
Nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen

Kunnallisen nuorisotyön kehittämisverkosto

Osaamiskeskus Kanuuna

 Digi-seminaari 7.-8.2.2018 Hotel Arthur

7.2.2018 www.nuorisokanuuna.fi 1



1. Kunnallisen nuorisotyön kehittämisen ja hyvien käytäntöjen verkosto.

 Tavoitteena on verkostojen ja verkostotoiminnan edelleen kehittäminen, uusien verkostojen 

perustaminen ja/tai yhdistely osoitetun (kentän) tarpeen mukaan. Verkostoissa tuotettu tieto 

on ketterästi hyödynnettävissä eri puolella Suomea ja Eurooppaa. Kotimaisille ja 

eurooppalaisille tutkimus- ja kehittämishankkeille osaamiskeskus on jalkautumista tukeva 

verkosto. Nuorisotyön ajantasainen ja vaikuttava viestintä, toimijoiden välinen vuorovaikutus 

ja tiedonvälitys tukevat osaamiskeskuksen kaikkia tehtäviä.

 Vuoden 2018 aikana kartoitetaan kunnallisen nuorisotyön eri toimijoiden näkemykset 

Kanuunan verkostojen ajankohtaisuudesta ja kysytään uusien verkostojen tarpeista. 

Verkkosivut uudistetaan ja uutiskirjeiden välittämistä varten hankitaan tarkoituksen mukainen 

työkalu.

 Toimenpiteiden tuloksena laajentuneella Kanuuna-verkostolla on selkeä ja vahva rooli 

kunnallisen nuorisotyön kehittäjänä ja nuorisopoliittisena toimijana sekä kantaaottavana 

kunnallisen nuorisotyön edustajana.
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Nuorisotoimenjohdon 
verkosto kokoontuu aina 

marraskuussa ajankohtaisten 
aiheiden, ilmiöiden ja 

Kanuunan ”hallinnollisten 
asioiden” ja 

kehittämisteemojen 
ympärille. 

Teemaseminaari pidetään 
toukokuussa ajankohtaisen 

teeman/teemojen ympärillä. 
Teemaseminaariin osallistuu 
johtajien lisäksi ko. teeman 

asiantuntijat kaupunkien 
nuorisotoimista.  Tarvittaessa 

Teemaseminaareja järjestetään 
myös muina ajankohtina.

Nuorisotyö koulussa –
verkosto kokoontuu 

vähintään kerran 
vuodessa ja järjestää 
myös kaikille avoimia 

koulutuksia ja 
seminaareja

Arviointi/auditointiverkosto 
kokoontuu vuosittain 

kehittämään nuorisotyön 
laatua ja arviointia

Yhdenvertaisuusverkosto 
kehittää yhdenvertaisen ja 

ihmisoikeusperustaisen 
nuorisotyön edellytyksiä 

nuorisotyöllisellä 
työotteella. Verkosto 
kokoontuu vuosittain.

TULOSSA 2018 
Kanuunan 
verkostoksi 

Nuorisotyön 
valmiusverkosto

TULOSSA 2018 Digiverkosto/The 
Logbook -verkosto (nimi ja 

toimintamalli vielä muotoutumatta, 
verkoston perustana The Logbook –
testaajien ryhmä) Verkostolla tullee 

olemaan vahva yhteys muihin 
verkostoihin ja erityisesti 

auditointiverkostoon. 

Tapaamiset, 
seminaarit ja 
koulutukset 

järjestetään eri 
puolella Suomea!

Kanuuna 
on 

aktiivinen 
jäsen 

eurooppa-
laisessa 
Intercity 
Youth –
verkos-
tossa

KANUUNAN NYKYINEN 
VERKOSTOKEHITTÄMISEN 

MALLI

Tulossa
+ 16

Kauppa
keskus

Nuoriso
työ??

Monitoi
mitilat/ta

lot??



2. Nuorisotyön asemoinnin valtakunnallinen verkosto

 Kunnallisen nuorisotyön asemointi maakunta- ja SOTE-uudistuksien muuttaessa toimintaympäristöä.

