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Kunnallinen nuorisotyö
lisää hyvinvointia
Suomen kunnilla on edessään haasteelliset ajat. Talous kiristyy. Kuntaliitokset herättävät tunteita.
Toimiva nuorisotyö voidaan nähdä
ratkaisuna paikallisiin haasteisiin. Kun
kunnan nuoret voivat hyvin, koko yhteisö voi paremmin. Olennaista on havaita, että nuorten asiat ovat kaikkien
asioita, ja kaikki asiat nuorten asioita.
Kädessäsi oleva raportti kertoo kunnallisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuusodotuksista. Raportti sisältää
hyviä uutisia esimerkiksi nuorisotyön
arvostuksen kasvusta. Se kiinnittää
myös huomion heikompiin uutisiin,
kuten paikoin hitaaseen kehitykseen
nuorten kuulemisessa.
Ennen kaikkea raportti antaa kunnille avaimet käteen paikallisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Nuorisotyöhön
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panostamalla kasvatetaan aktiivisia
kansalaisia, elinvoimaisia kuntalaisia ja
onnellisia ihmisiä. Raportista kannattaakin hakea hyviä ideoita kunnallisen
nuorisotyön kehittämiseen.
Aloittaa voi puhumalla hyvää nuorista ja nuorisotyöstä. Kuinka moni
kunta on esimerkiksi proﬁloitunut
nuorten kuntana? Siinä on mietittävää myös ennen ensi vuoden kunnallisvaaleja.
Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset ovat korkealla, kuten
niiden pitääkin olla.
Hanna-Mari Manninen
puheenjohtaja
Suomen Nuorisoyhteistyö
– Allianssi ry

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto

Mikä on nuorisotyön
rooli 2020-luvulla?
Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset -selvitys tehtiin nyt neljättä
kertaa Suomen Kuntaliiton ja Suomen
Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n yhteistyönä. Erityisen myönteisenä on pidettävä sitä, että nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä toimii
jo kaikissa yli 20 000 asukkaan kunnissa. Myönteistä on myös se, että nuorisotyön merkitys on viranhaltijoiden
kokemuksien perusteella kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana selvästi. Puolet vastaajista nimittäin kokee
merkityksen muuttuneen jonkin verran suuremmaksi ja viidennes erittäin
paljon suuremmaksi. Kuten eräs vastaajista onnistuneesti toteaa: ”Nuorisotyö on muuttunut oman työuran
aikana viihteellisestä vapaa-ajantoiminnasta haasteelliseksi erityistä ammatillista osaamista vaativaksi työksi.”
Laajentuneen toimialan vuoksi
nuorisotyö tulee kunnassa nähdä kaikkien hallintokuntien yhteisenä asiana.
Matalan kynnyksen palveluna nuorisotoimi tavoittaa nuoret helposti. Nuorisotyö on kodin, koulun ja sosiaalitoimen yhteistyöinstituutio ja sillä on

vahvat yhteydet myös kulttuuriin ja liikuntaan. Nuorisotyötä ja -politiikkaa
toteutetaan kunnissa monialaisena
yhteistyönä kunnan eri viranomaisten,
nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoalan toimijoiden kanssa. Kunnan keskeinen tehtävä on myös tukea nuorisotoimintaa järjestäviä yhteisöjä.
Nuorisotyön ja -politiikan koordinointi ja yhteen sovittaminen on kunnan nuorisoviranomaisen keskeinen
tehtävä. Kunnan nuorisoviranomainen
on proaktiivinen toimija ja verkostojen
luoja. Pienenä ja nopealiikkeisenä toimialana nuorisotyön on helppo toimia
yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.
Nuorisotyö on mukana turvaamassa
nuorten kasvu- ja oppimispolkuja eri
nivelvaiheissa.
Nuorisokulttuurin ja kunnallisen
nuorisotyön eräitä keskeisiä keskusteluteemoja ovat viime aikoina olleet
monet nuorten pahoinvointiin, kuten
alkoholin käyttöön, huumeisiin, koulukiusaamiseen ja väkivaltaan sekä nuorisotyöttömyyteen liittyvät kysymykset. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
eli sosiaalinen vahvistaminen, monia-
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lainen yhteistyö, lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteiset kysymykset sekä havaittavissa oleva kontrollipolitiikan
vahvistuminen vievät nuorisotyötä
koko ajan lähemmäksi sosiaalitointa.
Kunnallisen nuorisotyön oma identiteetti ja toiminta-ajatus ovat jääneet
keskustelussa helposti ongelmakeskeisten kysymysten varjoon. Onko aktiivisen kansalaisen kasvattajasta tullut nuorten pahoinvoinnin ehkäisijä?
Nuorisotyön laajentunut toimiala ja
lisääntyneet tehtävät vaativat kunnilta
yhä enemmän. Monialaisen nuorisopolitiikan koordinointi, nuorten sosiaalinen vahvistaminen, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta ovat

