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Digillä duuniin! 

Digillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -hanke 
toteutettiin aikavälillä 1.6.2017–31.5.2020. Hanke kehitti työllisyyttä tukevia 
palveluja ja menetelmiä sekä nuorten työelämätaitoja ja -valmiuksia Etelä-Savon 
syrjäseuduilla. Se hyödynsi kehittämistyössään digitaalisuutta, pelillisyyttä, 
yrittäjyyskasvatusta ja sosiaaliseen vahvistamiseen pohjautuvia ryhmätoimintoja. 
Hankkeen kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat eteläsavolaiset, syrjäseuduilla 
asuvat nuoret, erityisesti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä 
nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset.

Hanketta hallinnoi nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia (Xamk). 
Osatoteuttajana hankkeessa toimi Otavia (ent. Otavan Opisto). Yrittäjyyskasva-
tukseen ja -valmennukseen liittyvistä toimenpiteistä vastasi Xamkin Pienyrit-
yskeskus.

Etelä-Savon alueellinen hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston kansain-
välisen yhteistyön puitteissa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Eu-
roopan sosiaalirahastosta ja hankkeen toteuttajatahot.
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KIRJOITTAJAKUVAUS

ESSI HELIN

Essi (yhteisöpedagogi AMK) on Digillä duuniin! -hankkees-
sa tuottanut verkkotyöpajaoppaan lisäksi hankkeen lop-
puarviointia ja tukenut hankkeen toimintojen verkkoon 
siirtymisessä. Essi suorittaa viimeisiä opintojaan nuo-
risotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelmassa. Hän 
on yleisesti kiinnostunut nuorisotyön kehittämisestä ja 
asemasta sekä molempien tutkimisesta.

KIITOKSET

Erityiskiitokset Mikkelin kaupungin nuorten työpajoille innostavasta otteesta 
tarttua uusiin kokeiluihin, erityisesti työpajakoordinaattori Sippo Seurujärvelle 
tuesta sekä työvalmentaja Ville Särkälle hänen luotsaamastaan ensimmäisestä 
verkkotyöpajasta ja sen kehittämisestä. Kiitos Joroisten ja Rantasalmen työpa-
joille verkkotyöpajakokeilun mahdollistamisesta. Kiitos Mikkelin, Savonlinnan, 
Puumalan ja Juvan nuorisopalveluille digivalmennuksessa mukana olemisesta. 
Erityiskiitos kaikille nuorille toimintaan osallistumisesta.

Kiitos Digillä duuniin! -hankkeen kollegoille Heikki Kantoselle, Niko Arolalle, Helinä 
Juuriselle ja Otavian Heikki Koposelle asiantuntijuudestanne julkaisun sisällöis-
sä. Kiitos Sanna Lappalaiselle hankkeen aikana tehdystä työstä verkkotyöpajan 
toteutumisessa ja Sonja Miettiselle toiminnan alulle saattamisesta. Erityiset 
kiitokset Juvenian Ville Eerikäiselle verkkotyöpajan kokemusten ja tiedon jaka-
misesta julkaisun käyttöön.
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Nuoren tekemä työ kädentaito- ja sisustuspajalla.
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YHDESSÄ UUDEN ÄÄRELLÄ
Tämän julkaisun tarkoituksena on kertoa ne havainnot, joita verkkotyöpajakokeilu tuotti: 
mitä kannattaa huomioida verkkotyöpajaa aloitettaessa ja sen aikana. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on pilotoinut Di-
gillä duuniin! – Digitaaliset sovellukset nuorten työllisyyspalveluissa -kehittämishankkeessa 
yli kuntarajojen toimivan verkkotyöpajan mahdollisuuksia. Kokeilu oli antoisa – sen myötä 
on pystytty osoittamaan useita asioita, jotka ovat oleellisia verkkotyöpajan ohjauksessa ja 
käytännön toteutuksessa niin nuoren pajalaisen kuin työntekijän näkökulmasta.

