verkkokoulutuksia vuodelle 2021.
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2. DIGITAALISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUKSEN ENSIMMÄISEN
TOIMINTAVUODEN KOHOKOHDAT (OSA 1)
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2. DIGITAALISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUKSEN ENSIMMÄISEN
TOIMINTAVUODEN KOHOKOHDAT (OSA 2)

Innoboksi
kiinnosti
kansainvälisesti.

VERKEN VERKKOSIVUT
UUSITTIIN JA NIIDEN
VUOTUINEN KÄVIJÄMÄÄRÄ NOUSI
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Toteutettiin tilannekatsausraportti
Lasten ja nuorten
kokema seksuaalinen
häirintä, seksuaalinen houkuttelu ja
seksuaaliväkivalta
Suomessa.

3. TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
3.1 Vahvistetaan digitaalista nuorisotyötä koskevaa osaamista nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa

Tulosodotus 2020-2023:
Digitaalista nuorisotyötä suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan strategisesti ja kokonaisvaltaisesti. Digitaalisuus on vakiintunut osaksi nuorisotyön rakenteita, toimintamuotoja ja koulutusta.

Koulutukset ja konsultoinnit toteutettiin verkossa
Osaamiskeskuksen koulutustoiminnalle oli suuri tarve vuonna 2020. Koulutuksia
pidettiin määrällisesti vähemmän kuin vuonna 2019, mutta toisaalta kokonaisosallistujamäärä oli suurempi kuin vuonna 2019.
Lähes kaikki koulutukset ja konsultoinnit toteutettiin verkon välityksellä. Verke hankki käyttöönsä Zoomin, jonka kautta Verken itse järjestämät koulutukset ja konsultoinnit järjestettiin. Usein hyödynnettiin myös koulutuksen tilaajan alustoja, kuten Teamsia. Verke hankki koulutuskäyttöä varten lisenssin myös Miroon ja BaseCampiin.
Työyhteisökohtaisissa tilaisuuksissa työyhteisö pääsi yhdessä kehittämään omaa digitaalista nuorisotyötään. Työyhteisöille räätälöityjä koulutuksia järjestettiin yhteensä 30 kappaletta ja niihin osallistui arviolta 518 nuorisoalan ammattilaista. Työyhteisöistä 16 oli kuntia, 8
seurakuntia, 3 seurakuntaa ja 1 oppilaitos. Työyhteisökoulutusten tyypillinen kesto oli 2 tuntia. Työyhteisökoulutusten aiheita olivat mm.
digitaalinen nuorisotyö poikkeusoloissa, digitaalinen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö, digitaalisen kuilun kaventaminen ja Discordin käyttö
nuorisotyössä.

Osaamiskeskuksella oli yhteensä 59 puheenvuoroa valtakunnallisissa tai alueellisissa koulutuksissa. Osa koulutuksista oli kaikille avoimia,
osa suljettuja esimerkiksi tietylle vakiintuneelle verkostolle. Osaamiskeskuksella oli puheenvuoroja muun muassa Digivoimaa-hankkeen
loppuseminaarissa, Ohjaamo-päivillä, Oivallus-päivillä, alueellisilla nuorisotyöpäivillä (Pohjois-Suomi ja Etelä-Suomi), Pohjanmaan ruotsinkielisen nuorisotyön verkostossa ja Uudenmaan etsivän työn aluetapaamisessa. Puheenvuorojen aiheita olivat muun muassa botit nuorisotyössä, digitaalisen kuilun kaventaminen, digitaalinen nuorisotyö poikkeusoloissa, tulevaisuuden työelämä sekä mediakasvatus. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä arviolta 2694 kuulijaa.
Osaamiskeskus piti kuusi ruotsinkielistä puheenvuoroa, joihin osallistui yhteensä 319 kuulijaa. Osaamiskeskus osallistui Ehyt ry:n järjestämän
seminaarin “Digitalt spelande engagerar barn och unga, är allt ok?” organisointiin.
Työyhteisökohtaisia koulutuksia ja alueellisia koulutuksia järjestettiin yhteensä 13 eri maakunnassa työskenteleville.
Lisäksi osaamiskeskus konsultoi päivittäin nuorisoalan toimijoita henkilökohtaisesti joko puhelimitse, pikaviestein tai sähköpostilla. Konsultointien tarkkaa määrää on mahdoton laskea, mutta niitä oli satoja. 14 konsultointia liittyi digitaalisen nuorisotyön avustushakemuksiin aluehallintoviranomaisilta, OKM:ltä tai OPH:lta.

Verke LIVE tavoitti hyvin katsojia
Osaamiskeskus striimasi livenä 25 Verke LIVE -verkkokoulutusta YouTubeen
ajankohtaisista aiheista. Koulutuksista 22 pidettiin suomeksi, kaksi ruotsiksi ja
yksi englanniksi. Syksystä 2020 alkaen koulutukset tekstitettiin sekä suomeksi
että ruotsiksi. Koulutusten kesto oli noin puoli tuntia.
Suosituimmat aikavälillä 1.4.2020-31.3.2021 julkaistut Verke LIVEt olivat Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa, Instagram-storyt tehokäyttöön sekä

Discord nuorisotyössä. Verke LIVEt olivat suosittuja erityisesti loppukeväästä 2020 (katsojakeskiarvo 520). Syksyllä julkaistuja videoita katseltiin keskimäärin noin 220 kertaa. Yhteensä Verke LIVE -verkkoluentoja katsottiin 8146 kertaa.
Verkkoluennoilla oli pääasiassa äänessä osaamiskeskuksen työntekijöitä, mutta muutamalla luennolla oli mukana vieraita. Keväällä 2021
Verke LIVE -luentoja uudistettiin niin, että jokaisella kerralla oli pääosassa vieras ja samaa aihetta käsiteltiin kolmella peräkkäisellä verkkoluennolla hieman eri näkökulmasta.
Koulutuksiin sisältyi keskustelumahdollisuus chatissa ja koulutukset jäivät jälkikäteen katsottavaksi YouTubeen. Osa koulutusten aiheista valikoitui kohderyhmälle lähetetyn kyselyn perusteella. Osassa koulutuksia kokeiltiin ryhmätyöskentelyä verkkoympäristössä luennon jälkeen.