tuoneet kunnille uusia ja entistä vaativampia tehtäviä. Kunnallinen nuorisotyö ja nuorisotyöntekijät ovat toimineet ansiokkaasti ja saaneet hyviä
tuloksia aikaan esimerkiksi nuorten
työpajatoiminnassa. Korjaavien toimenpiteiden lisäksi on nyt kuitenkin
uskallettava panostaa rohkeasti myös
ennaltaehkäisyyn.
Kunnallinen nuorisotyö on nuorista välittämistä. Se on osallisuuden ja
kasvun tukemista nuorten omissa yhteisöissä sekä nuorten näkökulman
esiintuomista. Nuorisopalvelujen tulee kunnassa olla kaikkien hallintokuntien yhteinen asia ja nuoren tulee kokea olevansa osa yhteiskuntaa.
Kari Sjöholm
erityisasiantuntija
Suomen Kuntaliitto
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Johdanto
Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset -selvitys pohjautuu kyselyyn,
joka toteutettiin sähköpostitse 14.9–
30.9.2011. Selvityksen toteuttavat
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
ry ja Suomen Kuntaliitto. Raportin tavoitteena on hahmottaa nuorisotyön
tulevaisuutta ja siihen liittyviä haasteita kunnallisen nuorisotyön näkökulmasta. Kysely lähetettiin kuntien

nuorisotoimesta vastaaville henkilöille
yhteensä 310 kuntaan. Vastauksia saatiin kaikkiaan 216, jolloin vastausprosentiksi muodostui 70 %. Kysely on toteutettu aiemmin vuosina 2004, 2006
ja 2009. Vuonna 2009 vastausprosentti oli 52 %. Vertailuaineistona tälle raportille käytettiin osittain sekä vuosien
2006 että 2009 raportteja.

Taustatietoja
Vastaajien proﬁilit vaihtelevat melko
paljon. Naisten osuus kyselyyn vastanneista viranhaltijoista on 58 % ja miesten 42 %. Vastaajista joka kymmenes
on 30-vuotias tai nuorempi. Sekä 31–

40-vuotiaita että 41–50-vuotiaita on
molempia noin neljännes vastaajista.
Kolmasosa vastaajista on 51–60-vuotiaita ja vajaa kymmenesosa yli 60-vuotiaita.

Vastaajien kuntien koot jakaantuvat seuraavalla tavalla:
Vastanneet kunnat

Osuus vastanneista

Lukumäärä

9%

20

2001 - 5000 asukasta

30 %

64

5001 - 10 000 asukasta

28 %

61

10 001 - 20 000 asukasta

13 %

29

20 000 - 50 000 asukasta

13 %

28

50 001 - 100 000 asukasta

4%

8

Alle 2000 asukasta

Yli 100 000 asukasta

3%

6

100 %

216
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Vastanneiden joukossa oli sekä työntekijä- että esimiesasemassa toimivia.
Viranhaltijoista kaksi kolmasosaa työskentelee esimiesasemassa omassa organisaatiossaan. Vastaajista 29 % on
työskennellyt nykyisessä toimessaan
yli 20 vuotta, mikä ei eroa vuoden 2009
tuloksesta. Sen sijaan enintään 5 vuotta alalla työskennelleiden määrässä on

pientä kasvua sekä vuoteen 2006 että
2009 verrattuna. Vuonna 2011 heitä
on vastaajista jopa 40 %. Näyttääkin
siltä, että myös nuorisotoimen henkilöstössä on menossa hidasliikkeinen
sukupolvenvaihdos. Tulos saattaa kertoa myös siitä, että henkilöstön vaihtuvuus nuorisoalalla on suurta.