 Kanuunaan palkataan aluetyönsuunnittelija. Alueelliset tarpeet ja olemassa olevat resurssit kartoitetaan ja 

kehitetään Kanuunan verkostojen toimintamahdollisuuksia alueittain yhteistyössä alueen/maakunnan, 

Kanuunakaupungin/kaupunkien, AVI: en, pienempien kuntien, oppilaitosten, korkeakoulujen ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuonna 2018 kartoitetaan nuorisotyön roolia maakunnallisissa HYTE, SOTE 

ja LAPE ryhmissä.

 Vuosittaiseen Kanuuna-seminaarin osallistuu vuodesta 2018 lähtien 28 (sis. Kajaanin) suurimman kaupungin 

nuorisotoimenjohto ja pienempien kuntien nuorisotoimien johdon edustajat kaikilta AVI-alueilta (toimintamallia 

kehitetään yhdessä pienten kuntien kanssa vuosina 2018–2019). Kanuunan toimintaperiaatteet tarkastetaan 

ja päivitetään Kanuuna-seminaarissa 2018 vastaamaan uuden kunnallisen 

kehittämisverkoston/osaamiskeskuksen tarpeita huomioiden pienet kunnat myös Kanuunan 

päätöksenteossa.

 Kajaani kutsutaan Kanuuna-kaupungiksi. Kajaanin liityttyä jokaisessa maakunnassa on Kanuuna-kaupunki 

veturina pienten kuntien kanssa tehtävälle kehittämistyölle.

 Tuloksena kaikilla kunnallisen nuorisotyön toimijoilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnallisen 

nuorisotyön osaamiskeskuksen toimintaan ja kehittää suomalaista nuorisotyötä osana verkostoa alueellisesti 

ja valtakunnallisesti.
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KANUUNA-
VERKOSTO

AVI Lappi

AVI Pohjois-
Suomi

AVI Etelä-
Suomi

AVI Länsi- ja 
Sisä-Suomi

AVI Itä-
Suomi

AVI Lounais-
Suomi

KARTTA Nuorisotyön laadun ja 
menetelmien kehittäminen

AVI-alueita ja alueiden Kanuuna-
kaupunkeja hyödyntäen

ROI ja 
pienet 
kunnat

Oulu ja 
pienet 
kunnat

Kuopio, 
Joensuu, 
Mikkeli ja 

pienet 
kunnat

Kokkola, Vaasa, 
S:joki, TRE, JKL ja 

pienet kunnat 

Turku, Pori, Rauma, 
Salo ja pienet  

kunnat

HKI, LHI, HML, Porvoo, 
Kotka, LPR, Kouvola, 

Lohja, Hyvinkää, 
Järvenpää, Espoo, 

Vantaa, Nurmijärvi ja 
pienet kunnat

Valtakunnallisten 
verkostotapaamisten, 

seminaarien ja koulutuksien 
lisäksi nuorisotyötä kehitetään 

alueellisesti yhteistyössä 
AVIen kanssa ja hyödynnetään 
alueen Kanuuna-kaupunkeja 
mahdollisuuksien mukaan. 

Esimerkkinä 
Ihmisoikeuskoulutus pienille 
kunnille 2018 yhteistyössä 
Ihmisoikeusliiton ja AVIen

kanssa 

Yhteistyön 
kehittäminen 

alueiden 
(nuorisotyön) 

oppilaitosten ja 
korkeakoulujen 

kanssa 



Lappi
ROI Pohjois-

Pohjanmaa
OULU

Kainuu
KAJAANI

Pohjois-
Karjala

JOENSUU

Etelä-
Karjala 

LPR

Kymenlaakso
KOUVOLA; 