Myös muut videosisällöt kiinnostivat
Keväällä 2020 Verke toteutti verkkohaastatteluina 18-osaisen Töissä verkossa -videosarjan erilaisista koronan aikaisista
verkkonuorisotyön käytännöistä. Nuorisotyöntekijät kertovat
ja näyttävät videoilla, millaista verkkotyötä he ovat tehneet. Videoissa esitellään niin kuntien, seurakuntien kuin järjestöjenkin
toteuttamaa toimintaa. Videot kertovat eri kokoisten ja eri puolilla Suomea toimivien organisaatioiden verkkotyöstä. Videoilla
oli ensimmäisen toimintavuoden aikana yhteensä 3085 katselukertaa. Suosituimmat Töissä verkossa -sarjan videot kertoivat
Fallkullan kotieläintilasta, Helsingin Ohjaamosta ja Suuntavalmennus Hyriasta.

Tietosuoja-asiat nousivat pintaan jo koronapandemian alkuvaiheessa, ja
nuorisoalalta tuli toive osaamiskeskukselle järjestää koulutusta aiheeseen
liittyen. Osamiskeskus valmisteli kolmiosaisen verkkokoulutuksen tietosuojasta yhdessä tietosuoja-asiantuntija Pirjo Väyrysen kanssa. Kaksi ensimmäistä
osaa käsitteli tietosuojan perusteita ja kolmannella kerralla Väyrynen vastasi yleisökysymyksiin, joita sai lähettää etukäteen. Lisäksi Väyrynen tuotti
tietosuojasta kirjallista materiaalia osaamiskeskuksen verkkosivuille. Tietosuojakoulutuksia katsottiin YouTubessa 686 kertaa. Koulutukset on tekstitetty
suomeksi ja ruotsiksi.
Verke tuotti juuri ennen koronapandemian alkua käytännönläheisen videon
Tiktokin perusteista. Sitä katsottiin vuoden aikana lähes 4000 kertaa. Videon
jatko-osa “Miten teen videon TikTokiin?” julkaistiin joulukuussa 2020 ja sitäkin
katsottiin 1200 kertaa.
Myös vanhemmat Verken tuottamat videot kartuttivat hyviä katsojamääriä.
Kaikkia videoita katsottiin yhteensä Verken YouTube-kanavalla 29 900 kertaa
ajalla 1.4.2020-31.3.2021. Tämä on huomattavasti enemmän kuin aiemmalla
tarkasteluvuodella, jolloin kaikkia videoita katseltiin yhteensä 11 800 kertaa.

Verkkokurssi sosiaalisesta mediasta julkaistiin
Verken verkkokurssitarjonta täydentyi sosiaaliseen mediaan keskittyvällä
itseopiskeluaineistolla syyskuussa 2020. Itseopiskeluaineisto sisältää videoita
ja tekstiä, ja sen voi suorittaa omaan tahtiin. Kurssille rekisteröityi maaliskuun
2021 loppuun mennessä 267 henkilöä, joista 57 % suoritti sen loppuun asti.

Lisäksi aiemmin julkaistuille kolmelle kursseille rekisteröityi vuoden
aikana runsaasti uusia opiskelijoita. Kaikille kursseille rekisteröityi
yhteensä 363 suorittajaa, ja kursseja suoritettiin loppuun asti 457
kappaletta.
Verke aloitti kartoituksen uusista verkkokurssialustoista ja käynnisti
uudentyyppisten kurssien valmistelut keväällä 2021, sillä nykyinen
alusta ei mahdollista kovin monipuolista pedagogiikkaa ja sisältöjä. Uuden ympäristön on tarkoitus avautua syksyllä 2021.

Suositukset kunnalliseen e-sports-toimintaan laadittiin yhteistyössä Kanuunan kanssa
Osaamiskeskus laati ohjeistuksen kunnallisen esports-toiminnan toteuttamiseen yhteistyössä
Kanuunan kanssa. Tietopaketissa avataan esportsia käsitteenä ja sen merkitystä kunnallisessa
nuorisotyössä. Julkaisu on tarkoitettu erityisesti esports-toiminnan aloittamista harkitseville kunnille pohdinnan tueksi.
Työstämiseen osallistettiin esportsia toteuttavia kunnallisia toimijoita ja suosituksia viilattiin vielä
jälkikäteen saadun palautteen perusteella. Suositukset julkaistiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielisiin suosituksiin tutustui 410 henkilöä.

Muutoksen tiellä -podcast-sarja kertoi verkkonuorisotyön koordinoinnista
Podcast-sarjan 9 jaksoa pureutuivat pandemian alkuajan verkkonuorisotyöhön erityisesti johtamisen ja koordinoinnin näkökulmasta. Jaksot julkaistiin peräkkäisinä arkiaamuina huhtikuussa
2020. Podcasteissa haastatellaan niin kuntien, järjestöjen kuin seurakuntien työntekijöitä. Muutoksen tiellä -podcasteilla oli yhteensä 1501 latauskertaa.

Teknologian ympäristövaikutukset puheenaiheeksi nuorisoalalla
Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia teemoja ja ne kiinnostavat nuoria, mutta nuorisotyön piirissä
on toistaiseksi puhuttu vähän teemojen yhteydestä digitalisaatioon. Osaamiskeskus alkoi laatia aiheesta kattavaa
monimediajulkaisua, joka tullaan julkistamaan toisen toimintavuoden aikana. Aineistosta koostettiin ja julkaistiin ensimmäisen toimintavuoden aikana neliosainen podcast-sarja “Tapaus ilmastonmuutos”. Podcast-jaksoja on ladattu
yhteensä 590 kertaa.