Muut toimialat nuorisotoimialan lisäksi
Nuorisotyöstä kunnissa vastaavilla työntekijöillä on tyypillisesti myös
muita vastuualueita. Vastanneista 70
% hoitaa työssään lisäksi myös muiden toimialojen asioita. Näistä yleisimmät olivat liikuntatoimi (70 %) ja kulttuuritoimi (41 %). Huomionarvoista on
myös ”muu, mikä” – vastausvaihtoehdon valinneiden suuri osuus (30 %).
Tähän joukkoon kuuluvat tekivät nuorisotoimen ohessa muun muassa iltapäiväkerhon, lastenkulttuurin ja museo- tai matkailutoimen työtehtäviä.
Nämä tulokset olivat suurin piirtein

10

samanlaisia vuosien 2006 ja 2009 tuloksiin nähden. Aikaisempien vuosien tapaan kunnan koko vaikuttaa viranhaltijoiden toimenkuviin. Pienissä
kunnissa viranhaltijalla on tavallisesti
lukuisia vastuualueita, kun taas isoissa kunnissa se on huomattavasti harvinaisempaa. Alle 2000 asukkaan kuntien viranhaltijoista kaikki ilmoittavat
hoitavansa nuorisotoimialan lisäksi myös muita tehtäväalueita. Yli 100
000 asukkaan kunnissa viranhaltijoiden vastuualueisiin ei kuulunut nuorisotoimen lisäksi muita toimialoja.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto
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Nuorisotoimen merkitys
ja vaikuttaminen
Nuorisotoimen asioiden esittely
kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa
Vastaajista 24 % on esitellyt nuorisotoimen asioita kunnan- tai kaupunginvaltuustossa viimeisen vuoden aikana.
Luku vastaa vuoden 2006 ja 2009 tuloksia, joskin laskua on muutama prosenttiyksikkö. Sen sijaan 30 % vastaajista on esitellyt nuorisotoimen asioita
kunnanhallituksessa viimeisen vuoden aikana, mikä on hieman edellisiä
vuosia enemmän. Erot ovat kuitenkin
kaiken kaikkiaan pieniä.
Alle 2000 asukkaan kuntien viranhaltijoista 39 % on viimeisen vuoden
aikana esitellyt nuorisoa koskevia asioita kunnanvaltuustossa ja 41 % kunnanhallituksessa, mikä tekee heistä
aktiivisimman ryhmän. Merkillepantavaa on myös se, että yli 100 000 asukkaan kuntien viranhaltijoista yksikään
ei ole esitellyt nuorisoasioita kunnanvaltuustossa viimeisen vuoden aikana.
Sen sijaan puolet ilmoittaa tehneensä
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näin kunnanhallituksessa. Muissa kuntaryhmissä ero kunnanvaltuuston ja hallituksen välillä ei ollut näin jyrkkä.
Näyttää siltä, että suuremmissa kunnissa valtuustot eivät käsittele säännöllisesti nuorisotyöhön liittyviä asioita viranhaltijan esittelemänä.
Sen sijaan kunnanvaltuutettujen
nuorisotoimea koskevassa aloiteaktiivisuudessa on tapahtunut muutoksia.
Vastaajista 55 % ilmoittaa kunnanvaltuutettujen tehneen nuorisoa koskevia aloitteita viimeisen kahden vuoden aikana. Verrattuna vuoteen 2009
lukuun on laskua viitisen prosenttia.
Ero on kuitenkin pieni vuoteen 2006
(57 %) verrattuna. Kuntakoon kasvaessa myös kunnanvaltuutettujen aktiivisuus nuorisoasioissa näyttäisi kasvavan. Mitä isompi kunta, sitä enemmän
nuorisotoimea koskevia aloitteita valtuutetut tekevät.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto

Nuorisoasioista vastaava toimielin kunnassa
”Luottamushenkilöt ovat kysyneet
ja tukeneet nuorisotyöhön liittyvissä
kysymyksissä.”
Vastaajilta kysyttiin, mikä toimielin
on vastuussa kunnan nuorisoasioista. Sivistyslautakunta on selvästi yleisin (45 %) ja se on entisestään vahvistanut asemaansa (vuonna 2006 30 %
ja vuonna 2009 38 %). Sivistyslautakunta on yleinen etenkin pienissä kunnissa. Alle 2000 asukkaan kunnista 60
%:ssa sivistyslautakunta vastaa nuorten asioista. Päättävä toimielin vaihtelee melko tasaisesti kuntakoon kasvaessa. Yli 100 000 asukkaan kunnista
sivistyslautakunta vastaa nuorisotyöstä 17 %:ssa. Sen sijaan puolella tässä
kuntakokoluokassa on nuorisolautakunta. Vapaa-aikalautakuntien määrä
on pienentynyt edelleen. Osuus vuonna 2011 on 26 %, missä on pudotusta vuodesta 2009 4 prosenttiyksikköä
ja vuodesta 2006 9 prosenttiyksikköä.
Nuorisolautakunta on 11 kunnassa.
Vastaajista ”muu, mikä” – kohdan valitsi 13 %, joista yli 100 000 asukkaan

kuntien osuus on kolmannes. Yleisimmät muut luottamuselimet ovat lasten
ja nuorten lautakunta (eri nimiversioissaan) tai peruspalvelulautakunta.
Tukea omalle työlleen kyseiseltä luottamuselimeltä melko paljon tai
erittäin paljon kokee saavansa 41 % viranhaltijoista. Liki puolet vastaa saavansa tukea jonkin verran. Alle 2000
asukkaan kuntien viranhaltijat erottuvat vastausjoukosta jonkin verran
muita vastaajaryhmiä tyytyväisempinä. Näiden kuntien vastaajista joka viides kokee saavansa tukea erittäin paljon, kolmasosa melko paljon ja puolet
jonkin verran.
Noin joka kymmenes viranhaltija
vastaa jäävänsä kokonaan ilman luottamuselimen antamaa tukea. Vastaajajoukosta erottuvat 50 000 – 100 000
asukkaan kuntien viranhaltijat, joista
neljännes kokee, ettei saa luottamushenkilöitä lainkaan tukea työlleen.
Esimiesasemassa työskentelevät
kokivat saavansa hieman työntekijöitä
enemmän tukea omalle työlleen, mutta erot ryhmien välillä ovat pieniä.

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011
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Sivistyslautakunta paras taho
nuorten asioiden hoitoon kunnassa
Viranhaltijoilta kysyttiin myös sitä,
mikä olisi heidän mielestään paras
taho sovittamaan yhteen nuorten
elinolojen parantamiseen tähtääviä
toimenpiteitä. Kolmannes vastaajista pitää sivistyslautakuntaa parhaimpana tähän tehtävään. Vielä vuonna
2009 vapaa-aikalautakunta oli vastanneiden keskuudessa suosituin 33 %
osuudella, mutta nyt niin kokee vain
23 %. Aikaisempia kyselyjä suurempi
on myös ”muu, mikä” -vastausvaihto-

ehdon antaneiden osuus (11 %). Annettujen vaihtoehtojen skaala oli laaja,
mutta moni vastaaja peräänkuuluttaa monialaista lapsi- ja nuorisoasialautakuntaa tai -ryhmää, joka kokoaisi erilaiset nuorten kanssa tekemisissä
olevat viranhaltijatahot yhteen. Varsinaista nuorisolautakuntaa kannattaa
15 % vastaajista, eli sen suosio viranhaltijoiden keskuudessa on edelleen
vähentynyt (2006 20 % ja 2009 16 %).

Nuorisotyön merkitys jatkaa kasvuaan
Nuorisotyön merkitys on viranhaltijoiden kokemusten perusteella kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana
selvästi. Puolet vastaajista kokee merkityksen muuttuneen jonkin verran
suuremmaksi ja viidennes paljon suuremmaksi (2009 58 % ja 14 %). Samoin
viidenneksen mielestä merkitys on pysynyt samana. Yksikään vastaaja ei koe
merkityksen muuttuneen paljon vähäisemmäksi. Pitkän aikavälin arvon
mukaan nuorisotyön merkityksen voidaan nähdä kasvaneen jo ainakin kymmenen vuoden ajan.
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”Nuorisotyö on muuttunut oman
työurani aikana viihteellisestä vapaa-ajantoiminnasta haasteelliseksi erityistä ammatillista osaamista
vaativaksi työksi. Myös keskimääräinen kunnalliseen nuorisotyöhön
osallistuvan nuori on muuttunut
sekä iältään että taustoiltaan. Työ on
aiempaa vahvemmin kasvatustyötä, jolla on selkeät tavoitteet. Sisällöt ovat muuttuneet sekä laadullisesti että määrällisesti.”