Digillä duuniin! -hankkeen aikana tehdyt kokeilut ovat nostaneet esille monta tärkeää 
tilannetta, jotka pitää osata huomioida työpajan siirtyessä verkkoon. Digitaalisuus ei auto-
maattisesti tarjoa helppoa ratkaisua toteuttaa työpajatoimintaa. Nuoren kohtaamisen huo-
mioiminen verkkoympäristössä on vielä oleellisempaa ja tarkempaa kuin silloin, kun nuori 
kohdataan kasvokkain. Kaikille nuorille verkko ympäristönä ei ole sopivin tapa toteuttaa 
työpajatoimintaa. Parhaimmillaan verkkotyöpaja kuitenkin antaa nuorille yhdenvertaisen 
mahdollisuuden osallistua itseään kiinnostavaan työpajatoimintaan. Se myös tukee nuorten 
hyvinvointia ja kasvua elämäntilanteesta ja asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Tätä julkaisua kirjoitettaessa moni toiminta maailmassa on siirtynyt etäyhteyksien varaan. 
Maailmanlaajuinen koronavirus on aiheuttanut tilanteen, jossa työpajatkin ovat joutuneet 
miettimään hyvin nopealla aikataululla, miten työ kääntyy verkossa tehtäväksi. Nuorten 
tarve tulla huomioiduksi myös tässä ajassa on suuri, ja työpajojen työntekijät ovatkin suu-
reksi osaksi ottaneet tilanteen haltuun siirtymällä uusille alustoille. Sille, mille aiemmin 
ei ehkä ole koettu niin paljon tarvetta, onkin nyt keväällä 2020 suuri kysyntä. Työpajojen 
työntekijät ovat ideoineet nopealla aikataululla uusia tapoja tavoittaa nuoria ja toteuttaa 
pajojen sisältöjä. Tämä kevät on osoittanut, että työpajojen toimiminen myös verkossa on 
mahdollista. Verkkotyöpajan työmuotojen kehittäminen onkin välttämätön sijoitus tulevai-
suuteen. Tässä tilanteessa on tärkeää tuoda esille verkkotyöpajan ajankohtaista muutosta. 
Niinpä dokumentoimme Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen siirtymistä verkkoon 
seuraamalla verkkotyöpajan kehittymistä kolmen viikon ajalta.

Uuden äärellä – Verkkotyöpaja yhdenvertaisen palvelun mahdollistajana – näkökulmia työ-
pajoille -oppaassa käsitellään ensin kehittämishankkeessa kokeiltua verkkotyöpajaa ja siitä 
heränneitä huomioita. Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen havainnot muuttuneesta 
tilanteesta käsitellään oppaan keskivaiheilla, ja lopuksi pohditaan verkkotyöpajan mah-
dollisuuksia. Julkaisu sisältää myös konkreettisia huomioita siitä, mitä verkkotyöpajan 
rakentumisessa kannattaa huomioida.
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Juvenia on tuottanut monipuolista verkkotyöpajaan liittyvää tutkimuksellista materiaalia. 
Aihetta käsitellään Digillä duuniin! -hankkeen Oppimisen paikka. Kokeiluja nuorten työlli-
syyttä tukevien palvelujen ja menetelmien kehittämiseen Etelä-Savossa -loppujulkaisussa, Ville 
Eerikäisen opinnäytetyössä (AMK) Näkökulmia verkossa toimivan työpajan kehittämiseen ja 
Marja Moisalan toimittamassa artikkelikokoelmassa Paikkariippumattomuus nuorten tulevai-
suuden palveluissa maaseudulla. Linkit näihin julkaisuihin löytyvät tämän julkaisun lopusta.

Essi Helin
24.4.2020
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VERKKOTYÖPAJAKOKEILUN  
LÄHTÖKOHTIA

Digillä duuniin! -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työllisyyspalveluita syrjäseutu-
nuorten näkökulmasta. Hankkeen lähtökohtana verkkotyöpajatoiminnan kokeilulle oli 
nuorten työpajatoiminnan kehittäminen laaja-alaisemmaksi, kokeilevammaksi ja nuorten 
yksilölliset tarpeet huomioivammaksi. (Digillä duuniin! -hanke 2019.) Verkkotyöpajojen 
tavoitteena on ollut kokeilla, miten työpajatoimintaa voi järjestää verkon yli siten, että 
työpajaan osallistuvat nuoret saavat laadukasta työpajatoimintaa yksilöllisiin tarpeisiinsa 
etäyhteyksien kautta yli kuntarajojen. Verkkotyöpajakokeiluun osallistui nuoria Etelä-Savon 
eri paikkakunnilta Joroisten ja Rantasalmen kuntien työpajojen yhteistyössä.