Verken Discord-palvelin vakiinnutti asemansa diginuorisotyön keskustelualustana
Verken Discord-palvelin muodostui tärkeäksi kokemusten vaihtamisen areenaksi digitaalisen nuorisotyön toteuttajien
kesken erityisesti keväällä 2020. Palvelimen jäsenmäärä nousi pandemian myötä jyrkästi edellisvuoden paristasadasta ja asettui toimintavuoden aikana n. 1450 jäseneen. Jäsenet edustavat kattavasti nuorisotyön kenttää eli niin
kuntien, seurakuntien kuin järjestöjenkin organisaatioita on edustettuina. Myös mm. valtionhallinnon nuorisotyön ja
mediakasvatuksen asiantuntijoita on jäseninä.
Verke vastaili aktiivisesti kommentteihin ja kehotti keskustelijoita jakamaan kokemuksia keskenään. Keskustelut hieman hiipuivat nuorisotilojen avautuessa koronatilanteen stabilisoiduttua syksyllä 2020. Koko toimintavuoden aikana
päivittäisten viestien määrä vaihteli yksittäisten viestien ja n. neljänkymmenen viestin välillä. Ajankohtaisten aiheiden
kuten uusien koronaohjeistuksien tai pelien ikärajojen tulkintamuutosten kohdalla oli nähtävissä selviä piikkejä aktiivisuudessa.
Discord-palvelinta hyödynnettiin myös muutaman Verken Liven jälkikeskustelun areenana sekä SomeCampin osallistujaviestinnässä.
Verke kehitti vuoden aikana Discord-palvelintaan useaan otteeseen, muun muassa osallistujakyselyn perusteella.
Discordin kautta kerättiin myös toiveita Verken muuhun toimintaan, esimerkiksi koulutusaiheisiin.

Lehtoreita koulutettiin digitaalisesta nuorisotyöstä
Verke koulutti Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtoreita kolmessa eri aamukahvitilaisuudessa. Koulutustilaisuuksien aiheita olivat mm.
digitaalinen nuorisotyö yleisesti, teknologiakasvatus ja tekoäly nuorisotyössä. Verke myös keskusteli alustavasti hankeyhteistyökumppanuudesta Humakin kanssa kolmen eri hankkeen tiimoilta. Yhteistyö täsmentyy hankerahoituksen varmistuessa.
Osaamiskeskus järjesti verkossa perehdytyksen nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteereistä yhteisöpedagogilinjojen lehtoreille.
Tilaisuuteen osallistui kuusi lehtoria kahdesta ammattikorkeakoulusta.
Perehdytys tarjosi samalla tilaisuuden keskustella siitä, miten osaamiskriteerit suhteutuvat nuorisotyön koulutukseen.

Digitaalinen nuorisotyö kiinnosti myös kansainvälisesti
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskusta kysyttiin puhujaksi moniin
kansainvälisiin tapahtumiin ja yhteistyökumppaniksi hankkeisiin. Suureen osaan pyynnöistä osaamiskeskus vastasi kieltävästi, sillä osaamiskeskus lähtee mukaan vain sellaisiin kansainvälisiin toimintoihin, joista
on hyötyä myös kansallisen digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle.
Keväällä 2020 osaamiskeskus organisoi verkkonuorisotyöstä kansainvälisen livelähetyksen ja Q&A-session Facebookiin sekä käänsi laatimansa vinkkilistauksen nuorten kanssa toimimisesta verkossa englanniksi.
Kansainvälistä yleisöä kiinnosti erityisesti Innoboksi-työkalu. Se käännettiin saksaksi ja liettuaksi, ja Innoboksin käyttöön liittyviä perehdy-

tyksiä pidettiin kansainvälisille yleisöille. Verke oli myös mukana järjestämässä kansainvälistä, Slovenian kansallisen
Erasmus+ toimiston järjestämää Innocamp -koulutusta tammikuussa.
Verke oli mukana Erasmus+ kansallisten toimistojen järjestämän Digital Youth Work MOOCin suunnittelussa ja
toteutuksessa kommentoimalla MOOCin rakennetta ja muutaman videon käsikirjoitusta. MOOCissa hyödynnettiin
laajalti Verken tuottamia materiaaleja. Lisäksi Verke piti kaksi asiantuntijapuheenvuoroa MOOCin osallistujille.
Osaamiskeskuksella oli puheenvuoro esimerkiksi seuraavissa kansainvälisissä tapahtumissa: European Youth Work
Convention, MOVE-IT Virtual Youth Exchanges. Yhteensä kansainvälisiä puheenvuoroja oli kuulemassa lähes 700
henkilöä, joista noin 100 oli suomalaisia.
Osaamiskeskus kirjoitti kaksi asiantuntija-artikkelia digitaalisesta nuorisotyöstä Jugend Für Europalle ja oli vieraana
Saldo Inclusion and Diversityn kaksijaksoisessa podcastissa.
Osaamiskeskus oli mukana DesYIgn-hankkeessa ja ERYICA-yhteistyössä, joissa tuotettiin tietoa ja materiaalia myös
digitaalisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi. Lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä aloitettiin
itseopiskelumateriaalin kokoaminen verkko-oppimisympäristöön digitaalisesta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä
sekä mediakasvatuksen huomioimisesta nuorille suunnatuissa tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa.
Osaamiskeskus valmisteli huhtikuussa 2021 käynnistyvää kansainvälistä vertaisoppimishanketta, jossa noin 10 eri
maan nuorisopolitiikasta ja kansallisista nuorisostrategioista vastaavaa tahoa kehittää omia nuorisostrategioitaan
vastaamaan digitalisaation tuomiin muutostarpeisiin. Lisäksi Verke valmisteli osallistumista laajempaan, OPH:n
koordinoimaan digitaalisen nuorisotyön eurooppalaiseen vertaisoppimishankkeeseen, johon tullaan saamaan
erillisrahoitus.

