KANUUNAN OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO
Aika: 5.3.2015 klo 10.30–14.30
Paikka: Lahden nuorisopalvelut, Sammonkatu 8B (sisäpiha) neukkari
Paikalla: Jouni Kivilahti (pj), Sirpa Räikkönen, Tuula Soininkallio, Marjut Nurmivuori, Jari
Väänänen, Tommi Laitio, Lasse Siurala (poissa kohdassa 1. koskien keskustelua
asiantuntijasopimuksesta) ja Suvi Lappalainen (muistion laatija)

1. Toimintakertomus, taloustilanne, talousarvio, toimintasuunnitelma
-TK, TA, TS esityslistan liitteinä, lisäksi yhteenveto vuoden 2014 menoista ja
asiantuntija-sopimus muistion liitteenä.
-keskustelua asiantuntijan tehtävistä ja korvauksista. Asiantuntijan työpanosta käytetään
sopimuksen mukaan, tällä hetkellä erityisesti tunnuslukujen kehittämisessä,
kansainvälisessä yhteistyössä, nuorisolakiin liittyvissä kannanotoissa, +16 -hankkeessa
sekä ohjausryhmän kokousten ja seminaarien valmisteluissa.
-OKM on myöntänyt avustusta 2015 Kanuunalle 68 000€ perustoimintaan. +16hankkeelle ei saatu rahoitusta. Jouni ottaa yhteyttä OKM miksi rahoitusta ei saatu.
Pohdittiin vaihtoehtoja ja päätettiin, että tärkeäksi koettua aihetta ei jätetä, vaan jatketaan
valmisteluja ja selvitetään erilaisia vaihtoehtoja (ks. kohta 2). Teemaseminaarissa
esitellään kuntien erilaisia + 16 toimintatapoja ja sovitaan yhdessä miten edetään jos
rahoitusta ei saada mistään.

2. Hankerahoitushakemus Kunnallisalan kehittämissäätiöltä
kokouksessa jaettu liite: hakemus Kunnallisalan kehittämissäätiö + 16 –hankkeelle yht.
67 000€. Erona OKM:lle osoitetusta hakemuksesta tässä on mm. korostettu merkitystä
mm. työtapoja ääriliikkeiden nuorten kanssa tehtävään työhön ja tietoa
nivelvaihenuorten moniammatillisten palvelujen tehostamisesta Päätös tulee kesäkuussa.
Jos hanke saa rahoitusta, sovitaan ohjausryhmässä tarkemmista pelisäännöistä mm.
työntekijälle/kunnalle maksettavista korvauksista.

3. Tunnusluvut
liitteet: yhteenvetoa Lappeenrannassa sovituista muutoksista tunnusluvuissa sekä
esityslistan liitteenä olleiden alustavaa ohjeistusta ja keräyspohjaa kunnille –korjatut
versiot muistion liitteenä.
-Tunnuslukuja on korjattu Lappeenrannassa keskustellun mukaisesti. Vanhaa
tunnuslukupohjaa on säilytetty ja uusia kysymyksiä lisätty vanhaan pohjaan.
Tunnusluvut jakautuvat nuorisotyön palveluja ja luonnetta kuvaaviin, resursseja
kuvaaviin ja nuorten hyvinvointia kuvaaviin tunnuslukuihin.
Suvi lähettää kuntaan uudet pohjat ja ohjeet ja kunnat lähettävät tunnusluvut Suville
huhtikuun loppuun mennessä. Tunnusluvut kootaan Kanuunan verkkosivuille aakkosjä
rjestyksessä ja ne ovat julkisia.

Turun Teemaseminaarissa jatketaan Kanuunan tunnuslukujen kehittämistä. Vuoden
2015 tunnuslukujen osalta mietitään esim. seuraavia
Kuntaraportti: Ennen kuin vuosittaiset tilastolliset tunnusluvut ja nuorten
hyvinvointia kuvaavat indikaattorit lähetetään yhteiseen tietokantaan, jokainen kunta käy
niistä läpi oman sisäisen keskustelunsa. Sen pohjalta kootaan lyhyt (max 2 A4) selostus
siitä miten tilastolliset tunnusluvut kytkeytyvät nuorisopalvelujen ja kunnan omiin
tavoitteisiin ja minkälaiset muut ulkopuoliset tai satunnaiset seikat ovat mahdollisesti
vaikuttaneet niiden muodostumiseen. Selostukseen voidaan sisällyttää myös tietoa siitä
miten tilastolliset tunnusluvut ja nuorten hyvinvointitiedot ovat vaikuttaneet toiminnan
suunnitteluun.
tunnuslukujen ja auditointi/itsearvioinnin kytkemistä toisiinsa
henkilökunnan ja nuorten osallisuutta kuntaraporttiin.

