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1 JOHDANTO 

Työpajoilla on kautta aikain ollut tärkeä rooli syrjäytymisen ehkäisyssä, ja ajan 

myötä työpajojen toiminta on muovautunut alati muuttuvan yhteiskunnan tar-

peisiin. Nuorten syrjäytyminen on ollut 2010-luvun vahvasti julkisessa keskus-

telussa esillä ollut ilmiö, joka ulottuu nykyään myös digitaaliseen maailmaan. 

Digitalisaation myötä tulleiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kehityskulku-

jen myötä digitaalisten taitojen kuilut myös nuorten keskuudessa ovat todelli-

suutta, jonka vuoksi on tärkeää, että jokaisella on yhdenvertainen mahdolli-

suus kokea digitaalinen media ja teknologia omista lähtökohdista tai elämänti-

lanteesta huolimatta. Jotta nuorten välisten digitaalisten taitojen kuilujen ka-

ventamisen missio onnistuu, on työntekijöiden osaaminen ja intressit digitaali-

sen toiminnan toteuttamisen suhteen avainasemassa.  

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on verkkokyselyä hyödyntäen selvittää digi-

taalisen nuorisotyön nykytila ja tulevaisuuden näkymät Etelä-Savon työpa-

joilla. Tutkimuksessa tarkastellaan Etelä-Savon työpajojen valmentautujien 

parissa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten digitalisaatio ja 

digitaalinen nuorisotyö näyttäytyvät työyhteisöjen ja työpajojen toiminnassa. 

Tutkimus pitää sisällään digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen ny-

kytilan ja tulevaisuuden näkymät työpajatoiminnassa niin välineenä, sisältönä 

kuin toimintana. Lisäksi tutkimus tarkastelee vallitsevia asenteita ja näkemyk-

siä digitaalisesta nuorisotyöstä. Tutkimuksen tilaajana toimi Digillä duuniin! -

hanke. Tutkimus on sidoksissa Digillä Duuniin! -hankkeen verkkotyöpajan pilo-

tointiin, jonka myötä nuorilla on mahdollisuus osallistua työpajatoimintoihin 

verkkovälitteisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää niin työpajojen toiminnassa, 

kuin hanketyön tukena nykytilan kartoittamisessa sekä tulevaisuuden toimin-

toja kehitettäessä.  

 

Digitalisaatio nähdään nuorisotyössä kokonaisvaltaisena muutoksena, joka 

koskettaa lähes kaikkien nuorten arkea. Koska digitalisoituminen vaikuttaa 

suuresti monen arkeen ja sen hallintaan, merkitsee se nuorisotyön eri kentille, 

myös työpajoille, paljon uutta sekä ennen kohtaamattomia ammatillisia haas-

teita. On huomioitava, että digitalisoituminen ei tällä hetkellä ole päätepistees-

sään, vaan se kehittyy ja muuttaa yhteiskuntaa sekä tapoja työskennellä. Digi-
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talisoituminen on luonut uusia koulutus- ja uramahdollisuuksia, jolloin sen roo-

lin ymmärtäminen ja digitaalisen toiminnan toteuttaminen myös työpajoilla on 

tarpeellista. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan teoreettisessa viitekehyksessä sel-

ventämään digitaalisen nuorisotyön käsitettä ja osa-alueita työpajojen kon-

tekstissa. 

 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Digitaalinen nuorisotyö 

2.1.1 Verkkoperustaisesta nuorisotyöstä kohti digitaalista nuorisotyötä 

Digitaalinen nuorisotyö kasvaa, mukautuu ja omaksuu erilaisia suuntauksia, 

jonka vuoksi kuvaukset digitaalisen nuorisotyön määritelmistä ja käytännöistä 

ovat alttiita muuttumiselle (Lauha ym. 2017, 218). Käsitteenä digitaalinen nuo-

risotyö koetaan laajana ja moniselitteisenä eri toimintojen kirjona, jonka paino 

on usein esimerkiksi internetin välityksellä tehtävässä neuvontatyössä, digi-

taalisessa pelitoiminnassa tai yhteiskunnallisessa mediakasvatuksessa ja me-

dialukutaidon lisäämisessä. Nämä näkökulmat eivät kuitenkaan ole toinen 

toistaan poissulkevia, vaan erilaiset toiminnot toimivat erilaisina lähtökohtina ja 

ajattelumalleina kaikessa kohtaamistyössä. (Sabell 2018, 3.)  

 

Digitaalinen nuorisotyö ymmärretään digitaalisen median ja teknologian hyö-

dyntämisenä nuorisotyössä ja se liittyy luonnollisena osana kaikkiin nuoriso-

työn toimintoihin. Olennaisin seikka digitaalisessa nuorisotyössä on, ettei verk-

koa nähdä ainoastaan välineellisestä näkökulmasta tai tilana, jossa ihmiset 

kohtaavat joko nyt tai viiveellisesti, vaan se nähdään laajemmin myös sisäl-

tönä ja toimintana. (Verken strategia 2016-2019.) Lisäksi olennaista on tunnis-

taa ja tunnustaa digitaalisen osallistumisen esteitä sekä minimoida tai jopa ko-

konaan purkaa niitä, jotta jokaisella nuorella olisi tasavertainen mahdollisuus 

osallistua digitaalisen nuorisotyön toimintoihin. Tämän sisäistettäessä voidaan 

verkon ja teknologian käyttö nähdä kulttuurisena ilmiönä, jolla on keskeinen 

rooli nuorten arjessa. (Developing digital youth work 2017, 12.) 

 

Digitaalista nuorisotyötä ei tule nähdä ainoastaan menetelmällisestä näkökul-

masta tai vain työtapana, vaan se niveltyy luonnolliseksi osaksi nuorisotyön eri 

toimintoihin. Tästä johtuen nuorten parissa työskentelevien toimijoiden on 
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hyvä nähdä ja puntaroida digitaalisen nuorisotyön näkökulmia ja haasteita 

omassa työssään. (Developing digital youth work 2017, 38.) Kun tämän lisäksi 

ymmärtää nuorten digitaaliseen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä, voidaan digitaalista 

nuorisotyötä kehittää ja integroida paremmin osaksi organisaatioiden toimin-

taa (Lauha ym. 2017, 223). 

 

Nykyään digitaaliseksi nuorisotyöksi määriteltävää toimintaa on ennen sanoi-

tettu käsittein verkkoperustainen nuorisotyö, verkkonuorisotyö, nettinuorisotyö, 

tietokonevälitteinen kohtaaminen, virtuaalinen nuorisotyö ja verkossa tehtävä 

nuorisotyö. Lisäksi on puhuttu esimerkiksi virtuaalisesta vuorovaikutuksesta 

sekä nuorten verkkopalveluista. Tällöin pääasiallisia työmenetelmiä ovat olleet 

erilaiset chat-palvelut, verkkovälitteinen tiedotus- ja neuvontatyö sekä nuorten 

osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen verkossa. (Huttunen 2014, 15.) Itse 

digitaalisen nuorisotyön käsite nousi Suomessa ensimmäistä kertaa julkiseen 

keskusteluun vuonna 2012, kun eurooppalaisia nuorisoalan toimijoita kokoon-

tui Verken kutsumana keskustelemaan digitalisaation vaikutuksista nuoriso-

työhön. Jo tuolloin digitaalisen nuorisotyön käsitteen määrittelyssä korostui 

ajatus nuorten toimijuuden kokonaisvaltaisesta vahvistamisesta teknologisoi-

tuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Ajatus ja tarve nuorisotyön uu-

denlaisesta lähestymistavasta teknologiseen kehitykseen ja sen mukanaan 

tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin jäi kytemään. (Lauha & Tuominen 

2016, 9.) 

 

Digitaalisen nuorisotyön käsite ei vielä tuolloin vakiintunut nuorisotyön ken-

tällä, sillä verkkoperustainen nuorisotyö ja verkkonuorisotyö olivat raivanneet 

itselleen vahvan jalansijan ammatillisessa käsitteistössä. Myös tavat hyödyn-

tää mediaa ja teknologiaa nuorisotyössä olivat jo vahvasti muotoutuneet ja va-

kiintuneet omanlaisikseen. (Lauha, Tuominen, Merikivi & Timonen 2017, 222.) 

Keväällä 2015 nousi uudelleen esiin ajatus digitaalisen nuorisotyön kehittämi-

sestä ja sitä tukevien suuntaviivojen laatimisesta. Muun muassa skotlantilais-

ten ja suomalaisten nuorisoalan toimijoiden kesken vaihdettiin näkemyksiä ja 

käytänteitä digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä nuorisotyössä. 

Keskeisenä kysymyksenä oli se, miten kasvatus- ja nuorisoalalla voidaan vas-

tata digitalisaation mukanaan tuomaan teknologiseen kehitykseen sekä miten 

digitaalista mediaa ja uutta teknologiaa voitaisiin käyttää luontevana osana or-
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ganisaation päivittäistä työtä. Samaan aikaan vuonna 2015 Verkessä oli käyn-

nissä Screenagers -tutkimushanke, joka osaltaan vaikutti digitaalisen nuoriso-

työn suuntaviivojen syntyyn. (Lauha & Tuominen 2016, 9–10.) Tuomisen 

(2016) kirjoittaman Digitaalinen nuorisotyö kiinnostaa Euroopassa -artikkelin 

mukaan digitaalinen nuorisotyö alkoi herättämään kansainvälistä kiinnostusta 

toisaalta digital youth work -termin vakiintuessa nuorisoalan ammatilliseen sa-

nastoon, mutta toisaalta myös digitalisaation vaikutukset nuoriin ja nuorisotyö-

hön alettiin tuolloin pitämään itsestäänselvyytenä.  

 

Digitaalinen nuorisotyö ja sen kehittäminen nähdään tärkeänä teemana sekä 

valtakunnallisesti, että Euroopan tasolla. Euroopan unionin nuorisoalan työ-

suunnitelman (2016–2018) tavoitteena oli koota asiantuntijaryhmä, joka kar-

toittaa digitalisoitumisen riskit, mahdollisuudet ja vaikutukset nuoriin, nuoriso-

työhön ja nuorisopolitiikkaan. Linjaus tarjoaa poliittisia suosituksia ja hyviä 

käytäntöjä digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen kaikkialla Euroopassa. (De-

veloping digital youth work 2017, 6.) Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan 

ohjelmassa (2017) on nostettu esiin digitaalisen nuorisotyön kehittäminen, 

joka pyrkii eurooppalaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä lisäämään ko-

konaisvaltaista ymmärrystä digitaalisen median ja teknologian hyödyntämi-

sestä ja käyttämisestä nuorisotyön toiminnoissa. Ohjelma kattoi vuodet 2017-

2019, ja sen puitteissa laadittiin digitaalista nuorisotyötä koskevat suuntaviivat. 

 

2.1.2 Digitaalinen nuorisotyö välineenä, toimintana ja sisältönä 

Digitaalisesta nuorisotyöstä puhuttaessa törmää usein digitalisaatioon ja sen 

vaikutuksiin yhteiskunnassa. Digitalisaation kehityskulun myötä esimerkiksi ta-

vat, joilla ihmiset ovat tekemisissä keskenään, ovat muuttuneet ja laajentuneet 

merkittävästi. Lähes aina saatavilla oleva internet ja sosiaalisen median palve-

lut ovat häivyttäneet pois tilaan, aikaan, osallistumiseen ja tiedonsaantiin liitty-

vät rajoitteet. (Koiranen ym. 2016, 24.) Yleisellä tasolla digitalisaatio ja sen 

vaikutukset viittaavat teknologisen kehityksen myötä digitaalitekniikan integroi-

tumiseen osaksi arjen jokapäiväisiä toimintoja (Alasoini 2015, 26). Internetin ja 

sosiaalisen median palveluiden käyttö on jopa niin arkista, ettei sen käyttöön 

kiinnitä erikseen huomiota. Netistä on tullut luonnollinen osa kokemusmaail-

maa, ja sen vuoksi verkossa tapahtuvaa toimintaa ei pidä ajatella erillisenä 
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osana elettyä fyysistä maailmaa. (Lauha ym. 2016, 218.) Onkin tärkeää ym-

märtää, millä tavoin digitaalinen nuorisotyö sopii osaksi kasvokkaista kohtaa-

mistyötä sekä näiden kahden työskentelytavan teoreettiset ja käytännön toi-

minnan samankaltaisuudet. Samankaltaisuuksien löytämisen helpottamiseksi 

voi hyödyntää seuraavaa toteamusta: ”Internet on paikka, ei asia.” Internet on 

paikkana osa tätä todellisuutta samalla tavalla kuin paikallinen työpaja, kirjasto 

tai kadut. Tämä toteamus auttaa hahmottamaan yhteyden nykyisin toimintata-

voin tehtävän sekä digitaalisen nuorisotyön välillä. (Cohlmeyer 2017.)  

 

Digitaalinen media ja teknologia nähdään perinteisten nuorisotyön muotoja ja 

tavoitteita tukevana elementtinä. (Developing digital youth work 2017, 12).  

