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Kunnallisesta nuorisotyöstä 2021

• Toteutettu kyselynä vuodesta 2004 lähtien
• Vaihtuvia nimiä, toteuttaja ja asetelmia

• ”Perusjoukkona” kaikkien mannersuomen kuntien 
nuorisotoimet

• Vuosi 2021: Kysely + lokikirjaukset
• Kysely pysäytyskuvana hallinnon näkökulmasta 

+ 
• Lokikirja koko vuoden seurantana ja työntekijäkirjauksina
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Hidasta kasvua…

Muutokset kunnallisen nuorisotyön rahoituksessa vuosina 2006–2021
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Lisääntyviä vastuita… 

Miten seuraavien nuorisotyön tehtäväksi ajateltujen asioiden merkitys on 
muuttunut edustamassasi kunnassa viimeisen vuoden aikana?
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Korona-aika ja muutokset resurssien kohdentamisessa

Miten tilanne seuraavien nuorisotyön työmuotojen osalta on 
muuttunut edustamassasi kunnassa viimeisen vuoden aikana?



Lokikirjaan kirjatut toimintatunnit
kasvokkain ja verkkoympäristöissä

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna



Toimintoihin osallistuneiden
nuorten määrä

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna



Jalkautuvan ja liikkuvan työn
kirjaukset toimintatunteina

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna



Jalkautuvan ja liikkuvan nuorisotyön
kohtaamien nuorten määrä

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
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Korona-aika ja muutokset yhteistyön määrissä

Miten seuraavien yhteistyökumppaneiden kanssa tehty työ on 
muuttunut viimeisen vuoden aikana?
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Katse tulevaan: tilat ja sillat

Siltojen rakentaminen Tilojen luominen



Nuorisotyö ja koulun hyvinvointitehtävä

8.9.2022

Nuorisotutkija Tomi Kiilakoski
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Hyvinvointitehtävä

Kouluilla on hyvinvointitehtävä. Se kiinnittyy paitsi yksilöihin, myös 
ryhmiin ja yhteisöihin. 

Nuorisotyö on tunnustettu toimija tämän hyvinvointitehtävän 
toteuttamisessa. Se ei ole kuitenkaan ainoa toimija, joka tätä tehtävää 
toteuttaa. 
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Nuorisotyön intensiteetti kouluissa ja 
oppilaitoksissa



15

Nuorisotyön tavoitteet ja menetelmät 
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Tavoitteet ovat nuorisotyöllisiä

• Koulunuorisotyön tavoitteet liittyvät tilojen luomiseen ja siltojen 
rakentamiseen. Ne ovat nuorisotyön keskeisiä tavoitteita, jotka 
liittyvät myös koulun kehittämiseen.

• Kriittisesti voidaan kysyä, missä määrin tavoitteita asetetaan ja niitä 
arvioidaan osana monialaista työtä. 
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Kuvio 23: Onko edustamasi nuorisotoimen kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä määritelty 
seuraavissa dokumenteissa?
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Yhteistyön rakenteet ovat olemassa, mutta 
voisivat olla vahvempia

• Koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä on määritelty laajasti lähinnä 
nuorisotoimien omissa suunnitelmissa. Tämän voi hahmottaa 
kertovan nuorisotyön itsenäisestä asemasta hyvinvointitehtävän 
toteuttamisessa, mutta se voi kertoa myös irrallisuudesta.

• Pitkäkestoisia, systemaattisia ja yhdessä asetettuja tavoitteita 
raportoidaan verrattain vähän. Yhteisten, tarkkojen tavoitteiden 
toteutuminen edellyttäisi koko yhteisön sitoutumista. 
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Yhteisötason kehittäminen on kesken

• Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön tavoitteet määrittyvät enemmän 
ryhmien ja yksilöiden kuin yhteisön tasolle. 

• Erilaisissa ihannekuvissa välkkyvä nuorisotyön koulun yhteisötasoa 
kehittävä rooli on voimassa vain juuri ihanteena, ei vielä 
valtakunnallisena käytänteenä. 

• Yhteisön yhteys nuorten tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin olisi 
koulussa tärkeää. Yhteisön kehittäminen edellyttää kuitenkin 
yhteisöllisiä rakenteita, yhteistä toimintaa, jotka taas vaativat 
yhteistä aikaa ja yhteistä keskustelua.



8.9.2022

Nuorisotutkija Eila Kauppinen

Näkökulmia nuorisotyön arviointiin ja 
tiedolla johtamiseen
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Miksi tietoa ja arviointia tarvitaan?

• Rahoittajat, kuntapäättäjät ja kuntalaiset ovat kiinnostuneita 
julkisrahoitteisten palvelujen tarkoituksenmukaisuudesta, 
käyttäjäystävällisyydestä ja myös vaikuttavuudesta. 