Verkkotyöpaja mahdollistaa työvalmennuksen saatavuuden parantamisen pienemmillä 
paikkakunnilla. Niillä palveluiden saatavuutta haittaavat esimerkiksi pitkät välimatkat ja 
huonot kulkuyhteydet. Samalla, kun verkkotyöpaja vastaa palveluiden monipuolistumiseen, 
se myös tarjoaa mahdollisuuden osallistua työpajatoimintaan niille nuorille, jotka kokevat 
fyysisen osallistumisen vaikeaksi sosiaalisista tai liikuntarajoitteisiin perustuvista syistä.
Osana hanketta Ville Eerikäinen selvitti Näkökulmia verkossa toimivan työpajan kehittä-
miseen -opinnäytetyössään työpajatoiminnan kohderyhmään kuuluvien nuorten ajatuksia 
verkkotyöpajatoiminnasta. Heidän näkemyksensä mukaan verkossa toimiva työpaja tuo 
nuorelle mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja arjen rutiinejaan. Haastatellut nuoret 
epäilivät verkkotyöpajan lisäävän mahdollisuutta väistellä töiden tekemistä. He myös kokivat 
oikeanlaisen tuen olevan tärkeää. Heidän mielestään ohjaajan tulee olla avulias, rento ja 
optimistinen. Nuoret kokivat tarvitsevansa mahdollisuuden ottaa yhteyttä heti avun tar-
peen ilmentyessä ja toivoivat ohjaajalta kannustavaa asennetta auttamisessa ja päivärytmin 
ylläpitämisessä. Kuitenkin myös syy poistua kotoa koettiin merkittäväksi, ja kasvokkain 
tehtävällä työllä oli nuorten mielestä suuri arvo. (Eerikäinen 2018, 40–52.)

Verkkotyöpajan kehittämisen tavoite ei ole missään vaiheessa ollut siirtää työpajatoimintaa 
ainoastaan verkossa tapahtuvaksi. Sen sijaan tavoitteena on ollut kehittää lisäpalvelu niille 
nuorille, jotka eri syistä hyötyvät työllisyyspalveluiden monipuolistamisesta. Lähtökohtana 
oli, että verkkotyöpajan tulee toimia kiinteässä yhteydessä kunnassa toimivien työpajojen 
kanssa. Nuoret nimittäin tarvitsevat tukea sekä verkko-ohjauksen kautta että kasvokkain 
tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Myös nuorten tarpeiden huomioiminen ja heidän muka-
naolonsa toiminnan suunnittelussa on ollut oleellista. Hankkeen kokeiluissa on huomattu, 
että kaikilla nuorilla ei ole riittäviä digitaalisia taitoja osallistuakseen verkkotyöpajaan ja 
osa tarvitsee opastusta verkkotyöpajan käytössä ja haltuunotossa. Nuoret myös haluavat 
mahdollisuuden kommunikoida verkossa olevien sovellusten kautta, mikä otettiin huomioon 
verkkotyöpajakokeilun suunnittelussa.
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Hankkeen kokeilussa verkkotyöpajan työ-
valmennus toteutettiin Mikkelin kaupun-
gin nuorten työpajoilla osana digitaalisen 
median työpajaa. Digitaalisen median 
(DiMe) työpajalla toteutetaan erilaisia di-
gitaalisia kokonaisuuksia koodaamisesta ja 
verkkosivujen rakentamisesta valokuvauk-
seen ja videointiin. (Digitaalisen median 
paja 2020.) Nuoret osallistuivat nuorten 
verkkotyöpajaan sekä fyysisesti paikan 
päällä että etäyhteyksien kautta Etelä-Savon 
kunnista. Verkkotyöpajakokeilu käynnistyi 
vuonna 2018.

Niissä kunnissa, joista nuoret osallistuivat 
verkon yli Mikkelissä sijaitsevaan digitaa-
lisen median työpajaan, ei tarjottu digitaa-
liseen mediaan sisältyviä kokonaisuuksia 
paikallisena palveluna. Nuorten sopimukset 
olivat heidän omien kuntiensa työpajoille. 
Mikkelin nuorten työpajan nuoret kirjat-
tiin Mikkelin kaupungin nuorten työpajo-
jen omaan järjestelmään. Yksilövalmennus 
järjestettiin sopimuksen mukaisesti nuoren 
oman kunnan työpajalla.

Yksi bannerivaihtoehdoista digitaalisen median pajalle. Kuvassa on haettu hyvää perspektiiviä ja 
pyritty saamaan sekä rekvisiitta että kuvaajan lemmikki asettumaan hyvin kohdilleen. Kuvaaja: 
Nelly Liukkonen.

VERKKOTYÖPAJAKOKEILU  
KÄYTÄNNÖSSÄ

On hyvä huomioida, että yhtenä 
tavoitteena toiminnassa voi 
olla nuorten tietoteknisen 
valmiuden lisääntyminen työn 
tekemisen ohella. On tärkeää miet-
tiä, mitä haluaa tehdä ja mitä välineitä 
sen toteuttamiseen tarvitaan. Valittujen 
menetelmien, välineiden ja ratkaisujen 
tärkeä tehtävä on tukea ohjausvuorovai-
kutuksen syntyä ja valmennuksellisen 
toiminnan järjestämistä.