Tämän vuoksi digitaalinen media ja teknologia toimii nuorisotyössä paitsi väli-

neenä, myös työssä tapahtuvana toimintana ja sisältönä (Lauha 2017.) Digi-

taalisuus itsessään ei ole toiminnan päätarkoitus, vaan sitä hyödynnetään yh-

teisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi (Göös 2016, 125). Digitaa-

linen nuorisotyön pyrkimyksenä ei ole tehdä jaottelua kasvokkaisen ja ver-

kossa tapahtuvan kohtaamisen ja toiminnan välillä, vaan sen keskeinen ta-

voite on vahvistaa nuorten toimintavalmiuksia nopeasti digitalisoituvan maail-

man ja yhteiskunnan monimuotoisissa ympäristöissä (Lauha & Tuominen 

2016, 9). Teknologian ja kokeilukulttuurin mukaan ottaminen toimintoihin an-

taa valmiuksia ja opettaa digitaalisten taitojen lisäksi yhtä lailla sosiaalisia tai-

toja, ryhmässä työskentelemisen taitoja, kuin ohjaa luontaisesti opettelemaan 

tiedonhakua ja tiedon jakamista (Lundqvist 2016, 165).  

 

Digitaalinen media ja teknologia nuorisotyön välineenä voidaan käsittää toi-

mintaympäristönä ja kommunikaation välineenä. Digitaaliseen nuorisotyöhön 

kuuluu erilaiset digitaalisten toimintaympäristöjen, kuten yhteisöpalvelujen ja 

verkkopeliyhteisöjen hyödyntäminen osana toimintoja. Olennaisena osana vä-

lineelliseen näkökulmaan kuuluvat myös laitteet, joita tarvitaan joko kokonaan 

verkossa tapahtuvan toiminnan toteuttamiseen tai digitaalisen ja fyysisen toi-

minnan maailman yhdistämiseen. (Cohlmeyer 2017.) Muita toimintaympäris-

töjä voivat olla esimerkiksi verkkovälitteiset ohjauskeskustelut sekä markki-

nointi ja tiedottaminen (Lauha 2016).  

 

Sisältö voidaan nähdä media- ja teknologiakasvatuksena, kuten esimerkiksi 

laitteiden käyttötaitoina, ohjelmointitaitoina tai arkisina keskusteluina mediaan 
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liittyvistä ilmiöistä (Lauha 2016). Usein tukeudutaan virheelliseen oletukseen 

siitä, että nuoret ovat digitaalisilta taidoiltaan automaattisesti korkealla tasolla. 

Tämä johtaa kasvavaan riskiin siitä, että osa nuorista putoaa digitalisoituvan 

yhteiskunnan kehityksestä kuiluun, josta on haastavaa kiivetä ylös omin voi-

min. Nuorten kanssa toimijoilla tulisi olla vahva rooli kuiluun tippumisen ehkäi-

semisessä tai vähintään riskien minimoinnissa. (Kiviniemi 2017.) Media- ja 

teknologiakasvatuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren kykyä etsiä tietoa 

sekä vertailla ja arvioida mediasisältöjä. Kasvatus tähtää elinikäiseen oppimi-

seen, johon kuuluu olennaisesti rohkaista, motivoida ja aktivoida nuorta vertai-

lemaan, toimimaan ja arvioimaan kriittisesti mediaa ja teknologiaa. Lisäksi 

kasvatuksen tavoitteena on arvioida omia media- ja teknologiatottumuksia ja 

kehittää niitä tarvittaessa. (Opetuksen tavoitteet media- ja teknologialukutai-

don aihealueella 2015.) 

 

Toiminnalla viitataan usein esimerkiksi erilaisiin digitaalisiin pelitoimintoihin, 

robotiikkaan ja maker-kulttuuriin. Digitaalisia pelitoimintoja kutsutaan usein ter-

millä pelinuorisotyö, jonka yleisimpiä muotoja ovat avoimet peliryhmät. Ohjaa-

jan rooli pelinuorisotyössä on mahdollistaa, tukea ja avata keskusteluja. (Sa-

bell 2018, 21.) Digitaalinen maker-kulttuuri, eli värkkääminen, rakentuu digi-

taalisen askartelun ja kädentaitojen ympärille. Se yhdistelee tietotekniikkaa ja 

teknologiaa luovasti erilaisiin fyysisiin esineisiin (Lundqvist 2016, 164–165). 

Maker-kulttuurissa painotetaan itse tekemistä ja kokeilemisen kautta oppi-

mista. Siihen kuuluvat olennaisesti non-formaalit oppimisympäristöt, jonkinlai-

nen yhteisö ja vertaisoppiminen. Tärkeää maker-kulttuurissa on leikkimielinen 

asenne ja uudella teknologialla rohkeasti leikittely käytännön kautta. Suoma-

laisessa maker-kulttuurissa on tyypillistä kehittää omaa teknologista pysty-

vyyttä sekä jakaa avoimesti omaa tietotaitouttaan. (Jalonen & Stenros 2015.) 

 

2.2  Nuorten työpajatoiminta 

Nuorisolain (21.12.1285/2016) mukaan nuorten työpajatoiminnan keskeisim-

pänä tehtävänä on henkilökohtaisen valmennussuunnitelman avulla parantaa 

nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä 

työmarkkinoille tai muuhun nuoren tarvitseman palvelun piiriin. Työpajatoimin-

nan tavoitteena on parantaa nuoren elämänhallinnallisia taitoja sekä tukea ja 
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kehittää nuoren kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta yhteiskuntaan. Valmen-

tautuminen tapahtuu työtoiminnan kautta nuoren edellytysten ja tarpeiden 

pohjalta. Nuorten työpajatoiminnan toteuttajina ovat kunnat, useat kunnat yh-

dessä tai nuorten palveluja tuottava yhteisö. Nuorten työpajatoiminta on tar-

koitettu pääsääntöisesti 17–29 vuotiaille koulutuksen ja työelämän ulkopuo-

lella oleville nuorille ja aikuisille.   

 

Työpajatoiminnan keskiössä on tarjota yhteisöllistä ja työvaltaista valmen-

nusta, jonka avulla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvuprosessia, sosiaa-

listen taitojen vahvistumista, osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämävalmiuk-

sia. (Työpajapedagogiikka – valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla 

s.a.) Valmentautuminen työpajalla tapahtuu tekemällä työtä tai työtoimintaa 

yksilön edellytyksien mukaan yhdessä nuoren kanssa tehdyn valmennussuun-

nitelman mukaisesti (Nuorisolaki 2016). Työpajoilla tapahtuva valmennus tu-

kee nuorta kohti omasta elämästään vastuun ottavaa aktiivista toimijaa ja tä-

hän tavoitteeseen pyritään niin yksilöllisellä työotteella, kuin asiakaslähtöisyy-

dellä (Komonen 2007, 20). 

 

Työpajoilla tapahtuva valmennus on luonteeltaan joustavaa, nuoren yksilölliset 

tarpeet huomioivaa sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista, jotta toiminnan val-

mentautujalähtöisyys toteutuisi. Valmentamisen menetelminä käytetään työ- ja 

yksilövalmennusta. Työvalmennuksen perustehtävänä on kehittää nuoren työ-

taitoja, työelämävalmiuksia sekä erilaisissa yhteisöissä toimisen valmiuksia. 

(Ahonen-Walker & Pietikäinen 2014, 70.) Se on prosessi, jossa yhdessä val-

mentautujan kanssa työskennellen saavutetaan etukäteen määriteltyjä tavoit-

teita. Se tarjoaa valmentautujalle ohjausta, tukea ja motivointia sekä yhteisölli-

sen suhteen, jonka tavoitteena on tarjota valmentautujalle onnistumisen koke-

muksia sekä antaa tilaisuus ottaa vastuuta henkilökohtaisesta kehittymisestä. 

Työvalmennukseen kuuluu päivittäisen tuen antaminen erilaisten konkreettis-

ten taitojen sekä yhteistoiminnan opettelussa. (Hassinen 2005, 15.) Työval-

mennuksen lisäksi työpajatoiminta tarjoaa yksilövalmennusta, jota käytetään 

olennaisena osana työvalmennuksen tukena. Yksilövalmennuksen tarkoituk-

sena on vahvistaa valmentautujan toimintakykyä, arjenhallinnan taitoja sekä 

tulevaisuuden suunnittelua. (Valtakunnallinen työpajayhdistys ry s.a.). Koko-

naisvaltaisen elämän- ja arjenhallinnan tukemista tavoitellaan keskustelujen, 

käytännön harjoitteiden ja selvittelyn avulla (Hassinen 2005, 15). 
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2.2.1 Nuorten työpajatoiminta Etelä-Savossa 

Nuorten työpajatoimintaa koko maassa vuonna 2017 ylläpiti yhteensä 213 työ-

pajaa, joissa vuosittainen alle 29 vuotiaiden nuorten määrä oli 14 256. Etelä-

Savossa toimi samana vuonna yhteensä kuusi nuorten työpajaa: Joroisten 

työpaja, Kangasniemen nuorten työpaja, Mäntyharjun työpajat, Mikkelin kau-

pungin nuorten työpaja, Pieksämäen nuorten työpaja sekä Savonlinnan kau-

pungin nuorisoverstas (Tiedote valtionavustuksista nuorten työpajatoimintaan 

2018). Keskeisinä toimintamuotoina työpajoilla korostuvat työ- ja yksilöval-

mennus, yhteistyö oppilaitosten ja yritysten kanssa sekä hyvinvoinnin ja ter-

veyden teemat, joista toteutetuimpina ehkäisevä päihdetyö sekä terveys-, ra-

vinto- ja liikuntakasvatus. Valmennusyksiköiden toiminta tukevat pitkälti perin-

teistä työpajatoimintaa: eniten valmennusyksikköjä toimi kiinteistönhuollon ja 

muun kunnossapidon, kuljetuksen, tekstiilikäsitöiden sekä puu- ja rakennus-

työn saralla. (Suomen nuorisotyön tilastot 2018.)  

 

Etelä-Savon työpajoilla vuonna 2017 alle 29 vuotiaita valmentautujia oli 218 ja 

henkilökuntaa työpajoilla oli yhteensä 26. (Bamming & Hilpinen 2017, 9, 11). 

Etelä-Savon työpajojen toiminta tavoittaa tällä hetkellä eniten 21–24 vuotiaita 

nuoria ja seuraavaksi suurin asiakasryhmä työpajojen toiminnoissa ovat 29–

39 vuotiaat aikuiset. Valmentautujista pääosa oli ohjautunut työpajoille nuori-

sotyön, TE-toimiston tai oppilaitosten kautta (Suomen nuorisotyön tilastot 

2018). 

 

2.2.2 Nuorten työpajatoiminta digitaalisen nuorisotyön näkökulmasta 

Työpajojen erilaisissa valmennusyksiköissä toteutetaan monentyyppistä, eri 

toimialoille sijoittuvia ja nuorten työtehtäviä. Vuonna 2017 yleisin toimiala oli 

puu- ja rakennusala, joita oli 64 prosenttia työpajoista. Myös eri kiinteistöhuol-

toon, tekstiilikäsitöihin ja siivoukseen keskittyvät yksiköt olivat yleisiä. Huomi-

onarvoista on, että viime vuosina media- ja mainontavalmennusyksiköt ovat 

yleistyneet: ne kattoivat 33 prosenttia kaikista työpajoista. Tietotekniikan val-

mennusyksikköjä oli 27 prosenttia työpajoista. (Bamming & Hilpinen 2017, 

29.) 
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Digitaalisuus on pitkään ollut puheenaihe, johon ladataan suuria odotuksia 

monella eri sektorilla erityisesti palvelujen kehittämisessä. Asiakaslähtöisessä 

kehittämistoiminnassa on kautta aikain pyritty seuraamaan niitä ympäristöjä ja 

ilmiöitä, joita asiakkaat itse tunnustavat. Vaikka painopiste nuorten parissa 

tehtävässä työssä on edelleen kasvokkaisessa kohtaamisessa, digitaaliseen 

toimintaan panostetaan yhä enemmän. (Aaltonen 2016.) Miettisen (2015, 10) 

mukaan nuorten työpajojen toimintaa tulisikin entistä vahvemmin räätälöidä 

nuorten tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Yhteiskunta digitalisoituu ja digitaali-

suus, media sekä teknologia ovat yhä keskeisempi osa nuorten arkea. Perin-

teisen puu-, metalli ja käsityöpajojen rinnalle kaivataan muun muassa auto-, 

IT-, media- ja musiikkityöpajoja. On havaittavissa, että työpajoille kaivataan 

kokeilukulttuuria: mahdollisuuksia tutustua eri toimialojen työtehtäviin sekä ko-

keilla joustavasti erilaisia työtehtäviä, jotta mielenkiinnonkohteiden ja oman 

koulutusalan löytyminen olisi helpompaa. 

