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Toimenpidesuositukset:

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/toimenpidesuositukset-pienten-kuntien-nuorisotyo-nuorisopolitiikassa/


• Aineistonkeruu syksyllä 2022 
Simossa, Muoniossa, Inarissa ja 
Kemijärvellä

• Mukana 52 nuorisotyön 
ammattilaista 14 eri Lapin kunnasta

• Suositusten työstäminen yhdessä 
osallistujien ja hallinnon kanssa

• Sovellettavissa myös muihin pieniin 
kuntiin

Tieto tuotettiin yhdessä Lapin 
nuorisotyön ammattilaisten kanssa 



Kuntien nuorisotyön roolia valtakunnallisten nuorisopoliittisten linjausten 
toteuttajana tulisi kirkastaa VANUPOssa nuorisotyön ja nuorisopolitiikan 
yhteyden vahvistamiseksi.

Nuorisotyön roolia tulee vahvistaa 
nuorisopolitiikan toteuttajana



Pienten kuntien nuorisotyön yhteiskunnallisen merkityksen sanoittamiseen 
ja kuntien nuorisopoliittiseen tiedolla johtamiseen tarvitaan tukea.

Nuorisotyön merkityksen sanoittaminen ja 
tiedolla johtaminen tarvitsee tukea



Kuntien nuorisotyön sitominen osaksi kuntien strategioita monialaisessa 
yhteistyössä edistää nuorisotyön roolin ja merkityksen sanoittamista 
kunnissa.

Monialainen yhteistyö on paikallistasolla 
jatkuvassa muutoksessa



• Pohjautuu tekstiin “Kenen vastuulla ovat julkisen tilan nuoret?”
• Saatavissa: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-

blogi/kenen-vastuulla-ovat-julkisen-tilan-nuoret/

Monialainen yhteistyö pienissä
kunnissa

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/kenen-vastuulla-ovat-julkisen-tilan-nuoret/


• Tuntuma: nuorten häiriökäyttäytymiset
yleistyneet pienillä paikkakunnilla

– Häiriökäyttäytyminen: Vaatinut
joltain toimijalta toimenpiteitä

• Kuka ottaa koppia, kenelle kuuluu
julkisen tilan nuoret -pohdintaa ei aina
ole käyty

• Ei ole yleistettävissä – on myös kuntia, 
joissa monialainen yhteistyö ja reagointi
toimii

Mitä havaintoja tekstin taustalla?



• On verkostoja – eivät aina
keskustele keskenään

• Mikä on koulun rooli
kokonaisuudessa nyt – entä
tulevaisuudessa?

• Jalkautuva nuorisotyö toimii
isoissa kaupungeissa – miten
jalkautuvan nuorisotyön saa
muokattua pieniin paikkakuntiin?

Kunnissa tehdään paljon nuorten
hyvinvoinnin eteen



• Tarvitaan sama suunta ja samat
tavoitteet

• Mikä on nuorisotyön suunta ja tavoite
kunnassa?

– Strategian merkitys
• Nuorisolain 9§- monialainen yhteistyö

– Verkoston tehtäviä ja tavoitteita
pohdittu syksyn aikana eri
työpajoissa

– Mukana OKM, Kuntaliitto, AVIt ja 
Juvenia/Xamk

– Tulokset esillä tämän vuoden aikana

Miten monialaisessa yhteistyössä
saadaan yhteinen suunta?
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