Jos haluat hieman pelillisyyttä 
verkkotyöpajatoiminnan osaksi sekä 
tukea nuorta osaamisensa näkyväksi 
tekemisessä, tutustu digitaalisiin 
osaamismerkkeihin Oppimisen 
paikka -julkaisun sivulla 65. 
Merkistöt voit luoda omaa 
käyttöäsi vastaaviksi. 
(Lappalainen 2019b, 65–71.)
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Etäyhteydellä osallistuneet pajalaiset työs-
kentelivät sopimuksen mukaan esimerkik-
si yhden päivän oman kuntansa pajalla ja 
kolme päivää kotoaan käsin. Tässä työpa-
jassa työskentelyn alustoiksi valikoituivat 
Discord ja Google Classroom, koska ne 
olivat helppoja omaksua ja nuorille pää-
osin tuttuja. Niiden kautta myös työpajan 
ohjelmaa ja tavoitteita sai toteutettua hyvin. 
Työvalmennuksen sisällöt suunniteltiin yk-
silöllisesti nuorten kanssa. Työpajavalmen-
taja suunnitteli työpajan sisällön nuorten 
tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan työpa-
jan tarjoamien sisältöjen rajoissa. Vaihtoeh-
toina olivat muun muassa HTML, koodaus, 
3D-mallinnus, videoeditointi ja valokuvaus. 
(Eerikäinen 2019, 44.)

Käytännön haasteet näkyivät lähinnä verk-
koyhteyksien laadussa ja välineistön kun-
nossa. Verkkotyöpajaa rakennettaessa on 
hyvä miettiä välineistön käytettävyyden 
vaihtoehtoja. Yhtenä vaihtoehtona voivat 
olla erilaiset yhteistyökumppanit, kuten kir-
jastot, joiden tiloissa nuoret voivat työsken-
nellä, jos työpajat eivät ole auki päivittäin 
tai nuorten omat välineet tai yhteydet eivät 
ole toimivia. Silloin, kun työpajan tehtävät 
eivät vaadi tietokonetta, ohjausta voi antaa 
myös puhelimitse. Puhelin kannattaakin 
huomioida yhtenä verkko-ohjauksen väli-
neenä.

Kokeilun myötä selveni verkkotyöpajan ole-
van myös itsenäinen kokonaisuutensa, joka 
vaatii selkeää resursointia ja pedagogista 
suunnitelmaa. Sen ohjaaminen vaatii tasa-
painottelua yhteisöllisyyden, yksilöllisyyden 
ja sosiaalisen vahvistamisen sekä tekemällä 
oppimisen kanssa. Verkossa toimiva työpa-
ja voi olla yhteydessä työpajalla toimivaan 

Kysy nuorilta vinkke-
jä verkkosovel-
luksista! Nuorelle 

voi olla tärkeää 
päästä asiantuntijaksi 

ammattilaisten tueksi. 
Verkkoympäristö voi joskus heit-
tää oppijan ja valmentajan roolit 
toisin päin.

Työpajatoiminta verkossa toteut-
taa samoja tavoitteiden ja toimin-
nan periaatteita kuin fyysinen työ-
paja. Verkko voi madaltaa kynnystä 

osal l istumiseen, ja 
näin saadaan tavoi-

tettua laajempi 
nuorten joukko.

Huomioi tietosuoja työpajan joka 
vaiheessa. Henkilökohtaiset asiat 
kannattaa käsitellä esimer-
kiksi puhelimessa, päivit-
täiset työpajan asiat 
taas tarkoitukseen 
valitulla yhteisellä 
alustalla.
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fyysiseen ryhmään, mutta verkon yli osal-
listuvat nuoret tarvitsevat riittävät resurssit 
työvalmennukseen. Yksi työvalmentaja voi 
ohjata sekä fyysisesti paikalla olevia että ver-
kossa olevia nuoria, mutta tämä vaatii eri-
tyistä pedagogista suunnittelua ja hallintaa.

Nuorten yhteisöllisyyteen ja ryhmähenkeen 
panostettiin digivalmennuksen avulla. Di-
givalmennus oli Digillä duuniin! -hankkeen 
kokeilu, jossa toteutettiin työelämätaitojen 
valmennusta verkossa. (Lappalainen 2019a, 
98.) Tämän menetelmän koettiin toimivan 
hyvänä alkuna ryhmän toiminnalle. Myös 
käytössä olevissa alustoissa yhteisöllisyyteen 
panostamista on tärkeää suunnitella tarkas-
ti silloin, kun ryhmäläiset ovat toisistaan 
fyysisesti kaukana.

Digivalmennuksen kokeilusta 
löydät tietoa Oppimisen 
paikka -julkaisusta sivul-
ta 98.