 

Digitaalisesta nuorisotyöstä tai sen roolista nuorten työpajatoiminnassa ei ole 

saatavissa tutkittua tietoa. Tämä kertoo sekä digitalisaation vaikutusten ja digi-

taalisen nuorisotyön tutkimattomuudesta nuorten työpajatoiminnassa, että di-

gitaalisen median ja teknologian sekä digitaalisen nuorisotyön verrattain vä-

häisestä kosketuspinnasta työpajatoimintaan. Toisaalta media- ja tietoteknii-

kan työpajojen määrän kasvu viimeisen neljän vuoden aikana kertoo digitali-

saation mukanaan tuomien muutosten ja mahdollisuuksien noteeraamisesta: 

esimerkiksi vuonna 2014 median ja mainonnan valmennusyksiköitä oli 49, ja 

vuonna 2018 kyseisten valmennusyksikköjen määrä oli 68. Tietotekniikan val-

mennusyksiköt ovat myös osaltaan kokeneet kasvua: vuonna 2014 pajojen 

määrä oli 48, ja neljä vuotta myöhemmin vuonna 2018 niitä oli 55. (Bamming 

& Hilpinen 2018, 29; Bamming & Hilpinen 2019, 27.) 

 

2.3 Digitaalinen nuorisotyö tutkimusten valossa 

Erilaisia internetiä sekä digitaalista mediaa ja teknologiaa kuntien nuoriso-

työssä käsitteleviä tutkimuksia on toteutettu jonkin verran. Tässä alaluvussa 

pureudun aiempiin tutkimuksiin internetin hyödyntämisestä sekä digitaalisesta 

nuorisotyöstä yleisesti kunnallisen nuorisotyön näkökulmasta. Nostan esiin 

keskeisimpiä tuloksia siitä, miten internetiin ja digitaaliseen nuorisotyöhön 

suhtaudutaan, miten ja kuinka paljon internetiä hyödynnetään nuorten parissa 
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tehtävässä työssä sekä mihin nuorisotyön tulisi vastausten perusteella kiinnit-

tää huomiota.  

 

Suhtautuminen internetin hyödyntämiseen osana päivittäistä työtä on ollut 

pääosin hyvin myönteistä ja vuonna 2013 kunnallisessa nuorisotyössä inter-

netiä hyödynnettiin osana päivittäistä työtä jo jollakin tasolla. Käytetyin palvelu 

oli Facebook, jota pidettiin merkittävänä väylänä toteuttaa nuorten parissa teh-

tävää työtä. Vaikka moni kyselyyn vastanneista kertoivat käyttävänsä interne-

tiä osana työtään, eivät kaikki sitä kuitenkaan hyödyntäneet. Yleisimpiä syitä 

internetin käyttämättömyydelle olivat työajan riittämättömyys tai se, ettei inter-

netin koettu tuovan lisäarvoa työhön. Internetiä hyödynnettiin eniten sellai-

sissa nuorisotyön työmuodoissa, joissa vastaajat ovat työssään muutenkin te-

kemisissä internetin kanssa. Päivittäin tai viikoittain eniten internetiä hyödynsi-

vät nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kuulemisen, nuorten tieto- ja neu-

vontatyön sekä avoimen nuorisotyön muoto. Harvemmin tai ei koskaan inter-

netiä työssään hyödynsivät luonto- ja elämystoiminta, kansainvälinen ja moni-

kulttuurinen työ sekä nuorten työpajatoiminta. (Hyry 2013, 7.) 

 

Kaiken kaikkiaan internetin hyödyntämiseen osana työtä suhtauduttiin pääosin 

myönteisesti. Se koettiin tärkeänä osana useissa toiminnoissa, kuten tiedotta-

misessa ja markkinoinnissa sekä yhteydenpitovälineenä nuoriin. Sen sijaan 

pelitoimintaa ei yleisesti pidetty kovin tärkeänä toimintamuotona, sillä vähiten 

internetiä hyödynnettiin digitaalisessa pelaamisessa. (Hyry 2013, 19.) Vaikka 

internetin hyödyntäminen kunnallisessa nuorisotyössä näyttäytyi vuonna 2013 

melko yksipuolisena, oli tuloksissa havaittavissa mobiiliteknologian mukanaan 

tuoma murros. Nuorten keskuudessa älypuhelinten maailma oli jo arkipäiväis-

tynyt, mutta nuorisotyö ei ollut vielä päässyt tähän kehitykseen mukaan: esi-

merkiksi alle viidesosalla oli työkäytössään älypuhelin. (Lauha & Tuominen 

2017, 7.)  

 

Vaikka Suomi on ollut tieto- ja viestintäteknologian yksi edelläkävijöistä, on se 

jäänyt useilla eri mittareilla teknologian ja digitaalisen median käytössä jäl-

keen. Käytännöt rajoittuivat pitkälti perinteiseksi verkkonuorisotyöksi miellettä-

viksi, eikä digitaalisen median ja teknologian toiminnallisia mahdollisuuksia 

käytetty kovinkaan laajalla skaalalla hyödyksi. Kehityskulku on havaittavissa 

myös suomalaisessa nuorisotyössä, sillä työtä on tehty samalla työotteella ja 
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menetelmillä esimerkiksi samoja verkkopalveluja hyödyntäen jo lähes kymme-

nen vuotta, vaikka samaan aikaan fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat 

entistä tiiviimmin ja nopeammin yhteen. Havaittiin, että digitaalisen median ja 

teknologian hyödyntäminen osana päivittäistä työtä on ilmiö, joka on yhä kiin-

teämpi osa nuorisotyön eri sektoreita. Mobiiliteknologian yleistyminen ei kui-

tenkaan ole ainoa syy muutokseen, vaan myös asenteiden kehittyminen ja 

työn organisoimisen parantuminen ovat edesauttaneet digitaalisen nuoriso-

työn liittämistä osaksi organisaatioiden toimintoja. (Digital Media in Finnish 

Youth Work 2015, 33, 34.) 

 

Kerätyn aineiston perusteella laadittiin kansalliset suositukset digitaalisen me-

dian käytön edistämiseksi nuorisotyössä. (Digitaalinen media suomalaisessa 

nuorisotyössä 2015, 30–33.) Screenagers -tutkimushankkeessa selvitettiin di-

gitaalisen nuorisotyön kehittämistarpeita Suomessa, Irlannissa, Pohjois-Irlan-

nissa, Tanskassa ja Itävallassa. Tutkimushankkeen aikana saatiin määrällistä 

ja laadullista tietoa digitaalisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuuden näky-

mistä. Saatu aineisto koottiin Screenagers-raporttiin, jonka tarkoituksena oli 

kartoittaa internetin käyttöä suomalaisessa nuorisotyössä. Kyselyn otoksessa 

oli mukana 915 kriteerit täyttänyttä vastaajaa. 

 

Digitaalisen median ja teknologian käyttö näkyi kunnallisessa nuorisotyössä 

etenkin käytettävissä olevien laitteiden kasvuna sekä erilaisten digitaalisen 

median palvelujen lisääntymisenä ja tehokkaampana hyödyntämisenä. Nuor-

ten parissa työskentelevät ymmärtävät digitaalisen median ja teknologian 

usein sosiaalisen median hyödyntämisenä osana päivittäisiä toimintoja. Yli 90 

prosenttia nuorten parissa työskentelevistä ammattilaisista käyttävät Faceboo-

kia osana päivittäistä työtä ja yli puolet heistä käyttävät lisäksi YouTubea, In-

stagramia sekä WhatsAppia aktiivisesti osana omaa työtään. Näitä sosiaali-

sen median palveluja käytettiin pääasiassa kommunikointiin ja informaation ja-

kamiseen. Erityisesti reaaliaikainen vuorovaikutus nuoren ja työntekijän välillä 

koettiin helpottuneen sosiaalisen median palvelujen ansiosta. (Digital Media in 

Finnish Youth Work 2015, 34.) Tämä näkyy myös vuonna 2015 Verken toteut-

tamassa, järjestyksessään toisessa Internet osana kuntien nuorisotyötä -kyse-

lyssä. Erilaisten kuva- ja videopalvelujen tarjonta ja suosio on kokenut räjäh-



17 

dysmäisen kasvun, ja lisäksi paikkatietopalvelut sekä lisättyä todellisuutta hyö-

dyntävät palvelut ovat nousseet nuorten suosioon. (Lauha & Tuominen 2017, 

7.)  

 

Raporttia varten kerätyn aineiston pohjalta rakennettiin suosituksia digitaalisen 

median nuorisotyölliselle käytölle. Raportissa toimineet suositukset digitaali-

sen nuorisotyön kehittämisestä ovat toimineet vuonna 2016 Kohti digitaalista 

nuorisotyötä -julkaisussa esiteltävien digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen 

pohjana. Luotuja suuntaviivoja on kahdeksan:  

 

1. Toimintakulttuuri kannustaa uteliaisuuteen ja kokeiluun  
2. Strateginen suunnittelu tukee pitkäjänteistä kehittämistä  
3. Tavoitteellisuus ja arviointi parantavat toimintaa 
4. Resursseja suunnataan digitaaliseen nuorisotyöhön  
5. Työyhteisön osaamisesta pidetään huolta 
6. Digitaalista nuorisotyötä kehitetään yhteistyössä  
7. Digitaalinen nuorisotyö edistää nuorten osallisuutta ja yhdenvertai-

suutta  
8. Nuorisotyö vahvistaa nuorten mediaosaamista ja digitaalisia taitoja. 

 

Näiden suuntaviivojen on tarkoitus herätellä omaa organisaatiota pohtimaan 

digitaalisuuden kietoutumista käytäntöihin, tavoitteisiin ja kehittämiseen. Suun-

taviivojen on tarkoitus toimia laukaisualustana organisaation kehittämistyölle 

sekä herättää niin sisäistä, kuin laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, 

vastataanko nuorisotyöllä nuorten tarpeisiin. (Lauha & Tuominen 2016, 10.) 

 

Digitaalinen nuorisotyö kunnissa 2017 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

vaikka nuoret vaikuttavat taitavilta digiosaajilta, todellisuus on toinen. Käyttö-

taidot ovat usein vahvoja, mutta nuorten digitaaliset taidot vaativat tukea ja sy-

vempää ymmärrystä etenkin tiedonvälityksestä, teknologian mekanismeista 

sekä median vaikutuksista yhteiskuntaan ja juuri työntekijä on näiden taitojen 

harjaannuttamisessa avainasemassa. Työntekijän aktiivisella omalla toimin-

nalla voidaan herättää nuorten uteliaisuuden digitaalista ja teknologista kult-

tuuria kohtaan. On myös tärkeää pitää huoli yhtäläisistä mahdollisuuksista di-

gitaalisten taitojen kehittämiseen, jotta digitaalisen osaamisen kuilua ei pääse 

nuorten välille syntymään. (Tuominen 2017, 50.) 
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Kyselyn aineistosta käy ilmi myös se, että kunnallisessa nuorisotyössä on tun-

nistettu digitalisaatiokehityksen mukanaan tuomat muutokset ja mahdollisuu-

det. Käsitteenä digitaalinen nuorisotyö aiheuttaa kuitenkin vielä hajaumaa: esi-

miehistä 75 % ja työntekijöistä 52 % kokee, että työyhteisössä vallitsee yhtei-

nen käsitys siitä, mitä digitaalinen nuorisotyö tarkoittaa. Kyselyn laadullisen ai-

neiston, eli toiminnallisiin työpajoihin osallistuneet työntekijät määrittivät digi-

taalisen nuorisotyön ennen kaikkea välineeksi ja toimintaympäristöksi. Nämä 

kaksi näkökulmaa nousivat esiin myös itse kyselyn vastauksissa, sillä digitaali-

sen nuorisotyön tärkeimmiksi tavoitteiksi nostettiin esiin nuorten kohtaaminen, 

kohtaamisen mahdollistaminen sekä tavoittaminen. Kyselyn tulokset osoitta-

vat, että digitaalisuutta lähestytään jo olemassa olevien ja tuttujen toimintojen 

kautta, jossa digitaalinen media ja teknologia tarjoavat uuden välineen, sisäl-

löntuottamisen mahdollisuuden sekä toimintaympäristön tehtävälle työlle. 

(Lauha 2017, 53.) 

 

3 DIGILLÄ DUUNIIN! – DIGITAALISET SOVELLUKSET NUORTEN 

TYÖLLISYYSPALVELUISSA 

3.1 Hankkeen taustaa 

Digillä duuniin! -hanke käynnistyi kesällä 2017 Kaakkois-Suomen ammattikor-

keakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian hallinnoimana 

sekä Otavan Opiston osatoteuttamana. Hankkeen tavoitteena on edistää 

nuorten, pääasiassa 15–29 vuotiaiden kouluttautumista ja työllisyyttä Etelä-

Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryh-

mätoiminnan malleja hyödyntäen. Hanke tukee toiminnoillaan nuorten pääsyä 

työllisyyttä tukeviin palveluihin sekä pyrkii vahvistamaan nuorten polkua väli-

työmarkkinoilta koulutukseen ja työelämään työelämävalmiuksia kehittämällä. 

Hankkeessa kehitetään nuorten sosiaalista osallisuutta, kuntoutusta sekä työl-

lisyyttä tukevien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta erityisesti syrjä-

seuduilla asuvien nuorten näkökulmasta. (Digillä duuniin! -hankesuunnitelma 

2018.)  

 

Vuoden 2016 nuorisobarometrin mukaan työ on voimakkaasti yhteydessä 

nuorten muuttovalmiuteen, mutta muutto ei aina perustu omaan toiveeseen. 