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto

78 % vastaajista uskoo nuorisotyön
merkityksen kasvavan myös tulevina
viitenä vuotena. Joka kuudes uskoo
merkityksen kasvavan erittäin paljon.
Vajaa viidennes uskoo merkityksen py-

syvän samana tulevaisuudessa. Melko
tai erittäin paljon vähäisemmäksi merkityksen arvioi muuttuvan vain muutama vastaaja.

Kunnan luottamushenkilöt
arvostavat nuorisotyötä
”Nuorisotyöhön vaikuttamalla voi
ennaltaehkäistä nuorten sosiaalisten ongelmien kasvua. Tämän ovat
vaikuttajatkin ymmärtäneet.”
Vastaajia pyydettiin arvioimaan nuorisotyön merkityksen muutosta kunnan luottamushenkilöiden silmissä
kuluneen viiden vuoden aikana. Puolet vastaajista kokee merkityksen kasvaneen melko paljon ja vajaa 10 %
huomattavasti. Jonkin verran tai huomattavasti pienemmäksi merkityksen
kokee muuttuneen vajaa kymmenes-

osa vastaajista.
Viranhaltijat ovat melko optimistisia luottamushenkilöiden nuorisotyötä kohtaan kokeman arvostuksen
suhteen myös tulevaisuudessa. Luottamushenkilöiden nuorisotyötä kohtaan
kokeman arvostuksen vähenemiseen
tulevaisuudessa uskovia on aikaisempia vuosia vähemmän. Samalla kuitenkin myös huomattavaan merkityksen
kasvuun uskovien määrä on pudonnut
vuodesta 2006 9 % -yksikköä ollen tällä hetkellä 3 %. Kuitenkin valtaosa, 53
% uskoo merkityksen kasvavan jonkin
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verran myös tulevien viiden vuoden aikana. Toisaalta vastaajilla on myös toisenlaisia kokemuksia asiasta:

toimen resurssit ovat pienentyneet
entisestään. Nuorten olemassaolo
muistetaan vain juuri ennen kunnallisvaaleja ja silloinkin vain puheissa.”