Ohjauksellinen vuorovaikutus voi raken-
tua monen periaatteen pohjalle. Tässä 

kokeilussa tarpeellisiksi taidoiksi 
nousivat kannustaminen, ta-

voitettavuus ja yksilöllis-
ten lähtökohtien erityi-

nen huomioiminen.
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Näin onnistut verkkotyöpajassa
1. Kun nuori osallistuu työpajaan etäyhteydellä, työvalmentajan pitää olla tavoitettavis-

sa sovitusti. Varmista, että työntekijäresurssit ovat oikeassa suhteessa osallistuvien 
nuorten määrään.

2. Tarkista, että laitekantanne mahdollistaa video- ja äänietäyhteydet.

3. Laita sopimukset nuorten kanssa kuntoon. Jos nuori ottaa etäyhteyden toisen työpajan 
kautta, tarkista sopimukset ja etäyhteyksien tilanne kyseisestä työpajasta.

4. Päättäkää, mitkä verkkosovellukset voisivat toimia työpajanne yhteistyöalustoina. Miet-
tikää tavoitteenne ja työtehtävänne – minkälaisia ominaisuuksia alustan pitää tarjota? 
Jos teillä on jo yhteys verkkotyöpajaan osallistuviin nuoriin, pohtikaa vaihtoehtoja yh-
teisesti. Yleisesti ottaen yksinkertaiset ja nuorille jo tutut verkkosovellukset toimivat 
parhaiten.

5. Muista, että kenenkään tietoteknisiä taitoja ei voi olettaa. Sen vuoksi on hyvä laatia 
yksinkertaiset ja selkeät ohjeet verkkosovellusten käytöstä.

6. Perehdytä työpajavalmentajat valitsemiinne verkkosovelluksiin. Pyydä mahdollisuuksien 
mukaan nuorta opastajaksi.

7. Suunnittele työpajojen sisältö samalla tavalla kuin olet suunnitellut sen fyysisessä 
työpajassa. Huomioi toki ympäristön asettamat rajoitteet ja mahdollisuudet. Ratkaise, 
miten mahdolliset tarvikkeet toimitetaan nuorille.

8. Huomioi nuoren yksilölliset tarpeet myös viestinnässä. Haluaako nuori mieluummin kom-
munikoida äänen, kuvan vai tekstin kautta? Viesti asioista selkeästi ja yksinkertaisesti.

9. Käsittele nuorten kanssa yksityisyyden suoja. Keskustele heidän kanssaan, mitä tietoja 
itsestään voi jakaa ja minkälaisia asioita itsestään kannattaa kertoa verkossa. Varmista, 
että teillä on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijaa, joka osaa tarvittaessa opastaa 
tarkemmin.

10. Mieti, miten nuorten keskinäistä yhteisöllisyyttä voi tukea verkossa. Miten nuoret voivat 
auttaa toisiaan? Miten nuorten toisilleen antama vertaistuki niin tietoteknisten taitojen 
kuin työpajan sisällön osalta onnistuu?

11. Käynnistä työpaja. Varmista heti ensimmäisellä kerralla, että kaikki varmasti osaavat 
käyttää valittua verkkosovellusta.

12. Kannusta nuorta ja tue häntä hänen tehtävissään. Ole paikalla sovittuna aikana ja kysy 
nuoren kuulumisia. Tarkkaile nuoren arjen hallinnan sujumista – voiko asiaan mahdol-
lisesti vaikuttaa muuttamalla jotakin työpajatoiminnassa? Ideoikaa luovasti yhdessä 
nuorten kanssa ja kokeilkaa uusia asioita.
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Kun työpajat sulkeutuivat 18.3.2020 koronan 
vuoksi, Mikkelin kaupungin nuorten työpajoilla 
oli jo jonkinlainen ymmärrys välineistöstä ja 
verkkoon siirtymisen mahdollisuuksista – niis-
sä kun oli toteutettu työpajakokeilu jo vuoden 
2019 aikana. Kokeilu toteutettiin digitaalisen 
median työpajan yhteydessä Digillä duuniin! 
-hankkeen aikana verkko-ohjauksen kautta. 
Verkkotyöpajaa oli tarkoitus laajentaa muihin-
kin Mikkelin nuorten työpajoihin, mutta tätä 
ei ollut vielä ehditty suunnitella loppuun asti.