Kyselyyn vastanneista nuorista jopa 84 prosenttia olisi valmis muuttamaan 

työn tai koulutuksen perässä, mutta heistä useampi kuin joka kolmas asuisi 
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mieluummin nykyisessä kotikunnassaan. Barometrissa selvitettiin myös työttö-

mien nuorten muuttohalukkuutta: vuodesta 2000 lähtien työttömät nuoret ovat 

olleet muita selvästi haluttomampia muuttamaan. Viimeisten vuosien aikana 

nousevan muuttohalukkuuden trendin lievä kasvu ei kuitenkaan näy työttö-

missä nuorissa. (Nuorisobarometri 2016, 62.) Sama trendi on havaittavissa 

myös Etelä-Savossa asuvien nuorten kohdalla. Vaikka nuorten työttömyys on 

korkeaa johtuen maaseutumaisten alueiden puutteellisista koulutus- ja työ-

mahdollisuuksia, useat nuoret eivät ole valmiita tai halukkaita muuttamaan ko-

tipaikkakunnalta kaupunkikeskuksiin tai kotimaakuntansa ulkopuolelle (Vai-

nulla Etelä-Savossa 2015).  

 

Yksi suurimmista syrjäytymistä aiheuttavista tekijöistä on mahdollisesti se, 

ettei asuinkunta ei tarjoa riittäviä tai yksilölle sopivia palveluja ratkaisemaan jo 

alkaneita ongelmia riittävän ajoissa. (Eriksson 2016, 43–45.) Syrjäseutujen 

nuoret tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen vahvistamisen lisäksi etenkin työ-

elämä- ja yrittäjyystaitojen ja -valmiuksien kehittämiseen sekä koulutuksen tai 

työpaikan saamiseen kotipaikkakunnallaan tai elinympäristössään. Muun mu-

assa näihin ongelmiin Digillä duuniin! -hanke pyrkii löytämään vastauksia ja 

ratkaisuja erilaisten kokeilujen, kuten ITU-ryhmätoimintamallin, vertaisohjaaja-

koulutuksen, työelämätaitoja- ja valmiuksia edistävän pöytäroolipeli Kohinan, 

työelämäosaamista edistävän oppimisratkaisu Learning Playlistin, ”Innostu 

yrittämään” -kiertueen, yrittäjyyteen valmentavan ohjelman sekä verkkotyöpa-

jan avulla. (Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 2018.) 

 

3.2 Verkkotyöpaja 

Itä-Suomen vuoden 2016 nuorisopuntarin mukaan syrjäseuduilla asuvien 

nuorten yksi keskeisimmistä haasteista on palveluiden saatavuus, mutta erityi-

sesti saavutettavuus. Tutkimusaineistossa käy ilmi syrjäseuduilla asuvien 

nuorten vaara jäädä ilman perustuslaissa säädettyjä palveluja, koska matka 

niiden äärelle voi olla vaikea tai jopa mahdoton. Tämä johtuu usein siitä, että 

edes julkinen liikenne ei välttämättä voi tarjota nuoren tarpeiden kannalta riit-

täviä kulkuyhteyksiä isompiin kaupunkikeskuksiin. Esimerkiksi Pieksämäellä 

13 % nuorista kokee liikennepalvelut riittämättömiksi ja 23,1 % melko riittämät-

tömiksi. Syrjäytymisen uhka ei tämän tiedon valossa ole sidoksissa vain yksi-
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lön toimintaan, vaan siihen, mitä yksilölle rakenteellisesti mahdollistetaan. Itä-

suomalaisten nuorten keskuudessa erityistä parannusta kaivataan nuorten 

työvalmiuksia tukeviin palveluihin sekä työllisyyspalveluihin: 34 % nuorista ko-

kee ne riittämättömiksi omiin tarpeisiinsa nähden. Työllistymistä pidetään tär-

keänä, mutta sitä edistäviä palveluita ei koeta olevan tarpeeksi. (Eriksson 

2016, 44, 47.)  

 

Digillä duuniin! -hankkeen yksi toimenpiteistä oli toteuttaa pilotti verkossa toi-

mivasta nuorten työpajasta. Verkkotyöpaja on etenkin syrjäseuduilla asuville 

nuorille kohdennettu nuorten työpajatoiminnan muoto, jossa nuoret voivat 

työskennellä työpajassa verkon välityksellä. Verkkotyöpajassa nuori saa oh-

jausta virtuaalisesti sekä suorittaa työpajatoimintaan liittyviä työtehtäviä koto-

aan käsin: nuori siis osallistuu työpajan toimintaan verkon välityksellä. Verkko-

työpajatyöskentelyyn voi liittyä myös yritysten ja muiden organisaatioiden ti-

laamia, kestoltaan lyhytaikaisia työtehtäviä tai toimeksiantoja. Nuori raportoi 

toiminnastaan säännöllisesti työpajaohjaajalleen, mutta tämän lisäksi ohjaaja 

ja nuori tapaavat säännöllisin väliajoin myös kasvotusten. (Eerikäinen 2018, 

32.) 

 

Verkkotyöpajan ajatuksena on, että nuori saa mahdollisuuden asuinpaikas-

taan riippumatta osallistua nuorten työpajatoimintaan.  Digillä duuniin! -hank-

keen verkkotyöpajan pilotoinnin tarkoituksena on testata ja arvioida erilaisia 

menetelmiä ja toimintamalleja, joista toimivimmista kehitetään konkreettisia ja 

pitkäaikaisia palvelumalleja. Pilotissa työpajan työskentely yhdistetään erityi-

sesti Mikkelin nuorten työpajojen digitaalinen media -pajaan sekä muihin Mik-

kelin muihin nuorten työpajoihin. Verkon välityksellä toimivaa työpajatoimintaa 

ei vielä kevääseen 2018 mennessä ollut toteutettu, mutta verkon välityksellä 

tapahtuvaa nuorten ohjausta ja tukea on ollut saatavilla laajasti. Verkkotyöpaja 

soveltuu myös sellaisille nuorille, joille perinteinen nuorten työpajatoiminta ei 

sovi. Nuoret toivat esiin monia asioita, joita voisi tehdä ohjatusti kotoa käsin. 

Kotisivujen tekeminen, ohjelmistojen ja mediataitojen opettelu ja tiedonhan-

kinta sekä työelämävalmiuksia tai elämänhallintaa tukevat sisällöt kiinnostavat 

nuoria erityisesti. Myös erilaisten käytännön töiden, kuten valmistelevien töi-

den tekeminen onnistuisi nuorten mielestä hyvin kotoa käsin. Myös sosiaali-

sen kanssakäymisen näkökulmaa pidettiin tärkeänä osana verkkotyöpajatoi-

mintaa. (Eerikäinen 2018, 61–62, 124, 126.)  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

4.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kohde 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia Etelä-Savon nuorten työpajojen 

digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nykyisessä toiminnassa 

sekä selvittää näkymiä tulevaisuudelle. Tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka 

kartoittaa digitaalisen nuorisotyön nykytilan Etelä-Savon työpajatoiminnassa ja 

sen pohjalta digitaalista nuorisotyötä voidaan jatkossa kehittää vastaamaan 

työpajojen tarpeita ja visioita. 

 

Opinnäytetyöni kaksi tutkimuskysymystä ovat:  

 

1. Miten digitaalinen nuorisotyö näkyy tällä hetkellä nuorten työpajoilla? 
2. Millaisia mahdollisuuksia digitaalisella nuorisotyöllä nähdään olevan tu-

levaisuudessa työpajoilla? 

 

Tutkimuksen kohteena on digitaalinen nuorisotyö ja kohderyhmää Etelä-Sa-

von työpajojen valmentautujien parissa työskentelevä henkilöstö. Näin organi-

saatioiden toiminnan näkökulmia, kysymyksiä ja haasteita digitaalisen median 

ja teknologian hyödyntämiseen osana toimintaa kiinnittyy työpajojen kehittä-

mistyöhön.   

 

4.2 Menetelmävalinnat 

Kysely on kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusmenetelmä. Määrällisessä 

tutkimuksessa tietoa tarkastellaan numeerisesti ja se antaa vastauksia kysy-

myksiin kuinka moni, kuinka usein ja kuinka paljon. Saatu tieto voidaan opera-

tionalisoida ja strukturoida silloin, kun kyseessä on henkilöitä koskevien asioi-

den tutkimista. Tämä tarkoittaa teoreettisten ja käsitteellisten asioiden muutta-

mista sellaiseen muotoon, että tutkittava pystyy ymmärtämään asian omalla 

arkiymmärryksellään. Strukturoinnin tarkoituksena on vakioida lomakkeeseen 

tulevat kysymykset ja vaihtoehdot niin, että kysymys on kaikille samalla tavoin 

ymmärrettävissä. (Vilkka 2007, 13–17.)  
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Kysely on survey-tutkimuksen keskeisimpiä menetelmiä. Survey-tutkimukselle 

on ominaista, että aineisto kerätään standardoidusti, eli kysyttävä asia esite-

tään kaikille vastaajille tismalleen samalla tavalla. Tutkimuksen kohdehenkilöt 

muodostavat otoksen tai näytteen perusjoukosta. (Hirsjärvi ym. 2007, 188.) 

Yksi perinteisimmistä tavoista kerätä tutkimusaineistoa on suurelle joukolle lä-

hetetty kyselylomake, jonka vahvuus on se, ettei tutkija pysty vaikuttamaan 

läsnäolollaan tai olemuksellaan saatuihin vastauksiin. Kysely mahdollistaa 

runsaankin määrän kysymyksiä ja saatuja vastauksia, ja kun kysymykset ovat 

vastaajille tismalleen samat, aineiston luotettavuus ja yleistettävyys paranee. 

(Valli 2018.) On kuitenkin tärkeää kysyä tutkimuksen tarkoituksenmukaisia 

sekä ongelmanasettelun kannalta olennaisia kysymyksiä. Jokainen kysymys 

kyselyssä on perustelu tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018.)  

 

Tässä tutkimuksessa kysely suoritetaan standardoidusti, jolloin jaettava kyse-

lylomake (liite 1) on sama kaikille vastaajille. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

puolistrukturoidulla Webropol-kyselyllä, jonka tarkoituksena on kartoittaa nä-

kökulmia ja nostaa esiin kaksi kokonaisuutta: Etelä-Savon työpajojen digitaali-

sen nuorisotyön nykytila sekä Etelä-Savon työpajojen digitaalisen nuorisotyön 

näkymät tulevaisuudelle. Kohderyhmä edustaa Etelä-Savon nuorten työpajo-

jen henkilöstö ja kyselylomake toimitetaan jokaiselle vastaajalle standar-

doidusti, jolloin kyselylomake on jokaiselle vastaajalle sama. Kyselyrungossa 

on vaikutteita Verken ”Tulevaisuudessa digi uppoaa osaksi arkea” – Digitaali-

nen nuorisotyö kunnissa 2017 sekä ”Digitaalisuus järjestöjen nuorisotoimin-

nassa 2018” -tutkimuksista (Lauha & Tuominen 2017, 58–68 & Verke 2018, 

40–49).  

 

4.3 Aineistonkeruuprosessin eteneminen 

Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2019. Vastausaikaa vastaajilla oli yh-

teensä neljä viikkoa, joista viimeinen viikko toteutettiin karhukierroksen muo-

dossa. Toteutin ennen kyselyn jakoa kyselyn kysymyksiä ja rungon toimi-

vuutta koskevia kommenttienkeruita opinnäytetyön tilaajatahon, opinnäytetyön 

ohjaajan, opinnäytetyöprosessin pienryhmän sekä opinnäytetyöprosessin ul-

kopuolisten henkilöiden kanssa. Kommenttienkeruun tarkoituksena oli varmis-

taa, että kysely vastaisi tutkimuskysymyksiin, ottaisi mahdollisimman hyvin 



23 

huomioon tilaajan tarpeet sekä olisi kohdejoukolle mahdollisimman helposti lä-

hestyttävä esimerkiksi käsitteistön ja kielen ymmärrettävyyden kannalta. Työs-

tin kommenttien perusteella kyselyrungosta valmiin version, jonka lähetin vielä 

kertaalleen testihenkilöiden kommentoitavaksi. Testaamisen tuloksena saatu-

jen viimeisten kommenttien ja kehitysehdotusten pohjalta työstin kyselystä val-

miin version. 

 

Kohdejoukon kartoittaminen osoittautui haastavaksi, sillä koottua dokumenttia 

Etelä-Savon työpajojen henkilöstöstä ei ollut saatavilla. Tämän vuoksi toimin 

pitkälti työpajojen internetsivujen sekä omien kontaktieni varassa. Tiedossani 

oli, että kyselyn koko perusjoukko on jo lähtökohtaisesti vähälukuinen, joten 

suuri vastausprosentti on tämän vuoksi ensiarvoisen tärkeää saavuttaa. Jotta 

tutkimukseni kohdejoukko tavoitettiin mahdollisimman laajasti, toteutin syste-

maattisen puhelukierroksen joko jokaiselle Etelä-Savon työpajojen työnteki-

jälle henkilökohtaisesti tai heidän esimiehilleen ennen kuin lähetin saatesäh-

köpostin kyselyn linkkeineen. Saatesähköpostin lähetin mahdollisuuksien mu-

kaan jokaiselle kohdejoukon jäsenelle henkilökohtaisesti muutamaa työpajaa 

lukuun ottamatta, joissa saatesähköpostin eteenpäin jakamisesta vastasivat 

sovitusti työpajojen esimiehet. Koen suunnittelemani menettelyn olleen tar-

peellinen, sillä tähtäsin mahdollisimman suureen vastausprosenttiin, jolloin 

melko pienestä aineistosta huolimatta tulokset voidaan yleistää koskemaan 

koko perusjoukkoa.  