• Palvelujen halutaan olevan läpinäkyviä. 

• Toimintaa halutaan parantaa - palveluita halutaan ja on syytä 
kehittää.

• Laadukkaan järjestelmän avulla voidaan osoittaa, että nuorisotyön 
prosessi nuorten kanssa vastaa asetettuja tavoitteita ja kriteerejä. 
Sekä auttaa nuorisotyötä tulemaan paremmin tunnistetuksi 
toimijaksi nuorisotyön ulkopuolella. (Agdur 2017, 345–346.)

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Nuorisotyön toimijoiden lisäksi vaikuttavuutta 
arvioivat nuorisotyön ulkopuoliset tahot

Tyypillisesti niin erilaiset tutkimukset kuin valtionhallinnon 
toteuttamat selvitykset keskittyvät kohdennettuun 
nuorisotyöhön, joissa tavoitteet liittyvät usein yksilöön, esim. 
koulutus- ja työelämäpolkuihin. 

Monimutkaisempaa on arvioida ryhmien parissa tehtävää työtä, 
jossa fokus on nuorten vertais- ja ryhmäsuhteissa, osallisuudessa 
ja yleisemmin hyvinvoinnissa (esim. Cooper 2018). Tähän liittyviä 
valmiita indikaattoreita ei voi poimia esimerkiksi 
viranomaisrekistereistä.

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Vaikuttavuuden uskottava arviointi on 
haastavaa; se edellyttää

• toimintaympäristöjen syvällistä tuntemusta

• pitkää aikaperspektiiviä

• saman tiedon keräämistä säännöllisin aikavälein 

• eri tietolähteiden monipuolista hyödyntämistä (nuoret, 
nuorisotyöntekijät, nuorten vanhemmat ja erilaiset 
yhteistyökumppanit)

• resursseja.

Lähteet: esim. Robson 2000, Pawson 2013

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Nuorisotoimet arvioivat toimintaansa monin eri tavoin (1)

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Nuorisotoimet arvioivat toimintaansa monin eri tavoin (2)

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Nuorisotoimet arvioivat toimintaansa monin eri tavoin (3)

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Nuorisotoimet arvioivat toimintaansa monin eri tavoin (4)

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Ideaalitilanteessa kaikki kunnat kykenisivät 
tuottamaan säännöllistä arviointitietoa monista 
eri näkökulmista. 

• Kyselyn perusteella valtaosa, 60 % kunnista, hyödyntää 
säännöllisesti korkeintaan kahta tietolähdettä arviointityössään. 

• Toisaalta 24 % kunnista hyödyntää säännöllisesti vähintään 
neljää ja  13 % vähintään viittä tietolähdettä. 

• Hajonta on siis melko suurta.

• Kuntakoko on yhteydessä mahdollisuuksiin kerätä tietoa 
arvioinnin pohjaksi. 

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Mistä puhutaan, kun puhutaan tiedolla 
johtamisesta?

• Tavoitteena on, että toiminnassa syntyvää sisäistä tietoa ja 
toimintaan vaikuttavaa ulkoista tietoa yhdistetään, jotta 
päätökset ja toiminnan kehittäminen vievät organisaatiota 
toivottuun suuntaan (Jalonen 2015, 41).

• Oleellista on tiedon tuottamisen lisäksi jalostaa ja hyödyntää 
tietoa organisaation kaikilla tasoilla (Kosonen 2019).

• Tiedolla johtaminen on siis parhaimmillaan koko organisaation 
asia.

8.9.2022 Eila Kauppinen
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Kuntien tiedolla johtamisen erityispiirteitä

Monitoimialainen ja 
monitasoinen poliittis-
hallinnollinen organisaatio 

• päätöksenteossa on mukana 
useita tahoja

• politiikka ja edunvalvonta on 
vahvasti läsnä

• toimintaa ohjaavat usein 
arvolähtöiset valinnat 

• päätökset koskevat moni 
osapuolia.

8.9.2022 Eila Kauppinen

• Tavoitteiden asettaminen 
vaikeampaa kuin voittoa 
maksimoivilla yrityksillä, koska 
tavoitteet
• ovat moninaisia ja koskevat eri 

toimialoja, kuntalaisia ja 
poliittisia tavoitteita

• saattavat kilpailla keskenään
• määrällisten rinnalle tarvitaan  

laadulliset tavoitteet
• tavoitteiden saavuttamiseksi on 

rajalliset, pääasiassa 
verotuloihin perustuvat 
resurssit.