3.2 VAHVISTETAAN TIETOON PERUSTUVAN DIGITAALISEN NUORISOTYÖN
KEHITTÄMISTÄ
Tulosodotus 2020-2023:
Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen on ennakoivaa, perustuu tutkimustietoon ja vastaa toimintaympäristön muutoksiin.
Nuorisotyön eri sektoreiden kehittämisessä hyödynnetään monipuolisia tietoaineistoja, joita analysoidaan tekoälyn avulla.
Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen kriteerit valmisteltiin laajassa yhteistyössä
Ensimmäisen toimintavuoden aikana osaamiskeskus laati osaamiskriteerit nuorisoalan ammatilliselle digiosaamiselle. Kriteereihin pyydettiin luonnosvaiheessa kommentteja laajasti nuorisoalalta, ja kommentteja antoikin noin 15 eri organisaatiota. Kommentoineet organisaatiot edustivat laajalti nuorisotyön kenttää: osaamiskeskuksia, nuorisotutkimusta, käytännön toimijoita eri puolilta Suomea. Osaamiskeskus
valmisteli lisäksi työkalun digitaalisen nuorisotyön osaamisen mittaamiseen sekä erillisen työkalun työntekijöiden osaamisen itsearviointiin.
Osaamiskriteerien työkalupakki julkaistaan toisen toimintavuoden alussa. Materiaalit tullaan julkaisemaan myös ruotsiksi ja englanniksi.
Nuorisoalan organisaatiot voivat hyödyntää osaamiskriteerejä oman toimintansa suunnittelun pohjana, ja myös nuorisoalan koulutuslinjoilla voidaan hyödyntää kriteeristöä. Osaamiskriteerejä käytetään myös osaamiskeskuksen omassa tulevassa toiminnassa.

Tutkimusyhteistyö tiivistyi
Laadukas nuorisotyö pohjautuu ajantasaiseen tutkimustietoon, ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus haluaa omalla toiminnallaan
edistää ajantasaisen tutkimustiedon syntymistä sekä sen leviämistä. Osaamiskeskus osallistui aktiivisesti Valtion nuorisoneuvoston koordinoimaan nuorisoalan osaamiskeskusten tiedontuotannon ja tiedonkeruun koordinointiverkostoon.

Osaamiskeskus teki yhteistyötä usean eri tutkimushankkeen kanssa:
•

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus teki nopean tiedonkeruun koronan vaikutuksista
verkkonuorisotyöhön, ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus auttoi muotoilemaan tutkimuksen näkökulmaa sekä tutkimuskysymyksiä.

•

Humanistinen ammattikorkeakoulu laati tutkimusta tulevaisuuden nuorisotyöstä (Nuorisotyön tekijät, paikat ja ympäristöt vuonna 2030). Tutkimuksen tuloksissa korostui digitaalisuus,
joten Humak pyysi digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselta tulkinta-apua tuloksiin.

•

Valtion nuorisoneuvosto käynnisti selvityksen koronan vaikutuksista nuorisotoimialan, ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus pyydettiin tutkimuksen ohjausryhmään.

•

Osaamiskeskus oli asiantuntijaryhmän jäsenenä Suomalaisen tiedeakatemian tiedeneuvonnan kehittämishankkeessa (Sofi), joka keskittyi nuorten mediankäytön eri näkökulmiin.

•

Osaamiskeskus osallistui Tampereen yliopiston YSkills-hankkeen tutkimushaastatteluun mediakasvatuksen asiantuntijana. Hankkeessa kartoitetaan nuorten mediataitoja eri maissa.

•

Osaamiskeskus kommentoi Kunnallinen nuorisotyö Suomessa -tutkimuksen kyselylomaketta.

•

Osaamiskeskus kommentoi Digitaalinen hyvinvointi perheissä -hankkeen julkaisemaa raporttia ja tiekarttaa digihyvinvoinnin valtakunnallisista toimenpiteistä.

•

Osaamiskeskus käynnisti verkkonuorisotyön vaikuttavuusselvityksen valmistelun ja valitsi
tutkimuksen toteuttavan tahon.

Blogissa julkaistiin 25 kirjoitusta
Verken blogi tarjoaa alustan levittää tuoretta tutkimustietoa
nuorisotyön kentälle. Esimerkiksi maaliskuussa alkoi 10 blogikirjoituksen sarja tuoreesta tutkimuksesta nuorten mediankäyttöön
liittyen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana blogissa julkaistiin
25 kirjoitusta, joista kuusi käsitteli tutkimuksia. Suosituimmat blogikirjoitukset koskivat TikTokin käyttöä nuorisotyössä ja sometoimintojen tilastointia. Kaikki blogikirjoitukset käännettiin ruotsiksi ja
osa myös englanniksi.

Mitä nuorisotyön tulisi tietää? käännettiin ruotsiksi
Tulevaisuusajattelun tueksi myös suomenruotsalaisella kentällä
osaamiskeskus käänsi ruotsiksi alkuvuonna 2020 julkaisun multimediajulkaisun Mitä nuorisotyön tulisi tietää.

3.3 VAHVISTETAAN NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISTA JA TIETOISUUTTA
DIGITAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUKSISTA JA RISKEISTÄ
Tulosodotus 2020-2023:
Digitaalisuuden mahdollisuudet ja riskit nuorisotyössä ymmärretään monipuolisesti. Nuorisotyöntekijät ovat medialukutaitoisia ja mediakriittisiä. Digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia käytetään nuorten harrastustoiminnassa monipuolisesti hyväksi. Nuorisotyössä ehkäistään digitaalisen kuilun syvenemistä.

