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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 pysäytyskuvana 

hallinnon näkökulmasta
• Lokikirja koko vuoden 

seurantana ja 
työntekijäkirjauksina



Korona-ajan mukautuksia: nuorisotyön tavoitteet ja 
toimintamuodot

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

Miten seuraavien nuorisotyön tehtäväksi ajateltujen 
asioiden merkitys on muuttunut edustamassasi 
kunnassa viimeisen vuoden aikana?
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Korona-ajan mukautuksia: yhteistyö

Miten seuraavien yhteistyökumppaneiden kanssa tehty työ on muuttunut viimeisen 
vuoden aikana?
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Kolme keskeisintä muutosta?

1) Verkossa tehtävä nuorisotyö

2) Jalkautuva tai liikkuva nuorisotyö

3) Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö



Nuorisotyö verkkoympäristöissä 
(Leskinen)

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna



Jalkautuva tai liikkuva nuorisotyö 
(Leskinen)

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
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Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön kasvavat 
volyymit

▪ Lähes kaikki nuorisotoimet (90%) tekevät jossain muodossa

▪ Valtaosaltaan koko- tai osa-aikaista työtä (noin 400 
työntekijää)

▪ Yläkoulu keskeisimpänä toimintaympäristönä
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Hidasta kasvua ja lisääntyviä vastuita -
kunnallisen nuorisotyön monet toimintakentät

• Digiloikka vai jopa askel taaksepäin?

• Etsivän nuorisotyön rinnalle nousseet uudet erityisosaajat

• Kamppailu asemasta ja arvostuksesta?
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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
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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.
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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