Lähteet: Valtiovarainministeriö 2013; Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015
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Tiedolla johtamisessa oleellista on, että

• tunnistetaan ja hyödynnetään sellaista tietoa, joka on järjestelmällistä, 
luotettavaa ja oikea-aikaista sekä nimenomaan nuorisotyössä 
tarkoituksenmukaista ja käyttökelpoista

• tietoa tuotetaan ja analysoidaan mahdollisimman tasapuolisesti ja 
kriittisesti sekä erilaiset tulkintojen mahdollisuudet huomioiden 

• tietoa tulkitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, jolloin samalla 
opitaan

• on toimivat prosessit ja käytännöt tarkoituksenmukaisen tiedon 
saamiseksi ja hyödyntämiseksi -> edellyttää johtamiskulttuurin ja 
toimintatapojen uudistamista 

8.9.2022 Eila Kauppinen

Lähteet: Jalonen, Laihonen & Lönnqvist 2012; Jukola 2015; Virtanen, Stenvall & Rannisto 2015
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Nuorisotyössä

• hyödynnetään usein toiminnassa syntyvää tietoa.

• tulisi hyödyntää enemmän toimintaan vaikuttavaa ulkopuolista tietoa.

• päätöksenteossa tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota 
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, muistaen, että osa 
toimintaympäristöihin liittyvästä tiedosta voi olla hyödytöntä tai 
epärelevanttia.

• oleellisen ja luotettavan tiedon tunnistaminen voi olla kuntakohtaista, 
mutta on myös tietoa, jota voidaan tuottaa yhteistyössä muiden 
kuntien kanssa ja valtakunnallisesti yhtenäisillä välineillä.

8.9.2022 Eila Kauppinen
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3 kysymystä, joiden avulla voit pohtia, millaista tiedolla 
johtamista tarvitaan oman kunnan nuorisotyössä ja 
mikä on mahdollista? 

8.9.2022 Eila Kauppinen

Mihin tietoa 
tarvitaan?
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8.9.2022 Eila Kauppinen

3 kysymystä, joiden avulla voit pohtia, millaista tiedolla 
johtamista tarvitaan oman kunnan nuorisotyössä ja 
mikä on mahdollista? 

Mihin tietoa 
tarvitaan?

Millaista tietoa 
tarvitaan, jotta 
voimme vastata tiedon 
tarpeisiin?

Mikä on 
tarkoituksenmukaista, 
riittävän ajassa 
päivittyvää ja 
luotettavaa? 
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3 kysymystä, joiden avulla voit pohtia, millaista tiedolla 
johtamista tarvitaan oman kunnan nuorisotyössä ja 
mikä on mahdollista? 

Mihin tietoa 
tarvitaan?

Millaista tietoa 
tarvitaan, jotta 
voimme vastata tiedon 
tarpeisiin?

Mikä on 
tarkoituksenmukaista, 
riittävän ajassa 
päivittyvää ja 
luotettavaa? 

Millaiset tiedolla 
johtamisen 
käytännöt oman 
kunnan 
nuorisotoimessa 
on ja kuinka 
toimivat käytännöt 
ovat?
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• Tieto ei ole sellaisenaan arvokasta, mikäli sitä ei hyödynnetä 
tai se ei ole sellaisessa muodossa, että sitä voi hyödyntää 
päätöksenteossa, toiminnasta kertomisessa sekä toiminnanja
palveluiden kehittämisessä. 

• Eri kunnissa tiedolla johtamisen tarpeet ja mahdollisuudet 
ovat erilaisia, jolloin myös tiedolla johtamisen käytännöt ovat 
erilaiset. 

➢Toisilta voi kuitenkin oppia ja hyödyntää yhteisiä tapoja 
tuottaa ja analysoida tietoa.

8.9.2022 Eila Kauppinen

Lopuksi 1/2
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• Tiedon tuottaminen, analysointi 
ja jalostaminen vaatii

➢aikaa

➢ järjestelmiä 

➢ työntekijä- ja 
osaamisresursseja. 

Lopuksi 2/2

• Kun nuorisotyöntekijät otetaan 
mukaan tiedon tuottamiseen ja 
jalostamiseen sekä tehdä heille 
näkyväksi, miten tietoa on 
hyödynnetty, se 

➢monipuolistaa analyyseissä 
tehtyjä tulkintoja

➢vahvistaa päätösten 
läpinäkyvyyttä

➢motivoi henkilökuntaa tiedon 
tuottamiseen ja jalostetun 
tiedon hyödyntämiseen

➢ tekee osaamisen ja tehdyn työn 
näkyväksi; saatu huomio ja 
arvostus palkitsee.



Kiitos mielenkiinnosta.

Antti Kivijärvi: antti.kivijarvi@nuorisotutkimus.fi

Juha Leskinen: juha.leskinen@lahti.fi

Tomi Kiilakoski: tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi

Eila Kauppinen: eila.kauppinen@nuorisotutkimus.fi
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