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Logbookin soveltuvuus arvioidaan uudestaan 

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan yhtenä kolmesta osaamiskeskustehtävästä on 

ollut osaamiskeskuskaudella 2018–2019 The Logbook -sähköisen dokumentoinnin työkalun 

käyttöönotto ja kehittäminen kuntien nuorisotoimissa. Tehtävä on ollut johdonmukainen jatko 

Kanuunassa jo vuosia tehdyn tunnuslukujen keräämisen ja mittareiden kehittämiseen sekä 

määrällisen, että laadullisen tiedon hyödyntämiseen kehittämistyössä. Logbookin käyttöön on 

koulutettu nuorisotyöntekijöitä ympäri Suomea ja se on käytössä noin 130 kunnassa. Kirjautuneita 

käyttäjiä on yli 1500.  

Logbook on ruotsalaisen nuorisotyöalan järjestön KEKS:n hallinnoima dokumentointijärjestelmä, 

joka on kehitetty Erasmus+-hankkeessa 2015–2016. Kanuunalla ja KEKSillä on strateginen 

kumppanuussopimus Logbook-yhteistyöstä vuosille 2018–2019.  

Syksyllä 2019 KEKS tarjoaa vuodelle 2020 suomalaisille kunnille mahdollisuutta jäsenyyteen tai 

partneriuuteen KEKS:n kanssa. Molemmissa tapauksissa liittyvät suomalaiset kunnalliset 

nuorisopalvelut sitoutuvat KEKS:n yleisiin periaatteisiin jotka on kuvattu allekirjoitettavassa 

sopimuspohjassa. Liittyvä kunta maksaa perusmaksun lisäksi kunnan 13–19-vuotiaiden määrän 

perusteella vuosimaksun. Jos kaikki nykyisin Logbookia käyttävät kunnat haluaisivat jatkaa sen 

käyttöä, kustannukset nousisivat noin viisinkertaisiksi nykyisestä. KEKS on tarjonnut Kanuunalle 

aiemman strategisen kumppanuuden sijaan ruotsalaisen KEKS:n toimintaperiaatteisiin sitoutuvaa 

partneriutta koordinointiin.   

Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma, VANUPO, on vasta valmisteilla ja uudet 

linjaukset ja päätökset tehdään kun valtioneuvosto hyväksyy po. asiakirjan. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö/ Nuorisotyön ja politiikan vastuualue on sitoutunut tukemaan Logbookia 

nykyisen Kanuunan osaamiskeskusajan, jolloin selvitetään sen soveltuvuutta suomalaisen 

nuorisotyön tiedontuotantoon. Jatkosta OKM/NV päättää VANUPO:n valmistuttua ja Logbookista 

saadun informaation pohjalta 

OKM/NV on sitoutunut nuorisotyön tiedontuotantoon, kuten valtionhallinto ja hallitusohjelma 

edellyttävät, mutta nuorisotyön tiedontuotannon väline on vielä avoin. OKM/NV on viestinyt 

osaamiskeskus Kanuunalle, että on tärkeää, että nuorisotyön tiedontuotannon väline on sellainen, 

että se on kattavasti ja laajasti käytössä koko maan alueella ja että se on yhteensopiva AVIssa 

olevan nuorisotilastot.fi-palvelun kanssa. Nuorisotyön tiedontuotannon väline voi olla nyt testattu 

Logbook tai kokonaan uusi, vaikka kansallisesti kehitetty tiedonkeruun väline. Asian ratkaisuun 

vaikuttaa välineen kustannus/vuosi ja soveltuvuus ja toimivuus suomalaiseen nuorisotyöhön. 

OKM/NV katsoo, että jos on tarve kehittää uusi, kansallinen väline nuorisotyön tiedonkeruuseen, 

niin kehitystyöstä mahdollisesti aiheutuva katkos nuorisotyön tiedonkeruussa ei ole niin 

pitkäkestoinen, että siitä olisi merkittävää haittaa. Oleellista on, että nuorisotyön tiedonkeruun 

järjestelmä toimii suomalaisessa toimintaympäristössä, kansallisen lainsäädännön hengessä ja että 

sen kustannukset ovat kohtuullisia, ennustettavia ja että se saadaan koko maan kattavaksi. 

Järjestelmän tulee olla käyttäjäkunnalle maksuton. 



Kunnalliselle nuorisotyölle ja osaamiskeskus Kanuunalle on ensisijaista, että tiedon keruu ja 

kehittämistyö jatkuu. On tärkeää, että viimeisen kahden vuoden aikana sitouduttuihin 

tunnuslukuihin ja tiedon keräämisen ei tule katkoa tai katko on lyhyt. Osaamiskeskus Kanuuna 

tiedottaa kunnille tilanteen etenemisestä ja yhteisistä toimintaohjeista vuoden alusta (ellei kunta 

halua liittyä KEKS:n jäseneksi). Sähköinen nuorisotyön dokumentointi ja sen kehittäminen jatkuu 

vuoden vaihteen jälkeenkin. 
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