 

Koska kyselyn perusjoukko on lähtökohtaisesti pieni, on syytä tarkastella pe-

rusjoukon tavoittamisen tehokkuutta. Informatiivisen kyselyn, eli työpajoille jal-

kautumisen ja kyselyntäyttötilanteessa henkilökohtaisesti läsnä ollessani olisin 

varmistanut tehokkaimmin kohdejoukon jokaisen jäsenen tavoittamisen ja vas-

tausprosentin suuruuden. Koen, että tällainen menettelytapa olisi ollut paikal-

laan erityisesti henkilöstöltään suurempien työpajojen kohdalla, mutta kysely-

aineiston keruun aikataulun tiukkuuden ja aikataulujen yhteensovittamisen 

haasteiden vuoksi tämä ei toteutunut. Tämän vaihtoehdon toteutumattomuu-

den vuoksi koin tärkeäksi saavuttaa kohdejoukko ja motivoida heitä vastaa-

maan saatesähköpostin lisäksi puhelulla, jossa kerroin tutkimuksestani, tutki-

muksen kyselystä sekä ohjeet kyselyyn vastaamiseen. Näin pyrin lisäämään 

kyselyyn vastaamisen motivaatiota sekä minimoimaan mahdolliset kyselyyn 

vastaamisen haasteet. 
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4.4 Tutkimusaineiston analyysi 

Kyselyyn vastasi yhteensä 19 Etelä-Savon työpajojen työntekijää. Kyselyyn 

vastanneista 58 % (11) on naisia ja 42 % (8) miehiä. Vaihtoehtona oli valitta-

vissa näiden vaihtoehtojen lisäksi “Muu” tai olla ilmoittamatta oma sukupuoli, 

mutta yksikään vastaajista ei valinnut näitä vaihtoehtoja. Vastaajien ikäja-

kauma vaihtelee 26–63 vuoden välillä. Vastaajista 11 % (2) työskentelivät 

2000–5000 asukkaan kunnissa, 21 % (4) 5001–10 000 asukkaan kunnissa ja 

68 % (13) 10 001-60 000 asukkaan kunnissa. Kyselyyn vastaaminen tapahtui 

anonyymisti. 

 

Tämä tutkimus on kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus. Määrällisen tutki-

muksen avulla on tarkoitus selvittää prosenttiosuuksiin ja lukumääriin liittyviä 

seikkoja, jolloin määrällinen tutkimus toimii usein työkaluna ilmiön olemassa 

olevan tilanteen kartoittamiseen sekä ilmiön kuvaamiseen numeerisen tiedon 

pohjalta. Tyypillisimpiä määrällisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiä ovat esi-

merkiksi erilaiset lomakekyselyt, strukturoidut haastattelut sekä puhelinhaas-

tattelut. (Heikkilä 2014.) Kyselytutkimuksella on tarkoitus selvittää vastaajien 

asenteita, tottumuksia, mielipiteitä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Aineis-

ton keruun ja tulosten esittelyn jälkeen vastauksista tehdään johtopäätöksiä 

kohdejoukosta (Karjalainen 2010, 11). 

 

Kyselytutkimuksissa analyysimenetelmät ovat riippuvaisia siitä, mihin tietoa 

tullaan hyödyntämään. Yleisimpiä ovat kuvailevat tilastolliset menetelmät, joita 

myös tässä tutkimuksessa on hyödynnetty. (Alastalo & Borg 2010.) Tämän 

tutkimuksen tulokset on esitelty tilastollisesti taulukoita hyödyntäen, joka tar-

koittaa sitä, että kyselyaineiston havainnollisuutta ja visuaalisuutta on lisätty 

muuntamalla numeeriset tulokset taulukoiksi. Tämän jälkeen kyselyaineisto on 

pyritty sanallistamaan lukijalle helposti ymmärrettävään muotoon. Tulosten kir-

jaamisen jälkeen tutkimuksen aineisto on analysoitu tilastollisesti kuvailevaa 

tilastoanalyysia hyödyntäen, jonka tarkoituksena on tiivistää ja kuvailla jonkin 

määrällisen muuttujan jakauma (KvantiMOTV s.a.) Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys sekä tutkimuskysymykset ovat ohjanneet aineiston analyysiä.  
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Digitaalisen nuorisotyön nykytila Etelä-Savon työpajoilla 

Kyselyssä kartoitettiin digitaalisen nuorisotyön toteutumista työpajoilla tarkas-

telemalla digitaalisen nuorisotyön työmuotoja, hyödynnettyjä palveluita ja so-

velluksia, saatavilla olevaa välineistöä sekä yhteistyötä muiden nuorisotyön 

toimijoiden kanssa digitaalisen nuorisotyön parissa. Lisäksi kysely kartoitti 

henkilöstön digitaalisen nuorisotyön osaamista ja vallitsevia asenteita.  

 

Digitaalisen nuorisotyön työmuotoja hyödynnettiin kyselyn toteuttamisen ajan-

kohtana jonkin verran. Kuvasta 1 on nähtävissä, että aktiivisimmin hyödyn-

netty työmuoto on valmentautujille tarjotut digitaalisen median ja teknologian 

hyödyntämismahdollisuudet (53 %). Seuraavaksi eniten hyödynnetyt toiminta-

muodot olivat keskustelut digitaalisuuden teemoista, jota hyödynsi neljäsosa 

(26 %) vastaajista sekä työntekijän itse tuottama verkkomateriaali, jota hyö-

dynsi omassa työnkuvassaan niin ikään neljäsosa (26 %) vastaajista. Työ-

muodot, joita hyödynnettiin vähiten, olivat verkossa tapahtuvat valmennukset. 

Verkossa tapahtuvaa ryhmävalmennusta tai pelikasvatukseen tähtäävää toi-

mintaa ei vastausten mukaan ollut hyödynnetty lainkaan. 

 

Sukupuolella ei näyttäisi olevan suurta vaikutusta siihen, millaisia digitaalisen 

nuorisotyön työmuotoja työnkuvissa hyödynnetään. Suurimmat poikkeamat 

naisten ja miesten välillä olivat digitaalisuuden teemoista keskustelemisen 

sekä verkkomateriaalin tuottamisen kohdalla: naisista neljä ilmoitti keskustel-

leensa valmentautujien kanssa digitaalisuuden teemoista, kun vastaavasti 

miehistä yksi kertoi hyödyntäneensä kyseistä työmuotoa.  
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KUVA 1. Digitaalisen nuorisotyön työmuotojen tämän hetkinen hyödyntäminen työnku-
vassa (n=19). 

 

 

Kuvasta 2 käy ilmi, että työpajoilla käytetyimmiksi osoittautuivat perinteisiksi 

mielletyt digitaaliset palvelut ja sovellukset. Sähköpostia osana työnkuvaa 

hyödynsi vastaajista lähes jokainen (95 %), jonka jälkeen hyödynnetyimpiä 

palveluita ja sovelluksia olivat Facebook (63 %) ja WhatsApp (53 %). Työpaja-

toiminnassa heikommin hyödynnettyjä digitaalisia palveluja ovat esimerkiksi 

Twitter sekä erilaiset pelien yhteisöpalvelut, joita yksikään vastaajista ei ilmoit-

tanut käyttävänsä lainkaan. 

 

Tuloksista ilmi tulleista käytetyistä digitaalisten sovellusten ja palvelujen luon-

teesta on pääteltävissä, että digitaalisuutta hyödynnetään ennen kaikkea vuo-

rovaikuttamiseen ja yhteydenpitoon sekä tukemaan työpajoilla tapahtuvaa oh-

jaus- ja neuvontatyötä. On mahdollista, että nuorten suosimat digitaaliset yh-

teisöpalvelut ovat työntekijöiden keskuudessa vähemmän tunnettuja väyliä 

vuorovaikuttaa verkossa, jolloin yhteisöpalvelujen käyttö työpajoilla ei tois-

taiseksi näy. 
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KUVA 2. Työpajojen toiminnassa hyödynnetyt digitaaliset palvelut ja sovellukset (n=19) 
 

 

Tuloksista on havaittavissa, että työntekijöillä on pääsääntöisesti käytössään 

digitaalisen työotteen toteuttamisen kannalta tarvittava välineistö. Kuten kuva 

3 osoittaa, aina tarvittaessa käytössä on perinteisiksi miellettyjä teknologisia 

välineitä, kuten älypuhelin (84 %), kannettava tietokone (68 %) ja pöytätieto-

kone (63 %). 

 

Vaikka digitaalisen nuorisotyön perustoimintojen toteuttamisen osalta tarvitta-

vaa teknologiaa on saatavilla aina tarvittaessa, on tuloksista havaittavissa, 

että uuden teknologian käyttö ei näy käytännön työssä toistaiseksi niin vah-

vasti, eikä sen käytölle koeta tarvetta. Esimerkiksi lähes jokainen vastaaja (84 

%) ei kokenut lainkaan tarvetta virtuaaliteknologialle tai sitä ei hyödynnetä työ-
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pajojen toiminnoissa lainkaan. Lisäksi erilaisille pelikonsoleille (79 %) tai tekni-

sille rakentelusarjoille (85 %) ei koettu nykyisen työnkuvan toteuttamisen kan-

nalta tarvetta tai sitä ei hyödynnetä lainkaan. 

 

KUVA 3. Työntekijän käytössä oleva välineistö (n=19). 
 

 

Kuvasta 4 on nähtävissä, että yhteistyötä digitaalisen nuorisotyön osalta toteu-

tettiin jonkin verran erityisesti nuorisotyön yksiköiden ja muiden työpajojen 

kanssa. Eniten yhteistyötä tehtiin nuorisotyön yksiköiden ja muiden toimintojen 

(53 %) kanssa. Toiseksi eniten yhteistyötä tehtiin muiden työpajojen (37 %) 

sekä oppilaitosten (37 %) kanssa. Harvemmin yhteistyötä digitaalisen nuoriso-

työn osalta tehtiin yritysten (5 %) sekä kirjaston (5 %) kanssa. Vastaajista nel-

jäsosa (26 %) ilmoitti, ettei ole tehnyt yhteistyötä digitaalisen nuorisotyön 

osalta ollenkaan ja lisäksi yhteistyötä ilmoitettiin tehtävän hankkeiden kanssa 

(11 %). Tulosten perusteella digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen osalta teh-

dään melko aktiivisesti yhteistyötä, mutta yhteistyö ei välttämättä ole työnteki-

jätasolla nähtävissä. 
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KUVA 4.  Digitaalisen nuorisotyön osalta tehty yhteistyö eri toimijoiden kanssa (n=19). 

 

 

Yhteistyötä koskevassa kysymyksessä (kuva 5) jokainen vastaaja ilmoitti teh-

dyn yhteistyön tuoneen omaan työhönsä ja työpajan toimintaan jotakin lisää. 

Vastaajista 64 % koki yhteistyön tuoneen ennen kaikkea uutta näkökulmaa 

omaan työhön. Yli puolet (57 %) vastaajista ilmoitti tavoittaneensa kohderyh-

mää paremmin yhteistyön ansiosta ja niin ikään 57 % koki yhteistyön luoneen 

uusia verkostoja. Vähimmin yhteistyön nähtiin tuoneen uutta tekniikkaa, lait-

teita ja palveluita (21 %), teknistä osaamista digitaalisen toiminnan toteuttami-

seen (21 %) sekä digitaalisen toiminnan sisällöllistä osaamista (29 %), kuten 

kuvasta 5 käy ilmi.  

 

Tulokset osoittavat, että tehty yhteistyö on ollut digitaalisen nuorisotyön tavoit-

teiden mukaista. Huomioitavaa on, että aiemmista tuloksista ilmi tullut tekni-

sen sekä sisällöllisen osaamisen puute digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen 

suhteen ei kuitenkaan näy tehdyssä yhteistyössä. Tämä voi kertoa esimerkiksi 

alueellisen tarpeen ja tarjottujen yhteistyömuotojen kohtaamattomuudesta, 

mutta toisaalta myös esimerkiksi kiinnostuksen jakautumisesta enemmän asi-

akkaiden ja verkostojen tavoittamiseen teknologisen ja sisällöllisen osaamisen 

sijaan. 
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KUVA 5. Yhteistyökumppaneiden myötä saatu tuki digitaalisen nuorisotyön toteuttami-
selle (n=14). 
 

 

Erityisesti työntekijöiden kriittinen media- ja informaatiolukutaidon (58 %), digi-

taalisen turvallisuuden osaamisen (47 %) sekä mediakasvatusosaamisen (53 

%) osaamistaso on vähintään hyvä. Vastaavasti esimerkiksi digitaalisen me-

dian ja teknologian hallintataidot (68 %), nuorten verkkokäyttäytymisen tunte-

mus (73 %), nuorten digitaalisten kulttuurien tuntemus (74 %) sekä teknologia-

kasvatusosaaminen (63 %) osaamistaso koettiin enintään kohtalaisiksi.  

