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Yhdistämme käytännön 
yhteistyötä paikallishallinnon 
kanssa ja maailmanluokan 
tutkimusta tuottaaksemme 
tuloksia yhteisöjen jäsenille ja 
vahvistamalla luottamusta 
julkiseen palveluun.

Vuoden 2021 lopusta alkaen 
Bloomberg Center for Public 
Innovation on käynnistänyt 
yhteistyötä yli 40 kaupungin 
kanssa 9 maassa ja 3 
maanosassa. 

Bloomberg Center 
for Public Innovation



Tutkimus
Fellowship eli vieraileva tutkija on 
kaksivuotinen mahdollisuus julkisen sektorin 
johtajille reflektoida ja jakaa kokemustaan sekä 
tuottaa uutta tutkimusta.

Tutkimukseni tunnistaa taitoja ja toimintatapoja, 
joita paikallishallinnossa tarvitaan 
kumppanuuksien rakentamiseksi puistojen ja 
kirjastojen kehittämisessä. 

Teen 6 tapaustutkimusta kaupungeista 
Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa 
Amerikassa. Tuloksena mm. kirja ja tieteellisiä 
julkaisuja. 

Bart’s Books, Ojai



Ylpeydenaiheita

Suomessa on poikkeuksellisen vahva 
nuorisotyön ammattitaito

Nuorisotyön lähtökohtana on 
hyvinvointi.

Suomessa on käytäntöön kiinnittyvä 
nuorisotutkimus.

Suomessa uskotaan siihen, että julkisen 
vallan tulee tukea kansalaistoimintaa.

Suomalaiset luottavat julkiseen valtaan.

Kuva: Helsingin kaupunki



Nuorisotyön kohde?

Nuoret NuoruusNuori
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1. Nuorisotyön
professio

Raportti osoittaa, että toiminnassa painottuvat 

yhteistyö sosiaalityön, poliisin ja koulujen kanssa eli 

koulutettujen auttamis-, kontrolli- ja 

kasvatusammattilaisten kanssa. Myös rahoitus 

puskee suuntaan, joka painottaa yksilö- ja 

ryhmätoimintaa. Yhteistyö muiden ammattilaisten 

kanssa on testi nuorisotyön itsetunnolle.



Miten tehdään
ei-ammattilaisten 
kanssa?
“Skandinaavinen preferenssi universaaliin hyvinvointiin 

ja avoimeen hallintoon yhdistettynä laaja-alaiseen 

vallan delegointiin lähellä ihmisiä olevalle 

paikallishallinnolle luo hedelmällisen maaperän 

yhteiskehittämiselle, mutta voimakas painotus 

ammattimaisuuden arvoihin ja kyvykkyyksiin voi 

toimia vastoin yhteiskehittämisen pyrkimyksiä. 

Ammattimaiset sosiaalityöntekijät voivat kehittää liian 

holhoavan asenteen suhteessa käyttäjiin, kansalaisiin 

ja yleisöön.”
Ansell, C. & Torfing, J. (2021). Public Governance as Co-Creation. A Strategy for Revitalizing the Public 

Sector and Rejuvenating Democracy. Cambridge University Press.
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2. Nuorisotyö ja
julkinen tila

Noin puolet kuntien nuorisotyöstä ei tee 

lainkaan yhteistyötä kaavoituksen kanssa. 

Samaan aikaan juuri nuoret, ja erityisesti 

vähävaraiset nuoret, ovat riippuvaisia julkisen 

tilan laadusta.



Tutkimus 71 miljoonan amerikkalaisen 
21 miljardista Facebook-kaveruudesta 
yhdistettynä muihin tietoihin.

Tulos: Sosiaaliluokat ylittävät 
ystävyydet ovat ratkaisevia erityisesti 
vähävaraisista perheistä tulevien 
tulevaisuuden tulokehitykselle. 
Sosio-ekonomisesti samanlaisten 
alueiden ja koulujen välillä suuria 
eroja. Ja vapaa-ajan ympäristöt 
torjuvat sosiaaliluokkien välisiä 
ennakkoluuloja tehokkaammin kuin 
koulu.
(www.socialcapital.org)



3. Kunta ja nuorisotyö

Suomalaisten kuntien todellisuudet 
nuoruuden suhteen jatkavat jyrkkää 
eroamistaan. 

Sote-uudistus pakottaa kuntia 
miettimään hyvinvointi- ja 
elinvoimatyötään uusiksi.

Nuorisotyön mahdollisuus:
Miten nuorisotyö ja nuoruus ovat osa  
kunnan tulevaisuutta?

Bart’s Books, Ojai

Kartta: Sitran Väestöselvitys 2040)



Nuorisotyö ja 
elinvoima

• Tiedontuotanto, analyysi ja 

tiedon rikastaminen nuorten 

kanssa

• Vastuumahdollisuuksien 

luominen nuorille

• Julkisen tilan kokeilut

• Yksityiset ja kaupalliset 

palvelut 

@tommilaitio



Mihin nuorisotyöntekijöitä kannustetaan ja 
koulutetaan? Mikä motivoi?

Kunta auktoriteettina
Perinteinen byrokratia, joka on 
ennustettava ja puolueeton 
asiantuntija. Selkeä ero kokemuksen 
ja tiedon välillä.

1

Kunta palvelutuottajana
Yksityiseltä sektorilta omaksutut 

toimintamallit, jotka painottavat tehokasta ja 
asiakaskeskeistä  palvelutuotantoa. 

2

Kunta 
yhteiskehittämisen 
alustana
Painotus verkostoissa, 
kumppanuuksissa ja osallisuudessa.

3

(Muokattu mm. Torfing, Mäntysalo, 
Bäcklund, Kanninen et al.)

En
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Nyt



Nuorisotyö on poliittista ja 
moraalista työtä, jossa 
jaetaan tai pidetään valtaa.

On tärkeämpää tehdä 
oikeita asioita kuin 
asiat aina oikein.
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Bloomberg Center for Public 
Innovation at Johns Hopkins
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