Digitaalisen nuorisotyön
osaamiskeskus
PUOLIVÄLIKATSAUS 2020–2022

Olemme yksi kuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020–2024
asettamasta nuorisoalan osaamiskeskuksesta. Tehtävämme on edistää nuorisoalan digitalisaatiota. Osaamiskeskuksen toimintaa hallinnoi Verke osana Helsingin
kaupunkia. Osatoteuttajana toimii Koordinaatti Oulun kaupungilta.

Tuotamme materiaalia suunnittelun,
johtamisen ja käytännön työn tueksi.

Julkaisuja tilattu 5 271 kpl
ja ladattu

Esimerkki:

Nuorisotyön ammatillisen digiosaamisen
työkalupakki, joka sisältää ammatillisen
digiosaamisen kriteerit, ammatillisen
digiosaamisen itsearviointityökalun ja
osaamistestin.

6 011 krt.

Koordinaatin podcasteja 22 kpl
Verken 6 kpl kuunneltu

2 617 krt.

Erinomaista että tämmönen työkalu on
saatu nuorisotyön tueksi. Tulee vietyä
työporukalle eteenpäin ja toivottavasti
poikiikin ajatuksia.
Videotuotannot ja -sarjat
Verke LIVE
Töissä verkossa
Huomisen tekijät
Tietosuoja nuorisotyössä
SomeCamp 2020 verkossa

YouTube-videoita tuotettu 76 kpl
ja katsottu 55 455 krt.

Vinkkejä eli käytännönläheisiä
videoita, ohjeita, menetelmäkuvauksia ja listauksia julkaistu
kotisivuilla 14 kpl.

Reagoimme ajankohtaisiin ilmiöihin ja
nostamme nuorisotyön uusia teemoja.
Nuorisotyö korona-aikana
Ilmastonmuutos
Nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Digitalisaation uhat ja mahdollisuudet

Teknologian ympäristövaikutukset
Opas seksuaalisen houkuttelun ja
seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn
nuorisotyössä
Päivitetyt Lastensuojelu- ja
rikosilmoitus verkkotyössä ja
Saavutettavuus verkkopalveluissa oppaat

Järjestämme työyhteisökoulutuksia ja koulutamme
alueellisesti sekä valtakunnallisesti.

Verke ja Koordinaatti
kouluttanut

209 tapahtumassa
6 699 osallistujaa

4,3/5 koulutustemme

Mielenkiintoista asiaa melko laajasti
digitalisaatiosta, mutta myös todella
paljon eväitä omaan työhön.
Verkkokurssit olivat erittäin tärkeitä ja
edistivät digitalisaation käyttöön ottoa
poikkeusaikana.

yleisarvosana.

92 % kokee saaneensa uusia
ideoita työhönsä.

56 % arvioi tietävänsä, miten

viedä opittua käytäntöön.

Verkko-oppimisympäristössä

882 uutta rekisteröitynyttä.

Lisäämme tietoperustaa tuottamalla selvityksiä, julkaisemalla
asiantuntijakirjoituksia ja osallistumalla nuorisoalan tutkimukseen.
Selvitys kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiosta 2021.
Tilaustutkimus verkkonuorisotyön vaikuttavuudesta
(toteuttanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu).
Asiantuntijana useissa tutkimushankkeissa koskien mm.
korona-ajan vaikutuksia, nuorten mediankäyttöä,
digihyvinvointia sekä nuorisotyön tulevaisuutta.

Kolme neljästä
kuntakyselyymme
vastanneesta
nuorisotyöntekijästä (n=903)
sanoo kaipaavansa
koulutusta digiasioista.

Asiantuntijablogeja julkaistu

Toimimme asiantuntijana ja kumppanina digitaalisen
nuorisotyön kehittämisessä.
toteutamme työpajoja eri teemoista, kuten maker-toiminta,
uudet somepalvelut nuorisotyössä ja diginuorisotyön
johtaminen.
konsultoimme kuntia, seurakuntia ja järjestöjä digitoimintojen
käynnistämisessä nuorisotyössä esim. botit, digipelaaminen.
tuemme uusien digihankkeiden valmistelussa ja vaikutamme
kehittämishankkeiden ohjausryhmissä.

41 kpl.

Ylläpidämme verkostoja digitaalisen
nuorisotyön edistämiseksi.
Koordinaatin koordinoimassa Nuorille suunnatun
verkkotyön foorumissa (NuSuVefo)
59 jäsenorganisaatiota ja järjestetty 26 tilaisuutta.
Verken Discord-serverillä

1 150 jäsentä.

Olemme aktiivinen toimija kansainvälisessä
hanke- ja asiantuntijayhteistyössä.
Opetushallituksen koordinoimassa DYW SNAC -hankkeessa jalkauttamassa Euroopan
neuvoston päätelmiä digitaalisesta nuorisotyöstä.
Konsultoimassa Opetus- ja kulttuuriministeriötä kansallisena nuorisoalan digitalisaation
asiantuntijana.
Kansainvälisten asiantuntijaryhmien jäsenenä, kuten Digital transformation advisory
board, European academy on youth work advisory board ja Council of Europe, AI literacy
expert group.
Eurooppalaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön kattojärjestön (ERYICA) puheenjohtajana.
osallistuimme 66 kansainväliseen tapahtumaan, joissa

1 372 osallistujaa.

Tavoitamme kohderyhmiämme eri kanavissa:

Uutiskirjeellä

1 621 tilaajaa.

Kotisivuilla (verke.org)

Somessa (Verke)

115 350 kävijää.

9 478 seuraajaa.

Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
– även på svenska

Vi producerar material som stöd för planering, ledning och praktiskt
arbete på svenska.
Till exempel:

Verktygslådan för digitalt kunnande, som innehållar
Kriterier för digitalt kunnande inom ungdomsarbetet
Sälvutvärderingsverktyg för digital yrkeskompetens
Kunskapstest.
Innobox - ett arbetsredskap som uppmuntrar ungdomsarbete till innovation
och ny praxis.
Vad borde ungdomsarbete veta? Observationer av en teknologiserande
värld.

Vi utvecklar digikunnande och erbjuder utbildning för
arbetsgemenskaper och organisationer.
Vi stärker evidensbasen genom att genomföra kartläggningar och
uppdragsforskning samt genom att delta i ungdomssektorns
forskning.
Utredning över Digitalisering av det kommunala ungdomsarbetet 2021
Bloggtexter med expertperspektiv
Publicerade bloggar på svenska 30st

Vi svarar på aktuella fenomen.
Digitalt ungdomsarbete under pandemin
Hot och möjligheter på digitala plattformer.
En handbok om att förebygga grooming och sexuellt våld i
ungdomsarbetet.
Uppdaterade anvisningar för personer som arbetar med information
och rådgivning på nätet om att göra barnskydds- och brottsanmälan.

www.verke.org I www.koordinaatti.fi