SomeCamp toteutettiin verkossa
Osaamiskeskus mahdollisti yhteisen innovoinnin nuorisoalan toimijoiden kesken SomeCampissa. Järjestyksessään kuudes SomeCamp järjestettiin ensimmäistä kertaa
verkossa. SomeCamp sisälsi neljä viikkoa kestäneen ennakkotyöskentelyn kolmen
teeman ympärillä pienryhmissä (sosiaalisen median kampanja, botin rakentaminen,
diginuorisotyö avoimessa toiminnassa), kolme innostava keynote-puheenvuoroa
sekä tapahtuman osallistujien pitämiä työpajoja. Tapahtuvan kantavana teemana
oli suunnitelmallisuus.
SomeCampissa oli 56 osallistujaa ja he antoivat tapahtumalle kokonaiskeskiarvoksi
3,8. Tapahtuman toteuttaminen verkossa oli hyvin opettavaista digiosken porukalle ja koska tapahtuma toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa verkossa, siihen kului melko paljon työaikaa.
SomeCampissa ideoidut toiminnot hyödyttävät nuorisoalaa laajemminkin. SomeCampissa ryhmätyönä suunniteltu sosiaalisen median kampanja Harkitse ja haasta toteutettiin Mediataitoviikolla. Bottityöpajassa puolestaan kehitettiin avoimella

lähdekoodilla ihmissuhdeasioihin keskittyvää bottia, jonka mikä tahansa nuorisoalan organisaatio voi halutessaan ottaa käyttöön sen
jatkokehityksen valmistuttua.

Bottia alettiin työstää laajassa yhteistyössä
SomeCampissa aloitettiin työstämään nuorille bottia, joka neuvoo ihmissuhteisiin ja seurusteluun liittyvissä kysymyksissä. Tämä kehittämistyö on edelleen käynnissä. Botti tulee olemaan laajasti nuorten parissa toimivien organisaatioiden hyödynnettävissä. Koordinaatti on
aktiivisesti edistänyt nuorisoalalla bottien käyttöönottoa tarjoamalla muun muassa koulutusmahdollisuuksia Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin kautta.

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi kasvoi entisestään
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi (Nusuvefo) on Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle merkittävä verkosto ja yhteistyön foorumi. Koordinaatti vastaa tämän yhteistyön koordinoinnista. Vuoden aikana
järjestettiin verkostolle kaksi niin sanottua yleiskokousta sekä yksi teemawebinaari. Nusuvefo on kasvanut entisestään vuoden aikana ja nyt siinä on 56
jäsenorganisaatiota.

Innoboksi käännettiin ruotsiksi ja sen käyttöönoton tueksi julkaistiin
verkkomateriaali
Verke julkaisi alkuvuodesta 2020 Innoboksi-työkalun, jonka avulla työyhteisöt voivat innovoida uudenlaisia toimintamuotoja omaan nuorisotyöhönsä.
Innoboksista otettiin jo loppukeväästä uusintapainos. Innoboksi käännettiin
ruotsiksi ja julkaistiin verkkoversiona.
Innoboksin tilanneille lähetettiin palautekysely. Palautteen pohjalta osaamis-

keskus tuotti multimediamateriaalin, joka sisältää ohjevideoita ja -tekstejä Innoboksin hyödyntämiseen omassa työssä. Multimediamateriaali julkaistiin maaliskuussa 2021.

Huomisen tekijät -verkkoluentojen tavoitteena tuoda uudenlaisia ideoita nuorisotyön kentälle hieman alan ulkopuolelta
Osaamiskeskus käynnisti maaliskuussa 2021 kolmiosaisen luentosarjan, jonka ensimmäinen osa ehdittiin julkaista ensimmäisen toimintavuoden aikana. Videolla on vieraana Benjamin Särkkä ja videota on katsottu 173 kertaa. Video nauhoitettiin etukäteen ja tekstitettiin
suomeksi ja ruotsiksi julkaisua varten. Julkaisun yhteydessä järjestettiin live-ensi-ilta YouTubessa ja Facebookissa, jolloin Särkkä oli läsnä ja
vastasi katsojien kysymyksiin.

Mediakasvatusteemat näkyivät Koordinaatin toiminnassa
Mediakasvatusosaamisen vahvistaminen on yksi tärkeä Koordinaatin osaamisen vahvistamiseen liittyvistä tavoitteista. Koordinaatti on
jatkanut seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseen liittyvän koulutussisällön tarjoamista. Näihin koulutuksiin on sisällytetty entistä vahvemmin medialukutaitoon liittyvää sisältöä. Kuluneen vuoden aikana on Koordinaatti.fi-sivulle sekä Suuntaviivoja Koordinaatista -podcastiin tuotettu sisältöä, joiden avulla on jaettu hyviä käytäntöjä ja vertaisoppia digitaalisesta tieto-, neuvonta- ja ohjaustyöstä. Podcasteja
kuunneltiin vuoden aikana 790 kertaa. Hyvien käytäntöjä on julkaistu Koordinaatti.fi-verkkosivulla on julkaistu Puheenvuoro-artikkeleina
yhteensä kuusi kappaletta suomeksi ja ruotsiksi.
Koordinaatti aloitti koulutusyhteistyön suunnittelun Humakin kanssa heti osaamiskeskuskauden alussa. Suunnitelmat olivat pitkällä, kun
Humak vetäytyi yhteistyöstä. Koordinaatti on sen jälkeen aloittanut uuden yhteistyön Åbo Akademin kanssa, jossa yhteistyössä tullaan
tutkimaan nuorten informaatiolukutaitoja sekä tietokäyttäytymistä. Tämä on erittäin tärkeää tietoa nykyisten palveluiden arvioimiseksi ja
tulevaisuuden tarpeiden hahmottamiseksi.