 

Kuvasta 6 on nähtävissä, että jokaisen digitaalisen nuorisotyön osa-alue ke-

räsi vastauksia sen osalta, ettei esiteltyjen osa-alueiden koeta koskevan omaa 

työnkuvaa lainkaan. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että digitaalisen 

nuorisotyön osa-alueet tunnistetaan ja niitä on sisällytetty jossain määrin 

osaksi työnkuvaa, mutta niiden osaamisen vahvistamista tarvitaan, jotta digi-

taalisuus sisältyisi tulevaisuudessa luonnolliseksi osaksi työpajojen arkea.  
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KUVA 6. Digitaalisen nuorisotyön osaaminen (n=19). 

 

Kuvassa 7 on esitetty, että kaikki vastaajat (100 %) ovat vähintään osittain sa-

maa mieltä sen väittämän kanssa, että nuoret ovat taitavia digitaalisen median 

ja teknologian käyttäjiä. Vastaajista yli puolet (53 %) oli täysin tai osittain sa-

maa mieltä siitä, että digitaalisuuden hyödyntäminen tuo työhön lisäarvoa. 

Vastaajista valtaosa (69 %) kokee tarvetta hyödyntää digitaalista mediaa ja 

teknologiaa aktiivisemmin työyhteisön toiminnassa. Työntekijöiden avoimesta 

asenteesta digitaalista mediaa ja teknologiaa kohtaan kertoo erityisesti se, 

että 79 % vastaajista haluaa oppia työpajojen valmentautujilta digitaalisuu-

desta ja sen hyödyntämisestä.  

 

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että työntekijöiden asenteet digitalisaa-

tiota kohtaan ovat avoimia ja myönteisiä, jonka myötä edellytykset digitaalisen 

nuorisotyön toteuttamiseen ovat suotuisat. Kuten aiemmista tuloksista on käy-
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nyt ilmi, verkkoviestinnän ja vuorovaikutuksen osaaminen koetaan pääsään-

töisesti kohtalaiseksi. Tämä tulos voi selittää sen, että yli puolet vastaajista ko-

kevat digitaalisissa ympäristöissä kohtaamisen itselleen jollakin tavalla haas-

teellisena tai epäluontevana tapana kohdata valmentautuja. 

 

KUVA 7. Työntekijöiden asenteet digitaalista mediaa ja teknologiaa kohtaan (n=19). 

 

 

Näyttää siltä, että Etelä-Savon työpajojen työyhteisöissä vallitsee digitaalisuu-

den suhteen avoin ilmapiiri. Tuloksista on havaittavissa, että digitalisaa-

tion mukanaan tuomat vaikutukset työpajojen valmentautujien elämään tunnis-

tetaan. Huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka työyhteisöissä tunniste-

taan digitalisaation vaikutukset työnkuvaan sekä kannustetaan kehittämään 

työntekijöiden digitaalisen median ja teknologian osaamista, puuttuu digitaali-

sesta toiminnasta suunnitelmallisuutta.  

 

Kuten kuvasta 8 on nähtävissä, työntekijöistä valtaosa (79 %) kokee, että työ-

yhteisöissä tunnistetaan yhteiskunnan digitalisoitumisen vaikutukset työpajo-

jen valmentautujien elämään ja 63 % kokee työyhteisön suhtautuvan myöntei-

sesti ja kannustavasti digitaalisen median ja teknologian osaamisen kehittämi-

seen. Alle puolet vastaajista (37 %) kokee, että työyhteisössä on käytössä 
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suunnitelma digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle, mutta vastaajista neljäs-

osa (26 %) on vähintään osittain eri mieltä sen kanssa, että digitaalisen nuori-

sotyön käytänteille on työyhteisössä käytössä suunnitelma.   

 

KUVA 8. Työyhteisön ilmapiiri digitaalisen nuorisotyön suhteen (n=19). 
 

 

Digitaalisen toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä val-

mentautujien mielipiteiden ja kokemusten huomioiminen koetaan merkitykselli-

senä (kuva 9). Vastaajista reilusti yli puolet (68 %) oli vähintään osittain sa-

maa mieltä sen kanssa, että valmentautujien mielipiteet digitaalisen toiminnan 

suunnittelu-, toteutus- ja arviointiprosesseissa huomioidaan. Sidosryhmien 

osaamista ja hyväksi koettuja käytänteitä digitaalisen nuorisotyön saralla hyö-

dynsi 69 % vastaajista sekä 53 % vastaajista jakoi samansuuntaisen käsityk-

sen siitä, että työyhteisössä hyödynnetään sidosryhmien osaamista digitaalis-

ten toimintojen ja palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toisaalta vas-

taajista lähes puolet (42 %) ei osannut kertoa kantaansa väittämään, joka voi 

kertoa esimerkiksi siitä, ettei sidosryhmätyöskentelyä nähdä näkyvänä osana 

työyhteisön arkea. 

 

Noston arvoista on, että yli neljäsosa (27 %) vastaajista ilmoitti olevansa enin-

tään osittain samaa mieltä siitä, että digitaalisuus on huomioitu osana työnku-

vaa. Tämä voi johtua esimerkiksi perinteisempiä työtehtäviä, kuten tekstiili-, 

puu- ja metalli- sekä kiinteistönhuollon tarjoavien valmennusyksiköiden työn-

kuvasta, jossa digitaalisuudella ei nähdä olevan suurta roolia. Toisaalta tämä 
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voi kertoa siitä, että digitaalisen toiminnan toteuttamiselle nähdään olevan sija 

työnkuvassa, mutta jostain syystä sitä ei tunnisteta tai tunnusteta työssä. 

 

KUVA 9. Digitaalisen nuorisotyön strateginen suunnittelu (n=19). 

 

 

Tuloksista (kuva 10) on nähtävissä, että digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen 

resurssit ja vaikutusmahdollisuudet ovat pääsääntöisesti vastaajien työnkuvan 

kannalta riittävät. Kuitenkin vain 10 % vastaajista koki omat vaikutusmahdolli-

suudet käytettäviin digitaalisiin palveluihin, välineisiin ja laitteisiin täysin riittä-

viksi, joka on digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen kannalta ongelmallista. 

Tuloksista on lisäksi havaittavissa, että eniten hajaumaa koetaan työajan riittä-

vyyden osalta digitaalisen toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämi-

sen suhteen. Vastaajista alle puolet (48 %) koki ajallisten resurssien olevan 

täysin tai osittain riittävät digitaalisen toiminnan suunnittelulle ja toteuttami-

selle. 

 

Noteeraamisen arvoista on, että vastaajista yli puolet (58 %) kokee omaa-

vansa riittävät mahdollisuudet osallistua digitaalisen nuorisotyön koulutuksiin 

työajallaan. Tulos voi kertoa siitä, että työntekijöillä on melko hyvät mahdolli-

suudet kouluttautua, mutta koulutuksista opitut tiedot ja taidot eivät välttämättä 

siirry ajanpuutteen tai muiden resurssien, kuten digitaalisten palveluiden ja vä-

lineiden riittämättömyyden vuoksi siirry työpajojen käytännön työhön. 
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KUVA 10. Digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen resurssit ja vaikutusmahdollisuudet 

(n=19). 

 

 

5.2 Digitaalisen nuorisotyön tulevaisuuden näkymät Etelä-Savon työpa-

joilla 

Valtaosa vastaajista (68 %) koki erityisesti omien digitaalisen median ja tekno-

logian käyttötaitojen vahvistamisen sekä digitaalisten sisältöjen tuottamisen 

taidot tärkeäksi digitaalisuuden myötä mahdollisesti muuttuvan työnkuvansa 

kannalta. Lisäksi tuloksista on havaittavissa, että digitaalisuuden mahdolli-

suuksia halutaan hyödyntää vahvemmin Etelä-Savon työpajojen toiminnassa: 

esimerkiksi yksilö- ryhmä- ja työvalmennuksen toteuttaminen myös verkossa 

koetaan tulevaisuuden työmuodoksi.  

 

Tuloksista on havaittavissa, että vastaajilla on halu kehittää digitaalisen nuori-

sotyön taitoja, sillä vain yksi vastaajista ei kokenut tarvetta oman digitaalisen 

osaamisen vahvistamiselle. Vastaajista yli puolet (68 %) koki haluavansa vah-

vistaa oma digitaalisen median ja teknologian käyttötaitoja sekä vastaavasti yli 

puolet (58 %) koki tarvitsevansa vahvistusta omien digitaalisten sisältöjen, ku-

ten blogien ja videoiden tuottamisen taitoihinsa. Kuten kuvasta 12 on nähtä-

vissä, koetaan kyselyssä esitettyjen digitaalisen nuorisotyön osaamisalueiden 

kehittäminen tärkeänä, sillä esitetyt osaamisalueet keräsivät melko tasaisesti 

vastauksia vahvistamisen tarpeista. Tämä tulos puhuu sen puolesta, että 

vaikka aiemmista tuloksista on havaittavissa esimerkiksi digitaalisen nuoriso-
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työn käsitteellinen ja sisällöllinen yhteisen ymmärtämisen erilaisuutta vastaa-

jien keskuudessa (kuva 10), nähdään oma digitaalinen osaaminen tärkeänä 

osana työnkuvaa. 

 
KUVA 12. Työntekijöiden digitaalisen median ja teknologian hallintataitojen vahvistami-
sen tarpeet (n=19). 
 

 

Kuvasta 12 on havaittavissa, vastaajien kiinnostus digiosaamisensa vahvista-

miseen on melko tasaista jokaisella digitaalisen nuorisotyön osa-alueella. 

Tästä voi päätellä, että erilaiset digitaalisen nuorisotyön toimintamuodot sekä 

digitaalisen median ja teknologian kehittymisen myötä tulleet uudet tavat toi-

mia myös työpajaympäristöissä kiinnostavat vastaajia ja niiden osaamisen 

vahvistaminen koetaan merkitykselliseksi. 

 

Vastaajien digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen toiveet omassa työnkuvassa 

(kuva 13) ovat vahvasti vuorovaikutuksessa digiosaamisen vahvistamisen tar-

peiden kanssa (kuva 14). Merkillepantavaa on, että yli puolet vastaajista on 

halukkaita viemään työpajojen erilaiset valmennusmuodot myös verkkoon 
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konkreettisesti työpajalla tehtävän työn lisäksi. Tuloksista on myös havaitta-

vissa, että valmentautujien tavoitteellinen digitaalisen median ja teknologian 

osaamisen vahvistaminen nähdään tärkeänä tulevaisuuden työpajatoiminnan 

kannalta. Vastaajista 11 % nosti esiin, ettei koe tarvetta hyödyntää tai tuoda 

työnkuvaansa digitaalisen nuorisotyön toimintamalleja.  

 

KUVA 13. Työntekijöiden tulevaisuuden näkemykset työpajojen digitaalisen toiminnan 
toteuttamisen suhteen (n=19). 

 

 

Tuloksista on nähtävissä, että erilaiset uudet teknologiset laitteet sekä digitaa-

liset ja fyysiset ympäristöt toimia digitaalisen nuorisotyön parissa nähdään 

mahdollisena osana Etelä-Savon työpajojen tulevaisuutta. Vastaajista 67 % 

koki tulevaisuuden tuovan työnkuvaan ja työpajatoimintaan uutta tekniikkaa ja 

uusia laitteita sekä lähes puolella (47 %) vastaajista oli näkemys siitä, että lä-

hitulevaisuus tuo toimintaan mukaan uudenlaisia digitaalisia ympäristöjä to-

teuttaa digitaalista nuorisotyötä työpajatoiminnassa (kuva 14). 

 

Vastaajista viidesosa (20 %) näki digitaalisen nuorisotyön osalta tehdyn stra-

tegisen suunnittelun sekä niin ikään viidesosa (20 %) tavoitteellisen peli- me-

dia- ja teknologiakasvatuksen lähivuosein mahdollisuutena. Epätodennäköi-

simpänä nähtiin tekoälyn (11 %), ohjelmoinnin (11 %) ja koodaamisen (11 %) 
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sekä työnantajan oman, valmentautujille suunnatun digitaalisen sovelluksen 

(11 %) hyödyntäminen.  

 
 
KUVA 14. Mitä uudenlaisia toimintamuotoja työpajoilla toteutetaan digitaalisen nuoriso-
työn osalta kolmen vuoden kuluttua (n=19). 

 

 

Kuten aiemmat tulokset osoittavat, digitaalisen nuorisotyön strateginen suun-

nittelu jakaa jonkin verran vastaajien näkemyksiä ja kokemuksia (kuva 10). 