Osa työpajan työntekijöistä kertoi epäilleensä 
tähän kevääseen asti mahdollisuuksiaan toimia 
verkossa niin oman tietoteknisen osaamisensa 
vuoksi kuin oman työnsä toteuttamisen näkö-
kulmasta. Sille ei aiemmin ollut nähty tarvetta. 
Epäkohdaksi epäiltiin muun muassa ajanpuu-
tetta: riittävälle suunnittelulle normaalin työn 
toteutuksen yhteydessä ei koettu olleen mah-
dollisuuksia. Verkkotyöpajan toteuttamista ei 
myöskään kaikissa työpajoissa ollut koettu oleel-
liseksi. Esimerkiksi käsityöpainotteiset työpajat 
olivat tottuneet toimimaan kiinteästi yhdessä 
käsin tehden, eikä uuden elementin mukaan 
tuominen tuntunut ennen tarpeelliselta. Yh-

Uusi banneri puhvettityöpajalle. Työ on piirretty Adoben Photoshopilla.

HAVAINTOJA KORONAKEVÄÄN  
TOIMINNOISTA MIKKELIN KAUPUNGIN 
NUORTEN TYÖPAJOILLA

Kuvasarja kevään 2020 puhvettityöpajan 
omenapiirakan toteutuksesta verkkotyö-
pajassa.

1.
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den pajan kokemuksesta oli myös ymmärretty, 
että monen pajalaisen verkossa oleminen vaatii 
ohjaamiseen lisäresursseja, joita ei siinä vaiheessa 
ollut käytettävissä.

Mutta uuden äärellä syntyi myös uusia ajatuksia. 
Kun Discord ja sosiaalisen median sovellukset 
tuli ottaa keväällä 2020 haltuun ja niitä tuli tar-
kastella ohjauksen näkökulmasta, se toikin toi-
senlaisia tapoja työn toteuttamiseen. Yksilöval-
mentajat pitivät työtään tukevaa verkko-ohjausta 
itsestäänselvyytenä myös jatkossa. Sen koettiin 
mahdollistavan nuorille erilaisia tapoja ilmaista 
itseään. Työvalmentajat kokivat kevään 2020 ko-
keilusta jäävän varmasti jotakin myös jatkossa 
toteutettavaksi. Heidän oli siinä vaiheessa vaikea 
arvioida, mitä se tarkalleen ottaen olisi, koska 
resurssien tarpeen huomioiminen tunnistettiin 
jo silloin. Samalla koronakevään kokeilu oli 
tuottanut ymmärrystä siitä, että nuoret kokevat 
kasvokkain kohtaamisen tärkeäksi eikä verkossa 
työskentely tue kaikkia nuoria. Osa nuorista jät-
täytyi pois kevään verkkotyöpajoista, vaikka sille 
olisi ollut jopa saatavana samaa korotettua tukea 
kuin työpajalla fyysisesti toimittaessa.

Keväällä 2020 verkkotyöpaja rakennettiin Mik-
kelin nuorten työpajoille. Se oli auki tiistaista 
torstaihin klo –. Nuoret osallistuivat toimin-
taan sopimuksen mukaan yhdestä kolmeen 
päivään viikossa. Maanantaisin ja perjantaisin 
toimintaan osallistuminen oli vapaaehtoista. 
Verkkotyöpajoja oli kolme, joista nuori sai va-
lita mieleisensä. Vaihtoehtoina olivat digitaa-
lisen median paja, kädentaito- ja sisustuspaja 
sekä puhvettipaja. Eniten ilmoittautumisia tuli 
kädentaito- ja sisustuspajalle. Juvenian PeliK-
laani – osallisuutta luovilla ja pelillisillä mene-
telmillä -hanke toteutti työpajoille Tuntumaa 
tulevaisuuteen -valmennusta Discordissa kah-
tena päivänä viikossa.

2.

3.

4.
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Ensimmäisen viikon kokemukset verkkotyö-
pajatoiminnasta olivat työpajan työntekijöiden 
vastausten perusteella positiiviset. Hyvähenkis-
tä keskustelua oli ollut runsaasti, nuoret olivat 
olleet aktiivisia ja tehtäviä oli suoritettu innok-
kaasti ja sovitusti. Työntekijöiden jo aiemmin 
saamat kokemukset verkkoympäristön erilai-
sista mahdollisuuksista kommunikoida nuor-
ten kanssa varmistuivat myös verkkotyöpajan 
ensimmäisen viikon aikana. Osa nuorista haluaa 
jakaa asioitaan mieluummin verkon yli kuin kas-
vokkain, kun taas osalle asioiden kertominen 
verkossa ei ole yhtä miellyttävää. Yksi työpa-
jan työntekijöistä koki itse teknisten asioiden 
omaksumisen olevan tärkeää niin työntekijöille 
kuin nuorille.

"Jos tekniikka ei ole ollut hallussa niin 
antaa tämä bonuksen elämää varten, 

että nyt joutuu opettelemaan ja nuoret 
osaavat jo paljon."