”Päättäjät eivät ymmärrä ennaltaehkäisevän työn merkitystä ja nuoriso-

Yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuusasiat
toteutuvat kunnissa vaihtelevasti
Nuorisotoimen viranhaltijoilta kysyttiin myös sitä, miten hyvin yhdenvertaisuuteen ja monikulttuurisuuteen
liittyvät asiat toteutuvat kunnassa.
Noin puolet vastanneista arvioi, että
kunnan tai nuorisotoimen yhdenvertaisuussuunnitelmassa on otettu
huomioon syrjinnän vaarassa olevien nuorten asiat melko hyvin huomioon. Vajaa kymmenesosa arvioi, että
nämä asiat otetaan huomioon erittäin
hyvin. Kuitenkin neljännes vastaajista kokee, että syrjinnän vaarassa olevien nuorten asiat otetaan huomioon
melko huonosti ja 6 % erittäin huonosti. 13 % vastaajista ei osannut ilmaista
kantaansa.
Yli puolet arvioi kunnan nuorisotoimessa olevan osaamista, aktiivisia toimenpiteitä ja sitoutuneisuutta syrjinnän vastaiseen nuorisotyöhön melko
hyvin. 22 % kokee tämän toteutuvan
kunnassaan erittäin hyvin. Kuitenkin
viidesosa vastaajista kokee, että tavoi-
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te toteutuu heidän kunnassaan melko
tai erittäin huonosti.
Nuorisotoiminnan esteettömyyden
ja saavutettavuuden kokee toteutuvan melko hyvin 55 % vastanneista ja
erittäin hyvin 31 %. Melko huonosti tavoitteen kokee toteutuvan joka kymmenes vastaaja. Yksikään vastaaja ei
kuitenkaan koe sen toteutuvan erittäin huonosti.
Vastaajilta kysyttiin myös arviota
väitteen ”kunnan nuorilla on valmiuksia toimia monikulttuurisessa, moniarvoisessa ja monimuotoisessa yhteiskunnassa” toteutumisesta. 57 %
vastanneista arvioi nuorilla olevan valmiuksia melko hyvin ja erittäin hyviksi
ne kokevat 12 % vastanneista. Toisaalta peräti neljäsosa vastaajista kokee
valmiudet melko huonoiksi. Muutaman vastaajan mielestä valmiuksien
luominen nuorille monimuotoisessa
yhteiskunnassa toimimiseen toteutuu
kunnassa erittäin huonosti.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto
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Nuorisotyön resurssit
Rahoitus kasvanut mutta
suhteellinen osuus laskenut
”Tärkeää työtä, mutta liian pienin resurssein. Syrjäytymisen ehkäisyyn ja
muuhun vastaavaan käytetään liian
vähän euroja ja se taas näkyy sosiaalipuolen kustannuksissa.”
Vastaajilta kysyttiin kunnan nuorisotoimen käyttömenojen osuutta kunnan koko käyttötaloudesta. Vastaajista
valtaosa, 44 %, ilmoittaa nuorisotoimen osuudeksi 0,1-0,5 % ja 16 % vastaajista 0,6-1,0 %. Viimeisen viiden
vuoden aikana käyttömenojen suhteellisessa määrässä on tapahtunut
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selvä pudotus. Alle 0,1 %:n osuuden
ilmoittaneiden vastaajien luokka on
edellisiin vuosiin verrattuna kasvanut.
Vajaa kuudennes ilmoittaa tämän olevan nuorisotoimen osuus käyttötaloudesta. Toisaalta on huomioitava se, ettei joka viides vastaaja osannut nimetä
osuutta lainkaan.
Valtionosuuden määrä nuorisotoimen käyttömenoista on myös laskussa. Erot ovat tosin tasaisempia kuntien kesken. 17 % vastaajista ilmoittaa
osuudeksi 2-5 % ja sama määrä vastaajia 6-15 %. 13 %:ssa kunnista valti-
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Nuorisotoimen rahoitus

2000

2004

2006

2009

2011

Vähentynyt (jonkin verran tai huomattavasti)

52%

25%

34%

27%

20%

Lisääntynyt (jonkin verran tai huomattavasti)

23%

41%

35%

37%

45%

onosuus on alle 2 % ja vastaavasti yli
15 % osuuden ilmoittaa 6 % vastaajista. Liki puolet (45 %) vastaajista ei osaa
ilmoittaa valtionosuuden määrää nuorisotoimen rahoituksesta.
Nuorisotoimen rahoituksessa on
kokonaisuudessaan havaittavissa pientä nousujohteisuutta. Tarkasteltaessa
viittä viimeistä vuotta rahoituksen ilmoittaa 41 % vastaajista kasvaneen
jonkin verran ja 4 % kasvaneen huomattavasti. Hieman yllättäen pienissä
kunnissa rahoitus näyttää kasvaneen
suuria kuntia useammin. Viidennes
kunnista ilmoittaa rahoituksen vähentyneen melko paljon tai huomattavasti, mutta näidenkin vastaajien osuus
on vähentynyt vuodesta 2006 yli 10 %
(vuonna 2006 33,9 % ). 35 % arvioi rahoituksen pysyneen samana.
”Yleinen talouden laskusuhdanne tulee vaatimaan säästöjä.”
Arvioitaessa nuorisotoimen seuraavien viiden vuoden rahoitusta vastaajat ovat varovaisen toiveikkaita, tosin
kukaan ei usko rahoituksen huomattavaan kasvuun. Neljäsosa vastaajis-