Strategisen suunnittelun osalta ei mitä ilmeisimmin ole käytössä yhteneviä lin-

jauksia. On mielenkiintoista, että viidesosa vastaajista (20 %) kokee strategi-

sen suunnittelun digitaalisen nuorisotyön osalta tarpeelliseksi tulevaisuu-

dessa, kuten kuvassa 14 on esitetty. Kyse voi olla digitaalisen nuorisotyön tar-

peellisuuden hahmottamattomuudesta työpajojen toiminnoissa tai epävar-

moista tulevaisuudenkuvista digitaalisen nuorisotyön osalta. Digitalisaation 

kulku on ennustamatonta, jonka vuoksi digitaalista nuorisotyötä voi olla haas-

teellista nähdä aiempaa kiinteämpänä osana työpajojen toimintoja. Tämä 

seikka voi osaltaan selittää myös sitä tulosta, että viidesosa (20 %) vastaajista 
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koki tavoitteellisen media-, peli- ja teknologiakasvatuksen lähitulevaisuudessa 

tarpeellisena. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

6.1 Tulosten tiivistys  

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Etelä-Savon työpajojen digitaalisen nuoriso-

työn kevään 2019 toteuttamisen tilaa sekä kartoitettiin tulevaisuuden näkymiä 

digitaalisen nuorisotyön osalta Etelä-Savon työpajoilla. Tutkimuksen kohde-

ryhmää olivat Etelä-Savon kuuden työpajan tavoitettu, valmentautujien kanssa 

työskentelevä henkilöstö. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin digitaali-

sen nuorisotyön toteuttamisen käytänteitä sekä vallitsevia näkemyksiä ja 

asenteita. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa tietoa Etelä-Savon työpajojen digi-

taalisuuden näkymistä ja näkemyksistä. Opinnäytetyö oli ensimmäinen Etelä-

Savon työpajojen digitaaliseen nuorisotyöhön kohdistunut tutkimus. 

 

Tuloksista käy ilmi, että digitaalisuutta hyödynnetään työpajojen toiminnoissa 

melko aktiivisesti ja digitaaliseen nuorisotyöhön suhtaudutaan pääosin myön-

teisesti. Voidaan todeta, että edellytykset digitaalisen nuorisotyön sisällyttämi-

seen osaksi työpajojen päivittäisiä toimintoja ovat hyvät ja maaperä tulevai-

suuden näkemysten toteuttamiselle on vahva. Tulosten perusteella digitaali-

suuden sisällyttäminen osaksi työnkuvaa vaatii kuitenkin entistä merkittäväm-

pää tukea erityisesti digitaalisen median ja teknologian hallintataitojen suh-

teen. Vastaajista yli puolet kokee tarvetta digitaalisen median ja teknologian 

käyttötaitojen vahvistamiselle sekä verkkoviestinnän ja -vuorovaikutuksen 

sekä nuorten verkkokäyttäytymisen tuntemisen lisäämiselle. 

 

Etelä-Savon työpajoilla hyödynnetään perinteisiksi miellettyjä digitaalisia pal-

veluita, sovelluksia sekä välineistöä. Digitaalisen nuorisotyön toteuttamiseen 

tarvittava välineistö on pääsääntöisesti kaikkien vastaajien käytössä tai saata-

villa. Aktiivisimmin työpajojen toiminnassa hyödynnetään älypuhelinta ja tieto-

konetta, mutta tarvetta ja mielenkiintoa uuden teknologian, kuten virtuaalito-

dellisuuden hyödyntämiseen on havaittavissa orastavaa kiinnostusta. Digitaa-

lisen nuorisotyön osa-alueet tunnistetaan Etelä-Savon työpajoilla ja niitä sisäl-

lytetään joissain määrin osaksi työnkuvaa. Erityisesti kriittinen media- ja infor-
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maatiolukutaito, digitaalisen turvallisuuden osaaminen ja mediakasvatusosaa-

minen koettiin vahvoiksi ja vastaavasti peli- ja teknologiakasvatuksen taidot 

koettiin heikoimmiksi osaamisalueiksi. 

 

Etelä-Savon työpajoilla vallitsee digitaalisuuden suhteen avoin ilmapiiri. Vas-

taajat suhtautuvat digitaalisuuteen myönteisesti, digitalisaation rooli valmen-

tautujien elämässä tunnistetaan ja digitaalisuuden nähdään tuoneen työhön 

lisäarvoa. Vaikka työyhteisöissä tunnistetaan digitalisaatioin vaikutukset työn-

kuvaan sekä kannustetaan työntekijöitä kehittämään omia digitaalisen median 

ja teknologian taitoja, puuttuu digitaalisten taitojen kehittämisen ja toimintojen 

toteuttamisen osalta suunnitelmallisuutta. Suunnittelun puutteen lisäksi ongel-

maksi nähtiin ajallisten resurssien puute kouluttautumisen ja toimintojen suun-

nittelun, toteuttamisen ja arvioinnin suhteen. 

 

Yli puolet vastaajista kokee tarpeelliseksi digitaalisuuden sisällyttämisen 

osaksi omaa työnkuvaa ja työyhteisön toimintaa entistä vahvemmin. Yhteis-

työtä digitaalisen nuorisotyön osalta tehdään melko aktiivisesti erityisesti nuo-

risotyön yksiköiden ja toimintojen sekä muiden työpajojen kanssa. Myös oppi-

laitosten kanssa on tehty yhteistyötä. Tehdyn yhteistyön on koettu antaneen 

toimintaan uusia näkökulmia ja kohderyhmän tavoittamista. Noin neljäsosa 

vastaajista ei ole tehnyt yhteistyötä digitaalisen nuorisotyön osalta minkään ta-

hon kanssa.  

 

Tulevaisuudessa digitaalisen nuorisotyön sisällyttämiselle osaksi Etelä-Savon 

työpajojen toimintoja nähtiin tarvetta. Tulevaisuuden työpajaympäristöt koe-

taan entistä moninaisemmiksi myös digitaalisen nuorisotyön osalta ja digitaali-

sen median ja teknologian kehittymisen myötä tulleet uudet tavat toimia puhut-

televat vastaajia. Digitaalisen median ja teknologian ymmärrys- ja hallintatai-

dot koetaan entistä merkityksellisimmiksi tulevaisuudessa. Tuloksista nähtiin, 

että valtaosa vastaajista pitää uudenlaisia digitaalisia ympäristöjä, kuten verk-

kotyöpajoja, tulevaisuuden työmuotona. Henkilöstön taitojen kehittämisen li-

säksi myös valmentautujien tavoitteellinen digitaalisen median ja teknologian 

osaamisen vahvistaminen koettiin tärkeänä. Vaikka nykytila peli- ja teknologia-

kasvatuksen toteutumisen osalta on vähäistä, nähdään se lähitulevaisuuden 

mahdollisuutena. 
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6.2 Digitaalinen nuorisotyö Etelä-Savon työpajoilla 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että digitaalisella nuorisotyöllä on jo jonkinlai-

nen jalansija Etelä-Savon työpajojen toiminnassa, digitaalisuuden rooli val-

mentautujien elämässä tunnistetaan ja asenteet digitaalisuutta ja digitalisaa-

tiota kohtaan ovat valtaosin myönteiset. Tulevaisuudessa digitaalisella nuori-

sotyöllä nähdään olevan suurempi rooli työpajojen toiminnassa esimerkiksi 

uusien teknologisten välineiden ja sovellusten sekä työpajojen toimintojen mo-

ninaistuvien toteuttamisympäristöjen myötä. Vaikka digitaalisen nuorisotyön 

toteutustavat ovat tällä hetkellä melko perinteisiä välineitä, sovelluksia ja me-

netelmiä hyödyntäviä, on tuloksista nähtävissä kasvava kiinnostus entistä 

laaja-alaisemman digitaalisen nuorisotyön toteuttamiselle. Esimerkiksi media-, 

peli- ja teknologiakasvatusta ei nähdä tällä hetkellä työpajojen toiminnan ta-

voitteita tukevina toimintoina, mutta tulevaisuudessa näillä nähdään tässä vai-

heessa olevan jo jonkinlainen sija valmentautujien parissa tehtävässä työssä. 

 

Kun tuloksia vertaa Verken vuonna 2019 toteuttamaan ”Digitaalisuus kunnan 

nuorisotyössä 2019” -kyselytutkimukseen, on niissä paljon samansuuntaisuuk-

sia, mutta myös joitakin eroja. Keskeisin huomio on, että Verken toteutta-

massa kyselyssä jopa 91 % vastaajista oli vuorovaikuttanut nuoriin sosiaalisen 

median tai viestipalvelun kautta, kun taas Etelä-Savon työpajoilla vastaavaa 

asiaa tutkineen kysymyksen tulos osoittaa, että vain 21 % vastaajista on vuo-

rovaikuttanut verkossa valmentautujien kanssa osoitetun viimeisen puolen 

vuoden aikana. Tämä tulos on mahdollisesti vuorovaikutuksessa sen tutki-

mustuloksen kanssa, että valtaosa vastaajista kokee verkossa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen taidot enintään kohtalaisiksi, kun taas kunnallisen nuoriso-

työn kentällä yhteyden pitäminen nuoriin eri sosiaalisen median kanavien tai 

viestipalvelujen kautta on vakiintuneempi käytäntö ja tätä kautta vuorovaikutus 

verkossa voidaan kokea luontevammaksi. On myös mahdollista, että nuorten 

digitaalisten kulttuurien ja yhteisöjen tuntemuksen puute vaikuttaa jossain 

määrin sosiaalisessa mediassa ja viestipalveluissa vuorovaikuttamisen tar-

peellisuuden hahmottamiseen.  
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Kuten Erikssonin ja Tuuva-Hongiston laatiman ”Nuorisotyön digitalisaatio 

2030” -tutkimuksessa (2019, 3–4) todetaan, on nuorten parissa työskentele-

vien ammattilaisten keskuudessa vahva näkemys siitä, ettei digitaalisuus saa 

korvata kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, vaikkakin verkossa tapahtuva 

kohtaaminen nähdään kohtaamistyössä täydentävänä asiana. Samaisessa 

tutkimuksessa todetaan lisäksi, että tulevaisuudessa nuorten parissa tehtä-

vässä työssä yhteiskunnan muuttuminen tulee merkitsemään entistä moninai-

sempia ja monimutkaistuvampia ympäristöjä ohjaustyöhön, johon teknologian 

kehittyminen vaikuttaa suuresti. Muutokset ulottuvat mitä luultavimmin myös 

työpajoille, jonka vuoksi on tärkeää luoda väyliä kohdata valmentautujia myös 

virtuaalisissa tiloissa. Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tuloksissa on nähtä-

vissä sama huomio siitä, että tulevaisuudessa tilallisuuden merkitys voi vas-

tausten perusteella olla työpajatoiminnassa muutoksessa.  

 

Vastaajat kokevat, että digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi hyödyntää laa-

jemmin työpajojen toiminnassa. Digitaalisen nuorisotyön toteuttamisen osa-

alueet tunnistetaan, mutta jokainen esitellyistä osa-alueista keräsi vastauksia 

sen puolesta, ettei niiden koeta kuuluvan työnkuvaan lainkaan. Tämä tulos 

osoittaa, että vaikka digitaalisuus nähdään pääosin voimavarana, koetaan sen 

rooli myös ristiriitaisena Etelä-Savon työpajojen toiminnassa.  

 

Työpajojen ytimenä on tarjota tukea elämäntaitoihin sekä koulutus- ja urapol-

kuun, jolloin esimerkiksi perinteisimpiä työtehtäviä tarjoavien valmennusyksi-

köiden voi olla haasteellista yhdistää digitaalisuus osaksi työnkuvaa ja näin 

osaksi valmentautujien tukemista ja oppimista. On oletettavaa, että digitaali-

suudesta kiinnostuneet työntekijät ja valmentautujat hakeutuvat luonnollisem-

min digitaalisen toiminnan pariin, jolloin asiasta vähemmän kiinnostuneet re-

sursoivat ja suuntaavat toimintansa muihin teemoihin. Tästä voi seurata digi-

taalisten taitojen kuilun syvenemistä niin valmentautujien, kuin työntekijöiden 

keskuudessa. Tämän vuoksi digitaalisen median ja teknologian hallintataitoi-

hin niin välineellisestä, toiminnallisesta, kuin sisällöllisestä näkökulmasta tulisi 

kiinnittää entistä laajemmin huomiota. Vaikka tässä tutkimuksessa ei varsinai-

sesti pureuduttu digitalisaation ja digitaalisuuden uhkakuviin tai ristiriitaisuuk-

siin Etelä-Savon työpajojen toiminnassa, ovat näiden kahden seikan tiedosta-

minen ja rooli toiminnassa havaittavissa.  
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Jo reilu kymmenen vuotta sitten vuonna 2006 on todettu, että palvelut siirtyvät 

tietoverkkoihin lähes jokaisella toimialalla ja kehityksen nähtiin saavuttavan 

koko suomen väestö. Tuolloin koettiin yksimielisesti, että teknologian kehitys 

on muuttanut, ja tulee entistä kiihtyvämmällä tahdilla muuttamaan työn sisäl-

töjä myös nuorisotyön osalta, jonka vuoksi tietotaitoa digitaalisen median ja 

teknologian osalta tulisi olla entistä suuremmalla joukolla, jopa jokaisella. 