4. Teemaseminaari
-liite alustava suunnitelma TeemaseminaariinTurussa 7.-8.5.2015. Muutoksena
suunnitelmaan kohdassa Nuorisotyön indikaattorit käsitellään kanuunalaisten kesken
Kanuunan tunnuslukuja. Sovittiin, että paikalle kutsutaan Wrede kertomaan
Nuorisolaista. Seminaariin kutsutaan Kari Sjöholm jota hyödynnetään Nuorisolaki –
keskustelussa.

5. Laatua nuorisotyöhön -hankekatsaus
-muistion liite: luonnos arviointikriteeristöksi
-26.2. oli Lappeenrannan hallinnoiman Laatua nuorisotyöhön hankkeen ohjausryhmän
kokous. Ohjausryhmä oli tyytyväinen arviointi- ja kriteeristötyön etenemiseen.
-Kokouksessa päätettiin tuottaa myös englanninkielinen esite. Sirpa selvittää
mahdollisuutta hankkeen ohjausryhmän koeauditoinnille Turussa Teemaseminaarin
yhteydessä
. Jos Turku ei järjesty, niin mahdollisesti koeauditoinnin voi tehdä myös esim.
Helsingissä.
-Merja Kylmäkoski on kutsunut Lassen ja Jounin 18.3. HUMAKiin esittelemään sekä
walkaboutin ideaa, että arviointikoulutusta. Lasselle aika sopii. Tulevaisuudessa
arviointikoulus voisi olla vaikkapa 30 op vapaasti valittavissa yhteisöpedagogin
opinnoissa.

6. Nuorisolaki
liite Jounin esitys OKM, löytyy myös Kanuunan sivuilta
Keskusteltiin erityisesti nuorisolain 7 a § (20.8.2010/693) Monialainen yhteistyö –
kohdasta. Kanuuna haluaa korostaa kuntien erilaisuutta ja paikallisia olosuhteita
monialaisen yhteistyön verkostojen määrittelyssä. Kunnissa on paljon erilaisia
verkostoja jotka kehittävät 7 a § mainittujen tehtävien toteuttamista. Kanuuna ehdotus
mainitun kohdan tekstiksi on seuraava:

7 a § (20.8.2010/693) Monialainen yhteistyö
Paikallisten viranomaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanon
kehittämistä varten kunnassa on oltava, paikalliset olosuhteet huomioiden, yksi tai
useampi nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Kunnat voivat koota myös yhteisen
verkoston. Verkosto/-t toimivat yhteistyössä nuorten palveluita tuottavien yhteisöjen
kanssa.Verkosto/-t eivät käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita.
Nuorille suunnattujen palvelujen keskinäisen toimivuuden ja vaikuttavuuden
parantamiseksi nuorten ohjaus- ja palveluverkoston/-jen tehtävänä on: ….

7. Kanuunan verkostojen kuulumisia
-Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattoreiden verkosto
kokoontuu Hyvinkäällä 18.-19.5. teemana tullee olemaan paikallisten hankkeiden yms.
lisäksi uusi yhdenvertaisuuslaki ja kuntien yhdenvertaisuussuunnitelmat(tomuus).
-Auditointiverkosto kokoontuu Lahdessa 27.-28.10. ja teemana on uudet
auditointikriteerit + Taijan perintö laatuhankkeesta.
-Koulunuorisotyö on verkostoitunut facebookissa. Fyysistä tapaamista kaivataan ja Tomi
Kiilakosken ja muutaman koulunuorisotyöntekijän kanssa neuvotellaan
miten/missä/kenelle/ koulunuorisotyöntekijät kokoontuisivat.

8. Muita asioita
-keskusteltiin pienempien kuntien mukaantulosta Kanuuna verkostoon/verkoston
toimintaan. Pienemmillä kunnilla on mahdollisuus osallistua moniin Kanuunan
koulutuksiin ja seminaareihin. Yhtenä vaihtoehtona pienempien kuntien mukaantulolle
nähtiin malli, jossa kerätään pienten kuntien edustajien verkosto. Lasse valmistelee
seuraavaan kokoukseen esityksen, joka esitellään Turun Teemaseminaarissa.
-+16 ja muissa ajankohtaisissa teemoissa kannattaa lukea Tommin blogeja
tommilaitio.munstadi.fi

-Keskusteltiin Kanuunan roolista esim. nuorisotyöpäivien järjestämisessä. Kunnallinen
nuorisotyö ja erityisesti nuorisotalotyö ei ole ollut esillä nuorisotyöpäivillä.