Koulutusyhteistyötä tehtiin mediakasvatukseen liittyvissä kysymyksissä
Osaamiskeskus osallistui ruotsinkielisen pelikasvatukseen keskittyvän koulutuksen järjestämiseen ja Verkellä oli tilaisuudessa puheenvuoro.
Pääjärjestäjänä oli Ehyt ry:n Spelkunskap-hanke. Tilaisuudessa julkaistiin Pelikasvattajan käsikirja 2:n ruotsinkielinen painos. Tilaisuuteen
osallistui noin 260 kuulijaa etänä.
Osaamiskeskus valmisteli valtakunnallista koulutuskiertuetta etsiville nuorisotyöntekijöille ja työpajojen työntekijöille yhteistyössä Into ry:n
kanssa. Koulutuksessa tullaan käsittelemään nuorten digitaalisen syrjäytymisen teemaa digiosaamisen näkökulmasta. Yksi testikoulutus
järjestettiin etänä ensimmäisen toimintavuoden aikana, mutta varsinaiset koulutukset toteutetaan syksyllä 2021.

Asiantuntijatukea ja koulutuksia digitaalisesta tieto- ja neuvontatyöstä
Koordinaatti järjesti kuluneen osaamiskeskuskauden aikana nuorten tieto- ja neuvontatyön peruskoulutuksen verkkokurssina. Verkkokurssi
sisälsi osion nuorten tieto- ja neuvontatyöstä digitaalisissa toimintaympäristöissä. Tämän lisäksi Koordinaatti piti verkkoluentoja digitaalisesta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä sekä verkkoneuvonnasta ja -ohjauksesta. Koulutuksen rinnalla Koordinaatista tarjottiin asiantuntijatukea hyvin erilaisissa nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Osa asiantuntijatuesta on ollut koulutuksellista ja osa erilaisiin kehittämisryhmien työskentelyyn osallistumista.

Ohjaus- ja työryhmätyöskentely
Osaamiskeskus osallistuu sellaisten hankkeiden ohjaus- ja työryhmiin, joissa kehitetään uusia työmuotoja, mobiilisovelluksia tai palveluita
digitaaliseen nuorisotyöhön. Työryhmillä tulee olla kansallista merkittävyyttä esimerkiksi hankkeen laajuuden tai innovaatiosta kerätyn
oppimiskokemuksen perusteella. Osaamiskeskus osallistuu harkintansa mukaan myös kansainvälisiin ohjaus- ja työryhmiin, ja tällöinkin
ryhmän työllä on oltava selkeä yhteys kansalliseen digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen.
Osaamiskeskus oli tiiviisti mukana Lasten ja nuorten keskuksen Saapasbotin kehittämistyöryhmässä. Osaamiskeskus koulutti Lasten ja nuor-

ten keskuksen työntekijöitä eri puolilla Suomea ja konsultoi botin kehittämisessä.
Osaamiskeskus osallistui kahteen Digi arkeen -neuvottelukunnan pyöreän pöydän keskusteluun.
Ensimmäisenä toimintavuonna osaamiskeskus osallistui esimerkiksi seuraaviin säännöllisesti kokoontuneisiin
ohjaus- ja työryhmiin: Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeen ohjausryhmä, Finnish Safer Internet Centren ohjausryhmä, Allianssin vaikuttavuus- ja viestintäverkostot, Pelikasvattajien verkosto, European
Academy on Youth Workin advisory board, Pelastakaa Lasten Reconnect-hanke, Ohjaustaverkossa.fi-kehittämisryhmä, Walkers on Wheels -hankkeen ohjausryhmä, DigitaaliSex-hankkeen ohjausryhmä, Nusuvefon
kehittäjäryhmä ja Ristiohjain-toiminnan ohjausryhmä.
Osaamiskeskus osallistui aktiivisesti myös osaamiskeskusten välisiin verkostoihin, jotka keskittyivät tiedonkeruuseen, osallisuuteen ja ruotsinkieliseen toimintaan.
Osaamiskeskus teki verkostoissa ja ohjausryhmissä yhteistyötä yhteensä noin 80 eri organisaation kanssa.

3.4 TUETAAN HALLINNONALOJEN VÄLISTÄ KOORDINAATIOTA NUORTEN
SOMEHOUKUTTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI
Tulosodotus 2020-2023:
Hallinnonalojen välinen yhteistyö ja tiedonvaihto on lisääntynyt. Yhteinen näkemys nuorten somehoukuttelun
ennaltaehkäisemisen toimenpiteistä ja välineistä on selkiytynyt. Tietoa ilmiöstä on saatavilla kootusti ja sitä hyödynnetään.

Koordinaatti vastasi Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen tavoitteen 4. toteuttamisesta. Osaamiskeskus kauden käynnistyessä tarkennettiin kyseisen tavoitteen varsinaisia toimenpiteitä. Osaamiskeskuskauden alku sekä Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
nuorisotyössä -hankkeen loppu menivät ajallisesti hyvin päällekkäin, jolloin näiden kahden eri toiminnon synergiaa voitiin erinomaisesti
hyödyntää.
Tavoitteen 4. yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi oli määritelty tiedon ja materiaalin tuottaminen sekä tilannekuvan muodostaminen
seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen houkuttelun laajuudesta sekä muodoista Suomessa. Koordinaatti julkaisi tilannekatsauksen ilmiöstä
syyskuussa 2020. Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä, seksuaalinen houkuttelu ja seksuaaliväkivalta Suomessa -tilannekatsauksessa esitellään keskeisimmät kansainväliset velvoitteet, sekä kansalliset ohjelmat ja strategiat, jotka edellyttävät toimenpiteitä lasten
ja nuorten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta niin verkossa kuin sen ulkopuolella. Raportin suomenkielistä versiosta ladattiin 135 kertaa ja
ruotsinkielistä versiota 65 kertaa.
Tiedon ja materiaalin tuottamisessa keskityttiin jakamaan ja levittämään tietoa Kysy, kohtaa ja kuuntele -oppaasta, Materiaalivinkit Materialtips -verkkojulkaisusta sekä muista Koordinaatin tuottamista seksuaaliseen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseen liittyvästä verkkomateriaalista. Kysy, kohtaa ja kuuntele -opasta ladattiin vuoden aikana 685 kertaa ja Materiaalivinkit - Materialtips
-opasta lähes 200 kertaa.