Verkkotyöpajan rakentumisessa oleellisimpia 
osia ovat olleet laadukas suunnittelu ja työpajo-
jen riittävä tietotekniikka. Kaikkein oleellisinta 
on kuitenkin ollut riittävä resursointi. Mikkelin 
työpajan kokemukset osoittivat, että verkkoon 
siirtyminen ei olisi ollut mahdollista ilman, että 
kaikki normaali työ hävisi koronan aiheuttaman 
poikkeustilan myötä. Nyt verkko-ohjaamiseen 
ja verkossa toteutettavaan työpajaan oli aikaa 
ja mahdollisuuksia. Työvalmentajat myös tun-
nistivat, että verkkotyöpajaa ei voi ylläpitää sa-
massa laajuudessa normaalitilan jälleen alkaessa. 
Nuorten kohtaaminen kasvokkain ja fyysinen 
työpajatoiminta tulevat sitten taas viemään suu-
ren osan ajasta.

5.

6.
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VERKKOTYÖPAJAN  
MAHDOLLISUUDET

Digillä duuniin! -hankkeessa kokeiltu verkkotyöpaja osoitti palvelun hyödyt ja tarpeellisuu-
den. Palveluiden saavutettavuuden näkökulmasta paikkariippumattomuuden kehittäminen 
edistää nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia hyvinvoinnin rakentumisessa. Digillä duuniin! 
-hankkeessa tehty pilotointi ja koronakevään tuomat kokemukset luovat verkkotyöpajoille 
erilaisia tulevaisuuden näkymiä. Valtaisa digiloikka, jonka moni työpaja sai kevään aikana 
kokea, toi uutta ymmärrystä verkkovälitteisyyden hyödyistä. Välineet eivät ole enää vieraita, 
ja ymmärrys verkossa tehtävästä työstä on konkretisoitunut. Myös käsityöpajan voi järjestää 
verkon yli, ja yksilövalmentamisessa verkkoa voi hyödyntää eri nuorten kanssa eri tavalla. 
Verkossa tehtävä työ on jäänyt elämään osaksi työpajatoiminnan menetelmiä.

Verkkotyöpajan toteuttamiseen on erilaisia keinoja. Aluksi onkin määriteltävä, mitä verk-
kotyöpajalla haluaa saavuttaa. Vähintään se antaa mahdollisuuden rikastuttaa fyysisen 
työpajan sisältöjä ja nuoren kanssa työskentelemistä seinättömästä työvalmennuksesta 
alkaen. Työpajat voivat toimia tulevaisuudessa osittain etänä niille nuorille, joille se on 
mahdollista ja toimiva konsepti. Kaikkia päiviä ei ehkä tulevaisuudessa tehdäkään työpajalla. 
Yksilövalmennuksessa tullaan varmasti käyttämään erilaisia verkkovälitteisiä keinoja nuoren 
kohtaamiseen. Verkon yli tapahtuva valmennus ottaa huomioon myös ne nuoret, joille lähtö 
fyysiselle työpajalle ei sosiaalisista valmiuksista tai elämäntilanteesta johtuen ole mahdollis-
ta. Se voi myös madaltaa fyysisen työpajan aloittamisen kynnystä. (Eerikäinen 2019, 43.)

Kokeilun ja lisätutkimuksen myötä on syntynyt ajatus valtakunnallisesta toimijasta, jonka 
kautta verkkotyöpaja voitaisiin toteuttaa. Tämä tulevaisuuden näkymä avataan viereisessä 
osiossa tulevaisuuskuvana. Tulevaisuuskuvaa käytetään kuvaamaan mahdollista tulevai-
suutta. Se pohjautuu kokeilun tuomiin kokemuksiin ja keskusteluihin toimijoiden kanssa. 
Tulevaisuuksia on nykyhetkessä monta – tämä on vain yksi tulevaisuuskuva muiden joukossa 
siitä, mihin suuntaan verkkotyöpajaa voi kehittää. Keskustelu verkkotyöpajan muodoista 
jatkukoon myös koronakevään jälkeen!

 

Työskentelyä digitaalisen median työpajalla ja keskeisiä työkaluja siellä toimimiseen.
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Verkkotyöpaja  
rikastuttamassa nuorten 
työllisyys mahdollisuuksia  
vuonna 2030
Tilanne 2030: On olemassa valtakunnallinen toimija, joka tarjoaa verkon välityksellä 
erilaisia työpajakokonaisuuksia nuorille.

Nuoria hakeutuu työpajatoimintaan monien eri tahojen kautta. Osa heistä ilmoittautuu 
työpajan osallistujiksi itse. Työpajoissa nuoren kanssa keskustellaan nuoren kiinnos-
tuksen kohteista. Jos oman kunnan työpajassa ei ole nuorta kiinnostavia sisältöjä tai 
nuorelle ei ole mahdollista tarjota vertaisryhmää, hänelle tarjotaan verkossa olevia työ-
pajakokonaisuuksia.