KOTKA

Keski-
Pohjanmaa
KOKKOLA

Pohjanmaa
VAASA

Etelä-
Pohjanmaa 
SEINÄJOKI

Keski-
Suomi

JYVÄSKYLÄ

Pirkanmaa 
TAMPERE

Satakunta 
PORI, 

RAUMA

Varsinais
-Suomi 
TURKU, 

SALO

Kanta-
Häme 
HML

Päijät-
Häme 
LAHTI

Pohjois-
Savo 

KUOPIO

Etelä-
Savo 

MIKKELI

Uusimaa PORVOO, 
LOHJA, 

JÄRVENPÄÄ, 
HYVINKÄÄ, 

NURMIJÄRVI

Pääkaupunkiseutu 
HELSINKI, ESPOO, 

VANTAA

Nuorisotyön laadun ja 
menetelmien 
kehittäminen

Maakunnittain/SOTE/LAPE
-alueittain ja alueiden 
Kanuuna-kaupunkeja 

hyödyntäen



3. The Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkalun käyttöönotto ja kehittäminen kuntien 

nuorisotoimissa

 LogBook-järjestelmä antaa käyttäjilleen numeerisen tiedon lisäksi laadullista ajantasaista 

tietoa sekä mahdollistaa nuorille toteutettavien laadullisten kyselyjen toteuttamisen.

 Tavoitteena on, että valtakunnallinen sähköinen dokumentoinnin työkalu, The Logbook, on 

käytössä kaikissa Kanuuna-kaupungeissa ja vähintään 20 pienemmässä kunnassa vuoden 

2018 aikana (valtakunnallinen kattavuus noin 80–90%).

 Kanuunaan palkataan kouluttaja/suunnittelija. Kanuuna kouluttaa kaikki kunnat käyttämään 

työkalua. Kanuuna perustaa koulutusta ja opastusta tukevan tuki-/mentorointiverkoston 

hyödyntäen Kanuunan omaa Digiryhmää. Vuonna 2018 toteutetaan Logbookin

käyttöönotto/koulutus valtakunnallisesti, kehitetään työkalun raportointi vastaamaan 

osaamiskeskuksen tarpeita (tila/ryhmä, kunta, AVI-alue, maakunta, valtakunta -tasot).

 Tuloksena on valtakunnallisesti kattava reaaliaikainen tieto kunnallisesta nuorisotyöstä.
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The Logbook kehittämisen ja tiedolla johtamisen työkaluna    

The Logbook

Logbookilla saadaan reaaliaikaista tietoa 
nuorisotyöstä mukana olevista kunnista. 

Saatavaa tietoa voidaan hyödyntää ryhmä 
(esim. tila), alue/kaupunginosa, kunta ja 

Kanuuna/valtakunnallisella tasolla. Logbookilla
kerättävä tieto on määrällistä ja laadullista. 

Nuorisotyö 
koulussa -
verkosto

Arviointi/au
ditointiver-

kosto

Nuoriso
työn 

valmius 
–verkos-

to

Yhdenver-
Taisuus-
Verkosto

Digiver-
kosto

Logbookilla saadaan tietoa verkostoista ja 
verkostot saavat tietoa 

kunnista/tutkijoilta/muilta verkostoilta. 
Verkostojen tuottama tieto/jäsennys on 

ketterästi kokeiltavissa ja edelleen 
kehitettävissä.

Logbookilla nuorisotyöntekijät saavat tietoa työnsä tueksi toisilta 
nuorisotyöntekijöiltä 

Tutkijat voivat hyödyntää Logbookkia

Logbookkia käytetään jo Ruotsissa, Irlannissa, 
Virossa ja Romaniassa



KANUUNA-
VERKOSTO

AVI Lappi
AVI Pohjois-

Suomi

AVI Etelä-
Suomi

AVI Länsi- ja 
Sisä-Suomi

AVI Itä-
Suomi

AVI Lounais-
Suomi

Logbookia voidaan hyödyntää AVI-
alueita hyödyntävässä yhteistyössä ja 

tuottaa tietoa alueen/alueiden 
kehittämistyön tueksi 

The Logbook

Logbookkia voidaan hyödyntää 
maakunnallisesti kehittämistyön 

tukena ja tuottaa tietoa esim. 
LAPE-ryhmille