ta uskoo sen kasvavan jonkin verran ja
vajaa puolet pysyvän samana. 27 % arvelee rahoituksen pienenevän jonkin
verran ja muutama prosentti huomattavasti, mutta nämäkin ovat pienempiä kuin vuosien 2006 ja 2009 luvut
(32 % ja 35 %). Toisin sanoen rahoituksen kehityksestä huolestuneiden määrä on vähentynyt jonkin verran.
Nuorisotoimen
käyttömenojen
osuus kunnan koko käyttötaloudesta on siis saatujen vastausten perusteella laskussa, mutta silti kokonaisuudessaan nuorisotoimen rahoituksessa
on monin paikoin havaittavissa kasvua. Kuntien nuorisotoimen rahoitus
ei kasva muun käyttötalouden ja muiden toimialojen kanssa samaa tahtia.
Nuorisotoimelle asetetaan jatkuvasti uusia tehtäviä, jotka tarvitsevat
myös lisää resursseja. Esimerkiksi etsivä nuorisotyö lisää monissa kunnissa
nuorisotoimen käyttömenojen määrää. Tehtävät ja resurssit kuitenkin harvoin kohtaavat. Saatujen vastausten
perusteella nuorisotoimen taloudellinen tilanne ei tule todennäköisesti jatkossa ainakaan huomattavasti paranemaan.
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”Toimintaan suunnatun rahan osuus
on pieni. Jos halutaan näkyvää toimintaa ja ennaltaehkäisyä nuorten
syrjäytymiseen toimintamäärärahojen on noustava. Mitä järkeä olisi
ollut valita uusi nuoriso-ohjaaja, jos
hänellä ei ole käytössä määrärahoja
toiminnan järjestämiseen?”
Epävarma taloudellinen tilanne
huolettaa monia nuorisotoimen viranhaltijoita. Joidenkin nuorisotyöntekijöiden kokemus on, että kuntien
säästötalkoissa nuorisotoimi on usein
ensimmäisenä listalla. Kuitenkin osassa kunnista on tehty päätöksiä, joissa
korostuu panostaminen lähipalveluihin ja niiden säilyttämiseen. Säästöt

yritetään hakea muualta kuin kuntalaisten peruspalveluista.
Suomen hallituksen kaavailema
kuntarakenneuudistus tuntuu puhuttavan myös nuorisotoimen viranhaltijoita. Kuntaliitokset nähdään toisaalta
sekä rahoitusta ja resursseja lisäävinä
että niitä vähentävinä tekijöinä. Osassa kunnista uskotaan, että suunniteltu tai tulossa oleva kuntaliitos tuo lisää
mahdollisuuksia nuorisotoimen järjestämiseen. Toisaalta taas osa viranhaltijoista arvioi, että toteutuessaan kuntaliitos laajentaisi toimintakenttää ja
työmäärää, mutta resurssit eivät todennäköisesti tulisi lisääntymään samassa suhteessa. Kuntaliitoksista lisää
sivulla 33.

Nuorisotoimen henkilöstön
määrä kasvanut hieman
Viranhaltijoilta kysyttiin, millaisia henkilöstömuutoksia heidän kunnassaan
on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaajista 44 % ilmoittaa
henkilöstömäärän kasvaneen jonkin
verran tai huomattavasti. 41 % ilmoittaa tilanteen pysyneen samana. Joka
kymmenennessä kunnasta nuorisotoimen henkilöstö on vähentynyt jonkin
verran ja 5 %:ssa huomattavasti.
Seuraavaa viittä vuotta arvioitaessa
tilanteen nähdään pysyvän kutakuinkin nykyisen kaltaisena. Kaksi kolmas20

osaa arvioi henkilöstömäärän pysyvän
samana. Kymmenesosassa kunnista
uumoillaan henkilöstömäärän pienenevän jonkin verran tai huomattavasti.
Joka neljäs vastaaja uskoo nuorisotoimen työntekijöiden määrän kasvavan
tulevaisuudessa jonkin verran tai huomattavasti.
Nuorisotoimen henkilöstön ollessa
useissa kunnissa jo nyt minimissään,
ei mahdollisuuksia henkilöstön vähentämiseen juuri ole. Monissa kunnissa
nuorisotyötä tehdään muutaman, jois-
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sakin vain yhden, ihmisen työpanoksella.
”Hankalinta ovat kuntien tiukat taloudet, jotka estävät henkilöstöresurssien lisäyksen – päättäjät eivät
vieläkään ymmärrä, kuinka nuorisotyöhön panostamisella voitaisiin ehkäistä sosiaali- ja terveystoimen menoja.”

projektirahoituksella, mutta tuloksena
saattaa olla vain lyhytaikainen korjaus
tilanteeseen:
”Tällä hetkellä työvoimaa on saatu lisättyä lyhytaikaisten projektien
avulla, projektien päätyttyä ei ole resursseja palkata ohjaajia riittävästi
ylläpitämään projekteilla käynnistettyjä toimintoja.”

