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Nuorisolain (1285/2016) mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. 

Se tarkoittaa, että kunnissa tehtävällä nuorisotyöllä parannetaan nuorten kasvu- ja 

elinoloja ja järjestetään nuorille suunnattuja palveluja. Lakisääteistä tehtävää toteuttavat 

kunnissa nuorisotyön asiantuntijat, jotka työllään edistävät nuorten osallisuutta ja nuorten 

oikeuksien toteutumista, tukevat nuorten kasvua, harrastamista, itsenäistymistä ja 

toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Nuorten palveluja toteuttavat kunnissa myös lukuisat 

muut julkisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä yritykset. 

 Kuntien nuorisotyön kohderyhmää ovat kaikki 0–28-vuotiaat kuntalaiset, joka 

tarkoittaa n. 33 % koko väestöstä. 

 Kuntien nuorisotyön käyttömenot koko maassa on 173,98 milj. €.  

 Kuntien nuorisotyön koko henkilöstön volyymi on 1850 HTV:ta 

(www.nuorisotilastot.fi).  

 

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna vaatii, että nuorten palvelujen 

kokonaisuuden johtamiseen nimetään sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla 

selkeä vastuutaho. Nuorille suunnattujen palvelujärjestelmien koordinointi ja uudelleen 

järjestely tulee saada vahvaksi osaksi hallitusohjelmaa. Tarvitaan nuorten tarpeista 

lähtevää yhteistyötä, selkeä visio ja vastuuministeri! 

 

Nuorten palvelujen johtamiselle tulee nimetä selkeä 

vastuutaho – myös paikallisella tasolla 

 

 

Nuorille suunnattuja palveluja on paljon ja ne hajautuvat usealle eri toimintasektorille, 

mikään toimiala ei koordinoi kokonaisuutta. Kuntien vastuu on huolehtia asukkaidensa 

hyvinvoinnista. Nuorten hyvinvointi on kokonaisuus, johon vaikuttaa lukuisat kuntien ja 

järjestöjen tuottamat palvelut. Tarvitaan taho johtamaan ja koordinoimaan tätä 

kokonaisuutta.   

Nuorisolaki (1285/2016) velvoittaa jo nyt kunnissa toimivan monialaisen 

yhteistyöverkoston edistämään nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, 

yhteisiä menettelytapoja nuoren palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta. 

Verkoston kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat nuoret.  

Kuntien nuorisotyöllä on hyvät edellytykset johtaa kunnan nuorten palvelujen 

kokonaisuutta. 

http://www.nuorisotilastot.fi/


Tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle 

 

 Kuntien nuorisotyön perusrahoitusta on lisättävä niin, että se mahdollistaa 

kaikissa kunnissa nuorten palvelujen kokonaisuuden johtamisen. Se 

tarkoittaa lisäresurssointia erityisesti niihin kuntiin, joiden nuorisotoimen 

nettokäyttömenot eivät mahdollista nuorisotyöhön edes yhtä 

henkilötyövuotta. 

 

 Valtion kassasta rahoitettavista pätkähankkeista ja hankerahoituksilla 

toteutettavista päällekkäisistä palveluista tulee siirtyä selkeämpiin 

rahoitusmalleihin ja hallitumpaan palvelukokonaisuuteen, jossa kaikki, sekä 

nuoret että heidän parissaan työskentelevät asiantuntijatahot, tuntevat 

roolinsa ja vastuunsa. Nuorten hyvinvointipalvelujen kokonaisuus tulee olla 

nuoren näkökulmasta selkeä ja palvelut tulee löytää helposti. Kuntiin tulee 

nimetä taho, joka koordinoi hanke- ja palvelukokonaisuutta. 

 

 Jokaisella nuorella tulee asuinpaikastaan ja perhetaustastaan huolimatta 

olla mahdollisuus hyvään arkeen, merkitykselliseen elämään ja 

kansalaistaitojen oppimiseen. Ylisukupolvinen osattomuus tulee katkaista ja 

on luotava keinot puuttua sosiaaliseen eriarvoistumiseen. Kuntiin tulee 

nimetä taho, jonka tehtävänä on huolehtia nuoren hyvinvoinnin 

kokonaisuudesta sen jokaisella tasolla. 
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Kunnallisen nuorisotyön 1osaamiskeskus Kanuuna kehittää kunnissa tehtävää 

nuorisotyötä verkostojensa kautta. Kehittämisverkostoissa otetaan haltuun uusia 

nuorisotyön ilmiöitä sekä kehitetään työmuotoja ja jaetaan hyviä käytäntöjä paikallisesti, 

alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kehittämisverkostojen asiantuntijoita 

ovat kunnissa työskentelevät nuorisotyön toimijat. Kunnallisen nuorisotyön 

osaamiskeskus Kanuuna tuotti vuonna 2018 yli tuhat koulutuspäivää.  

                                                           
1 Valtakunnallinen nuorisoalan osaamiskeskus kehittää ja edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista sekä 
nuorisoalan asiantuntija- ja muita palveluja tuottamalla, kokoamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa nuorista, 
nuorisotyöstä tai nuorisopolitiikasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy osaamiskeskuksen 
valtionapukelpoisuuden. 

http://www.nuorisokanuuna.fi/