Tilanneraportin julkaisemisen jälkeen käynnistyi Barnahus-hankkeen poliisiasiantuntijan kanssa yhteistyössä
ilmiöön liittyvän käsitteistön selkeyttämiseen liittyvä työ. Käsitteistötyöhön osallistuivat myös seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisevää työtä tekevät järjestöt antamalla lausunnon käytössä olevista käsitteistä. Käsitteistön
selkeyttäminen jatkuu toisella osaamiskeskuskaudella.
Ensimmäisen toimintakauden aikana käynnistyi opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän ministeriöiden välisen koordinaatioryhmän toiminta. Osaamiskeskus osallistui työryhmän toimintaan.
Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa tehtiin Koordinaatti.fi-verkkosivulle
osio, johon koottiin niin tietoa kuin materiaalia seksuaaliväkivallasta ja sen ennaltaehkäisystä. Tämän materiaalit ylläpitäminen oli yksi Koordinaatin tehtävistä osaamiskeskuksessa. Myös verkko-oppimisympäristössä
olevan niin sanotun itseopiskeluun perustuvan verkkokurssin ylläpitäminen ja hallinnointi sisältyi tavoitteen 4.
toimenpiteisiin. Itseopiskelukurssille ilmoittautui 65 opiskelijaa, joista 40 suoritti verkkokurssin kaikki tehtävät.
Yhdeksi tavoitteeksi Koordinaatille oli asetettu seksuaaliväkivallan torjumiseen liittyvien toimintatapojen ja
-mallien kehittäminen. Ensimmäisenä toimintavuotena tämän tavoitteen kohdalla on keskitytty jakamaan
tietoa jo olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja malleista.

4. VIESTINTÄ
Verken viestintää kehitettiin ensimmäisellä toimintakaudella aiempaa saavutettavammaksi ja visuaalisemmaksi.
Ensimmäisen vuoden suurimpina viestinnällisinä tavoitteina oli uudistaa Verken verkkosivut (www.verke.org), luoda
viestinnän ja materiaalituotannon tueksi graafinen ohjeistus sekä muuttaa viestintää entistä saavutettavammaksi.
Verke vaihtoi verkkosivujen palveluntarjoajaa Helsingin kaupungin kilpailutettua WordPress-toimittajat. Verkkosivujen toteuttajaksi ja ylläpitäjäksi valittiin
Geniem helmikuussa juhlistettiin uudistuneiden sivujen avajaisia. Uusilla sivuilla digitaalisen nuorisotyön materiaalit ovat entistä helpommin löydettävissä
ja sivut täyttävät myös saavutettavuusdirektiivin kriteerit. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Verken verkkosivuilla vieraili 58 717 uniikkia kävijää. Kävijämäärä kasvoi, sillä edellisen vuoden aikana kävijöitä oli 38 585. Suosituimpina sisältöinä olivat erilaiset vinkkilistat muun muassa TikTokin (15 528 sivun
katselua) ja Discordin käytöstä (7 794 sivun katselua) sekä koronapandemian
alettua julkaistu vinkkilista nuorten kanssa toimimiseen verkossa (5 945 sivun
katselua).
Vuoden aikana Verken ulkoinen viestintä pysyi aktiivisena ja sosiaalisen median kanavissa tavoitettiin entistä enemmän alan ammattilaisia. Instagram säilyi aktiivisimpana somekanavana ja seuraajien määrä kasvoi tasaisesti vuoden
aikana. Toimintakauden lopussa seuraajia oli Instagramissa kaiken kaikkiaan 2 356 (kasvua vuoden aikana 501 seuraajaa). Facebookissa seuraajien määrä kasvoi myös varmaan tahtiin ja seuraajia oli ensimmäisen vuoden jälkeen 3 363
(kasvua vuoden aikana 247 seuraajaa). Twitterissä Verke osallistui keskusteluun ja jakoi sisältöä erityisesti asiantuntijoille. Seuraajia Twitterissä oli ensimmäisen toimintakauden päättyessä 2 552 (kasvua vuoden aikana 184 seuraajaa).
Koronapandemian myötä Verken YouTube-kanava aktivoitui entisestään ja seuraajamäärä lähti nousuun. YouTuben
seuraajamäärä nousi suhteellisesti eniten, sillä maaliskuun 2021 lopussa oli kanavalla 567 tilaajaa, kun toimintakauden
alkaessa tilaajia oli 343.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen uutiskirje lähetettiin vuoden
aikana 11 kertaa.
Verke osallistui valtakunnalliselle Mediataitoviikolle järjestämällä koko nuorisoalan yhteisen Harkitse ja haasta -kampanjan yhdessä Mannerheimin
Lastensuojeluliiton, Koordinaatin ja Oulun kaupungin nuorisopalveluiden
kanssa. Kampanja sai alkunsa verkossa järjestetyssä SomeCampissa syksyllä 2020 ja näki päivänvalon Mediataitoviikolla 8.-14.2.2021. Kampanjassa
keskityttiin somehaasteisiin ja tavoitteena oli kehottaa nuoria harkitsemaan, miten ja millaisiin haasteisiin kannattaa osallistua sekä kannustaa
nuorisotyöntekijöitä keskustelemaan somehaasteista nuorten kanssa.
Kampanjan sisällöistä lähetettiin uutiskirje, joka tavoitti noin 1600 uutiskirjeen tilaajaa. Kampanjalle luotiin omat visuaaliset kampanjamateriaalit
someviestintää varten ja materiaalikansioon klikattiin yli 600 kertaa. Nuorille suunnattujen somesisältöjen (muun muassa somevaikuttajien livelähetykset) näyttökerrat olivat kokonaisuudessaan noin 200 000 ja #harkitsejahaasta-aihetunnistetta käytettiin 135 kertaa viikon aikana Instagramissa.
Kaiken kaikkiaan noin 70 organisaatiota jakoi kampanjasta tietoa kampanjan pääkanavaksi valitussa Instagramissa ja kampanja näkyi myös mediatiedotteen myötä esimerkiksi Koululainen-lehden sivuilla.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana Verke näkyi myös mediassa ja haastatteluja annettiin nuorisotyöstä digitaalisilla alustoilla koronapandemian
aikaan Helsingin Sanomille ja Ylelle. Verke seurasi medianäkyvyyttä vuoden aikana Retriever-palvelun avulla.

5. HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TALOUS
Osaamiskeskuksen toimintaa suunniteltiin useissa yhteisissä verkkopalavereissa vuoden mittaan. Yhteistyötä tehtiin erityisesti tekoälyyn
liittyvien teemojen tiimoilta sekä viestinnässä. Ensimmäisen toimintavuoden lopulla pidettiin palautekeskustelu, jonka jälkeen päätettiin
käynnistää toisen toimintavuoden alusta alkaen koko digiosken yhteiset kuukausipalaverit.
Osaamiskeskuksen toiminnan suurimmat kustannukset kohdistuivat henkilöstön palkkakuluihin, laitteistohankintoihin, verkkopalveluiden kehittämiseen ja
ylläpitoon, asiantuntijapalveluiden ostamiseen sekä toimitilan kustannuksiin.
Osaamiskeskus teki kesken osaamiskeskuskauden muutoshakemuksen OKM:lle
alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan nähden, sillä alkoi olla selvää, että alkuperäinen toimintasuunnitelma ja budjetti eivät tule toteutumaan sellaisinaan.

Verke
Verken koko rahoitus tuli digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen avustuksesta. Verke kuului hallinnollisesti Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan nuorisopalvelukokonaisuuteen. Työntekijät olivat työsuhteessa
kaupunkiin ja henkilöstön kohdalla noudatettiin kunnallista yleistä virka- ja
työehtosopimusta. Verken toiminnanjohtaja osallistui säännöllisesti nuorisopalveluiden esihenkilökokouksiin ja muihin esihenkilöille järjestettyihin tilaisuuksiin,
esimerkiksi säännölliseen työnohjaukseen.
Verkessä työskenteli seitsemän suunnittelijaa ja toiminnanjohtaja. Verkessä aloitti uutena työntekijänä elokuussa 2020 suunnittelija, jonka
vastuualueina ovat ruotsinkielinen toiminta ja oppilaitosyhteistyö. Yksi vakituinen työntekijä oli hoitovapaalla syksyn 2020 ajan. Verkessä
työskenteli viestinnän harjoittelija neljän kuukauden ajan, päätehtävänään nettisivu-uudistukseen osallistuminen. Ostopalveluina hankittiin osaamista esimerkiksi video- ja podcast-tuotantoon.

Verken henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi järjestettiin kaksi työhyvinvointipäivää, joista toinen toteutettiin pikkujoulun muodossa.
Kaikki Verken työntekijät osallistuvat verkkosivujen ja sosiaalisen median saavutettavuutta käsitelleeseen koulutukseen. Lisäksi Verken
työntekijät lisäsivät osaamistaan liittyen digitaaliseen muotoiluun, vaikuttavuuden arviointiin ja tekoälyyn.
Verken toiminnanjohtaja seurasi Verken taloutta kuukausittain kirjanpidon vientiluettelosta. Budjetissa pysymistä seurattiin kaksi kertaa
vuodessa myös yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talouspalveluiden kanssa.

Koordinaatti
Koordinaatin rahoitus muodostuu Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskuksen ja Osallisuuden
osaamiskeskuksen toimintaan osoitetuista määrärahoista. Koordinaatti toimii hallinnollisesti osana Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden perusopetus- ja nuorisopalveluja. Työntekijät ovat työsuhteessa Oulun kaupunkiin, ja heidän kohdalla noudatetaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta.
Koordinaatista Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle työskenteli yhteensä kuusi eri henkilöä ensimmäisen osaamiskeskusvuoden
aikana. Näistä yhden henkilön työaika on osoitettu kyseisen osaamiskeskuksen toimintaan 100 %. Muiden työajasta kyseisen osaamiskeskuksen toimintaan on suunnattu 20-50 %. Ensimmäisen toimintavuoden aikana etsittiin sopivaa työnjakoa ja tapaa jakaa työtehtäviä.
Henkilötyövuosia ensimmäisen osaamiskeskusvuoden aikana Koordinaatista Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksessa käytettiin n. 2.
Ostopalveluina hankittiin osaamista muun muassa graafiseen suunnitteluun, kääntämistyöhön, artikkeleiden kirjoittamiseen, kouluttamiseen sekä podcast-tuotantoon. Koordinaatin henkilöstön osaamista vahvistettiin osallistumalla muun muassa Oulun kaupungin sisäisiin
koulutuksiin saavutettavuudesta ja MIF:n tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon perusteiden kurssille.
Koordinaatissa seurataan talouden toteutumista kuukausitasolla. Taloushallinnosta Oulun kaupungissa vastaa Monetra Oy.

”NÄMÄ LIVET OVAT OLLEET KORONAKEVÄÄN
PELASTUS JA SAATU MONIA UUSIA VINKKEJÄ :)”
- palaute Verke Livestä