Verkkotyöpajan sisällöt suunnitellaan yksilöllisesti nuoren kanssa. Ne kuitenkin kyt-
keytyvät valtakunnallisen toimijan ennalta määrittelemiin kokonaisuuksiin, mikä mah-
dollistaa nuorten omien yhteisöjen syntymisen verkkotyöpajassa. Nuorten kokemaa 
yksinäisyyttä on saatu todistettavasti vähennettyä heidän löytäessään samanhenkisiä 
pajalaisia muualta Suomesta. Verkkotyöpajassa avautuu mahdollisuuksia myös kan-
sainväliseen toimintaan. Sitä kautta voi suorittaa kansainvälisiä kokonaisuuksia, jotka 
mahdollistavat nuorille kiinnostavia sisältöjä ja uusia kontakteja.

Nuori suorittaa verkkotyöpajaa joko oman kuntansa työpajalla tai kotoaan käsin. Verk-
kotyöpajan vakiintuminen valtakunnalliseen käyttöön on mahdollistanut ajanmukaisen 
teknologian nopean haltuunoton. Virtuaalisen todellisuuden hyödyntämisen on todettu 
edistävän työpajatoiminnan tavoitteita hyvin, sillä se on laajentanut verkkotyöpajojen 
sisältöjä. Virtuaalinen todellisuus on myös lisännyt nuorten itsensä toteuttamaa yh-
teisöllisyyttä. Niiden nuorten, joilla ei ole omia laitteita, on mahdollisuus hakea tukea 
laitehankintaan. Verkkotyöpajan ensimmäinen osio on aina tietoteknisten asioiden hal-
tuunottoa. Viimeistään siinä vaiheessa käy ilmi, onko nuorella mahdollisuus suorittaa 
työpaja omilla välineillään.

Osa nuorista myös yhdistelee työskentelyä työpajalla ja kotonaan. Se on luonut eri ti-
lanteissa oleville nuorille matalan kynnyksen arjen hallinnan vahvistamiseen. Yksilöval-
mentaja huolehtii nuoren yksilöllisten tarpeiden perusteella, että tämä saa sosiaalisia 
kontakteja sekä pajalla että verkossa. Kontakteilla on nimittäin valtava merkitys nuoren 
hyvinvoinnin ja tulevaisuuden rakentumisessa. Jos kunnassa ei ole työpajatoimintaa, 
nuori voi hakeutua etsivän nuorisotyön kautta verkkotyöpajatoimintaan, jolloin hän 
työskentelee pääsääntöisesti kotoaan. Tällaisessa tilanteessa etsivä nuorisotyönte-
kijä on myös taho, joka täydentää nuoren verkossa saamaa ohjausta kannustamalla ja 
kohtaamalla nuorta.

Verkkotyöpajat ovat auttaneet monia nuoria suorittamaan erilaisia opintokokonaisuuksia, 
joita ei ole ollut mahdollista suorittaa omalla paikkakunnalla. Sen ansiosta nuori on pääs-
syt suoraan suorittamaan toisen asteen opintoja tai mahdollisesti jopa valmistumaan, 
jos opinnot toisella asteella ovat jääneet jossakin vaiheessa kesken. Verkkotyöpaja on 
kymmenessä vuodessa rikastuttanut ja yhdenvertaistanut nuorten työpajatoiminnan 
sisältöjä nuoren asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta.
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Nuorten verkkotyöpaja yhdenvertaisen

palvelun mahdollistajana
– näkökulmia työpajoille

XAMK
INSPIROI

Uuden äärellä – Nuorten verkkotyöpaja yhdenvertaisen palve-

lun mahdollistajana – näkökulmia työpajoille -julkaisu kuvaa 

verkkotyöpajan mahdollisuuksia ja tarjoaa työpajoille verkko-

työpajan valmisteluun ja käyttöönottoon liittyviä käytännön 

vinkkejä. Digillä duuniin! -hankkeessa verkkotyöpaja toteutet-

tiin yhteistyössä Mikkelin kaupungin nuorten työpajojen sekä 

Joroisten ja Rantasalmen työpajojen kanssa. Tässä julkaisussa 

havainnoidaan myös koronakevään aiheuttamia muutoksia 

Mikkelin nuorten työpajojen toiminnassa. Julkaisun kautta 

voi tutustua myös muihin Juvenian tuottamiin julkaisuihin, 

jotka kertovat monipuolisesti verkkotyöpajakokeilusta ja sen 

toteutuksen näkökulmista.