(Huotelin & Niemi 2006, 107.)  On positiivista, että digitaalisuus ja digitaalinen 

nuorisotyö nähdään Etelä-Savon työpajoilla voimavarana nyt ja tulevaisuu-

dessa. Tuloksista on nähtävissä selkeä tarve erilaisten digitaalisen nuoriso-

työn osa-alueiden kehittämiselle. Nuorisotyön ydin, eli nuoren elämän tukemi-

nen ja ymmärtäminen tulee olemaan aina läsnä, mutta digitalisoitumisen mit-

tavat vaikutukset sekä yhteiskunnallisessa kontekstissa, että nuorten elä-

mässä tulee ottaa laaja-alaisemmin huomioon. Työn ydintä ei siis sinällään 

tule muuttaa, vaan työn ja valmentautujan elämäntaitojen sekä koulutus- ja 

urapolun tukeminen tapahtuu lähitulevaisuudessa yhä enenevissä määrin 

muuttuneissa toteuttamis- ja menetelmäympäristöissä.  

 

Digitalisaatio on läsnä arkisen elämän lisäksi koulun, työn ja vapaa-ajan en-

tistä monitahoisemmissa mahdollisuuksissa. Digitaaliset taidot ovat tänä päi-

vänä eräänlainen ehto selvitä arjen toimista lisääntyneiden teknologisten ja 

sähköisten välineiden ja palveluiden myötä. Vaikka tässä tutkimuksessa ei pu-

reuduttu syvemmin digitalisaation uhkakuviin, on niiden läsnäolon tiedostami-

nen tuloksista nähtävissä. Digitaalisuus on kaikkialla, joka voidaan nähdä voi-

mavarana, mutta myös kuormittavana tekijänä. Voidaan kokea, että työn teke-

misen tapoja on uudistettava aiempaa nopeatahtisemmin tai digitaalisuus näh-

dään mutkikkaana erilaisten välineiden ja palvelujen viidakkona. Digitaalisen 

nuorisotyön toteuttamisen tila Etelä-Savon työpajoilla voi olla seurausta siitä, 

että digitaalisen nuorisotyön käsitteellisessä ja sisällöllisessä ymmärtämisessä 

työyhteisöjen sisällä on vielä eri tavoin jaettuja käsityksiä, jolloin digitaalisuus 

voidaan nähdä irrallisena osana tehtyä työtä, vaikka digitaalinen nuorisotyö tu-

lisi nähdä nimenomaan työn sisältönä. 

 

Tulokset osoittavat, että Etelä-Savon työpajoilla tunnistetaan digitaalisuuden 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen vaikutus valmentautujien elämään, mutta 

hyödynnetyt digitaaliset palvelut ja sovellukset eivät esimerkiksi nuorten hyö-

dyntämien yhteisöpalvelujen osalta vastaa nuorten digitaalisia elinympäristöjä. 
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Miettinen (2015, 5) toteaa, että nuorille suunnattujen palveluiden tulee yksilölli-

sesti vastata nuorten tarpeisiin ja tarpeen tullen jalkautua nuorten elinympäris-

töihin. Valtaosa nuorista kuluttaa aikaansa digitaalisissa ympäristöissä, jolloin 

nuorten muuttuvien elämänkäytäntöjen ymmärtäminen edellyttää mutkikkai-

den kulttuuristen ja yhteiskunnallisten mekanismien tunnistamista arkeen ja 

valintoihin vaikuttavina tekijöinä. Digitalisoitumisen läpileikkaavat vaikutukset 

tulisikin ottaa entistä kattavammin huomioon nuorten elämää tukevassa 

työssä. (Eriksson & Tuuva-Hongisto 2019, 4.)  

 

Toiminta nuorille suunnatuissa palveluissa on ennen kaikkea ihmistyötä, jonka 

keskiötä on nuoren tukeminen yhteisen vuorovaikutuksen keinoin. Nuorten pa-

rissa tehtävän työn ydintä ovat arvostava, nuorta ymmärtävä vuorovaikutus ja 

kasvotusten tapahtuvat kohtaamistilanteet. Vaikka digitaalisuuden rooli suo-

malaisessa yhteiskunnassa on läpileikkaava, digitaalisten sovellusten ja pal-

velujen ei odoteta täysin korvaavan kasvokkaista kohtaamistyötä, sillä varsin-

kin haavoittuvassa asemassa olevien nuorten kohtaaminen yksilölähtöisesti 

on työn olennaisin ydin. (Eriksson & Tuuva-Hongisto 2019, 12.) Tämän seikan 

huomioiminen myös työpajojen tarjoamien palvelujen kontekstissa on erityisen 

tärkeää digitaalisen nuorisotyön kehittämistyössä sekä niissä tulokulmissa, 

joilla digitalisaatiota ja digitaalisuutta tulisi viedä osaksi työpajojen arkea.  

 

Digitalisoitumisen kehitys on muodostanut verkkoon erilaisia kohtaamisen ym-

päristöjä, joita hyödynnetään yhä enenevissä määrin myös nuorten parissa 

tehtävässä ohjaus- ja neuvontatyössä (Eriksson & Tuuva-Hongisto 2019, 35). 

Jo tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että Itä-Suomessa erityisesti maaseu-

tumaisissa kunnissa koettu hyvinvointi on selkeästi huonompi kuin kaupun-

geissa: kielteisten arvioiden taustalla nähdään olevan muun muassa koke-

mukset terveys- ja sosiaalipalvelujen riittämättömyydestä omassa kotikun-

nassa.  

 

Liian pitkät välimatkat tarvittuihin palveluihin ovat yhteydessä eriarvoistumisen 

ja huono-osaisuuden kehittymisessä. (Eriksson 2016, 44.) Komosen (2006, 

11–13) mukaan työpajoilla on syrjäytymistä ehkäisevä ja nuorten alueelle kiin-

nittymistä sekä alueen elinvoimaa tukeva luonne. Tämän tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että digitaalisten palveluiden tarjoamisella nähdään olevan entistä 

vahvempi rooli myös työpajoilla, joka voi osaltaan olla merkittävä tekijä Etelä-
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Savolaisten nuorten saavuttamisessa työpajojen tarjoamien palvelujen piiriin 

sekä muuttotappiolliseen Etelä-Savon maakuntaan kiinnittymisessä. Esimer-

kiksi Digillä duuniin! -hankkeessa pilotoitu verkkotyöpaja voisi olla työpajojen 

tarjoamien palvelujen luonteeseen sopiva väylä toteuttaa työtä digitaalisissa 

ympäristöissä.  

 

Koska tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan näkökulmia Etelä-Savon työpajojen di-

gitaalisen nuorisotyön kehittämistyölle, on lopuksi tarpeellista pohtia konkreet-

tisia kehitystyön tapoja ja väyliä. Tulokset osoittavat, että neljäsosa (26 %) 

vastaajista ei ole tehnyt yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa digitaalisen 

nuorisotyön osalta tai tehty yhteistyö ei ole ollut näkyvää jokaisen vastaajan 

työssä, mutta ne, jotka ovat tehneet yhteistyötä, ovat kokeneet sen tuoneen 

toimintaan muun muassa uusia näkökulmia, kohderyhmän tehokkaampaa ta-

voittamista, uusia verkostoja sekä yleistä näkyvyyttä työpajalle. Voidaan pää-

tellä, että yhteistyö on koettu merkityksellisenä digitaalisen nuorisotyön juur-

ruttamis- ja kehittämistyössä työpajoilla.  

 

Digitalisaation alati kehittyvä luonne luo taatusti haasteita erilaisissa työyhtei-

söissä ja -tehtävissä – myös työpajoilla. Koska tutkimuksen tuloksista on näh-

tävissä myönteinen suhtautumien digitalisaatioon ja digitaalisuuteen, on tämä 

haaste voitettavissa. Laajemmat, entistä notkeammat ja erilaisiin palvelumal-

leihin mukautuvat yhteistyökumppanuudet myös nuorisotyössä ovat tarpeen. 

Digitalisaation kehittyvä luonne tarkoittaa myös sen adaptiivisuutta erilaisiin 

toimintoihin ja ympäristöihin, jonka vuoksi digitaalisen nuorisotyön roolia myös 

työpajatoiminnassa voidaan kehittää.  

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadukas tutkimus muodostuu reliaabeliuudesta, eli tulosten toistettavuudesta 

sekä validiudesta, eli tulosten pätevyydestä. Nämä kaksi seikkaa ovat tulosten 

luotettavuuden perusta ja tarpeellista huomioida opinnäytetyöprosessin eri 

vaiheissa. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)  Koska tämän opinnäytetyön aineisto on 

kerätty kyselytutkimusta hyödyntäen, on syytä tarkastella myös tutkimusmene-

telmän validiteettia, eli pätevyyttä mitata sitä, mitä tutkimuksen kannalta on 
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oleellista. Erityisesti standardoidussa kyselytutkimuksessa on tärkeää kiinnit-

tää huomiota kyselyssä käytettyyn kieleen, jotta jokainen vastaaja ymmärtää 

kysymyksen tai väittämän samalla tavalla. (Karjalainen 2010, 23.)  

 

Tämän tutkimuksen validiteettia ei voida tarkastella yksiselitteisesti, sillä kyse-

lylomakkeessa esitettyjen kysymysten ja väittämien tulkitseminen perustuu lo-

pulta vastaajan omiin kokemuksiin ja tulkintoihin. Tulkintoihin on voinut vaikut-

taa vastaajien kokemuspinta tutkimuksen aiheeseen sekä vallitsevat lähtökoh-

dat ja asenteet. Kyselyn kohderyhmää olivat Etelä-Savon työpajojen valmen-

tautujien parissa työskentelevä henkilöstö, jolloin tutkimuksen aihe saattoi olla 

vastaajille vieras, jolloin esimerkiksi kiinnostus tai kosketuspinta digitaalisuutta 

ja digitaalista nuorisotyötä kohtaan saattoi poiketa vastaajien kesken. Toinen 

huomionarvoinen seikka validiteettia tarkasteltaessa on vastaajajoukon ja-

kaumaan vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen kohderyhmä tavoitettiin melko katta-

vasti, mutta on oletettavaa, että jokaista jo valmiiksi pienestä kohderyhmästä 

ei kyetty tutkimuksessa tavoittamaan. Vaikka validiteetti ei ole yksiselitteinen, 

tutkimus on reliaabeli tulosten johdonmukaisuuden myötä.  

 

Tutkimuksen luotettavuus näyttäytyy eri tavoin määrällisen tutkimuksen eri 

vaiheissa. Esiymmärryksen osoittaminen, eli perehtyneisyys tutkimuksen koh-

deilmiöön, on luotettavuuden osoittamisen kannalta olennaista. Aineistonhan-

kinnan osalta luotettavuutta on mahdollista lisätä useiden aineistojen keruulla 

ja vertailemalla niitä toisiinsa. (Altio & Puusa 2011, 159.) Tässä opinnäyte-

työssä tätä tapaa lisätä tutkimuksen luotettavuutta ei ollut mahdollista toteut-

taa, joten tutkimuksen aineisto on kerätty käyttäen puolistrukturoitua kyselytut-

kimusta. Esiymmärrys on osoitettu teoreettisessa viitekehyksessä, johon myös 

toteutettu kysely perustui. Eettisesti hyvä tutkimus velvoittaa, että tutkimuk-

sessa toimitaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 

23). Tämän opinnäytetyön tutkimuksen eri vaiheissa on noudatettu hyvän tie-

teellisen käytännön ohjeistuksia parhaan mahdollisen käsityskyvyn mukaan. 

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Digitalisoitumisen rooli nuorten arjessa on läpileikkaava, jonka vuoksi digitali-

saation ja digitaalisen nuorisotyön näkemyksiä, kokemuksia ja asenteita val-
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mentautujien elämässä olisi aiheellista tutkia. Olisi luonnollista kerätä tietoa di-

gitaalisesta toiminnasta Etelä-Savon työpajojen valmentautujilta työntekijäpoh-

jaisen aineiston lisäksi, jolloin työpajojendigitaalisen nuorisotyön kehittämisen 

tukena olisi kokonaisvaltaisempaa tutkittua tietoa. 

 

On mahdollista, että valmentautujilta kerätty tieto kehittäisi edelleen jo ole-

massa olevia palvelumalleja, synnyttäisi uusia tapoja toteuttaa digitaalista toi-

mintaa työpajoilla tai jopa kehittäisi digitaalisen nuorisotyön toimintamalleja 

valtakunnallisesti. Digitaalisuutta ja digitaalista nuorisotyötä on tutkittu run-

saasti nuorten parissa työskenteleviltä aikuisilta sekä heidän esimiehiltään, 

jonka vuoksi olisi mielenkiintoista saada tietoa nuorten kokemuksista digitaali-

sen nuorisotyön osalta. 

 

Jatkotutkimus digitaalisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä 

Etelä-Savon työpajoilla voisi edellä mainitun lisäksi olla tarpeellinen tutkimuk-

sen aihe. Näin saataisiin kerättyä tietoa digitaalisen toiminnan kehittymisestä 

Etelä-Savon työpajoilla sekä mahdollisesti muuttuneista käsityksistä, näke-

myksistä ja toiveista tulevaisuudelle. Digitalisoituminen on luonteeltaan ennus-

tamatonta, jonka vuoksi jatkotutkimuksesta voisi nousta aivan uudenlaisia nä-

kökulmia kehittämistyön tueksi. Työpajojen tarjoamien koulutukseen ja työelä-

mään tähtäävien tukipalvelujen ja digitalisaation suhdetta olisi myös hyvä tar-

kastella lähemmin, sillä tiedettävästi tästä aiheesta ei ole aiempia tutkimuksia 
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