Joissakin kunnissa henkilöstötilannetta yritetään helpottaa hanke- ja

Ostopalveluiden määrässä pientä kasvua
Osa kunnista järjestää nuorisotoimen
tehtäviä ostopalveluilla. Tavoitteiksi
mainitaan muun muassa lisäresurssien
saanti ja säästöjen hakeminen.
Viimeisen viiden vuoden aikana ostopalveluiden käytön lisääntyminen
on ollut kuntien nuorisopalveluissa
varsin maltillista. kunnista 63 %:ssa ostopalveluiden määrä on pysynyt entisellä tasollaan. 25 % ilmoittaa käytön
lisääntyneen jonkin verran ja muutama vastaaja huomattavasti. 10 %:ssa
kunnista ostopalveluiden määrä on viimeisen viiden vuoden aikana vähentynyt jonkin verran tai huomattavasti.
Kyselyn perusteella nuorisopalveluiden järjestäminen ostopalveluin tulee jonkin verran lisääntymään tulevaisuudessa. Vajaa kolmannes vastaajista

arvioi käytön lisääntyvän jonkin verran
tai huomattavasti seuraavien viiden
vuoden aikana. 63 %:n mukaan ostopalveluiden määrä tulee pysymään
samana. 7 %:ssa kunnista ostopalveluiden määrän arvioidaan tulevaisuudessa vähenevän.
”Etsivä nuorisotyö on tullut ostopalveluna.”
Kunnilla on ostopalveluiden käytöstä sekä myönteisiä että kielteisiä kokemuksia, jotka epäilemättä vaikuttavat
ostopalveluiden hankintapäätöksiin
myös tulevaisuudessa. Kaikissa kunnissa ei ostopalveluiden hankkiminen
ole edes mahdollista palveluntarjoajien puuttumisen takia. Ostopalvelut
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tarjoavat kuitenkin tärkeitä lisäresursseja, sillä aina omat resurssit eivät riitä

edes perustyön suorittamiseen.

Järjestöjen roolissa ei suuria muutoksia
”Toimivia järjestöjä ei kunnassamme
nuorisopuolella ole ja ajattelen, että
uusiakaan ei ole tulossa.”
”Järjestöihin on viimeisen viiden vuoden aikana tullut uusia aktiiveja, joilla on halua toimia. Uskon järjestöjen
toiminnan vilkastuvan vielä hiukan.
Nyt kun nuorisotoimen henkilöstö resurssit ovat kasvaneet.”
Järjestöjen rooli kuntien nuorisotyössä on melko vakiintunut. Lähes puolet
arvelee järjestötoiminnan roolin pysyneen samana viimeisen viiden vuoden
ajan. Viidesosa kokee roolin kasvaneen
ja kolmasosa heikentyneen. Tulokset
ovat käytännössä samanlaisia vuoden
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2009 tulosten kanssa. Silloin 33 % vastaajista arvioi roolin vähentyneen, 23
% lisääntyneen ja 47 % pysyneen samana.
Tulevaisuudessa 54 % uskoo järjestöjen roolin pysyvän samanlaisena seuraavan viiden vuoden ajan. 15
% arvelee roolin pienenevän ja 32 %
kasvavan. Yli 100 000 asukkaan kunnat
erottuvat jonkin verran muista. Niissä
työskentelevistä viranhaltijoista yksikään ei usko järjestöjen roolin tulevaisuudessa ainakaan pienenevän.
Valtaosa vastaajista nimeää järjestöjen roolin vähenemisen syyksi järjestöaktiivien puutteen. Etenkin pienissä
kunnissa koetaan ongelmaksi uusien
aktiivien saaminen mukaan toimin-
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taan. Joissakin kunnissa muuttoliike
ja nuorempien ikäluokkien pieneneminen supistavat jäsenmäärää ja sitä
kautta koko järjestön toimintaa. Osa
vastaajista taas toteaa kunnassa nuorisotyötä tekevien järjestöjen olevan lähinnä urheiluseuroja.
Järjestöjen merkitys koetaan kuitenkin tärkeäksi ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan lisätä ja

tiivistää. Järjestöjen toivotaan myös
tuovan helpotusta resurssipulassa painivalle kunnalliselle nuorisotyölle.
Muutamissa kunnissa arvellaan järjestökentän menevän uusiksi. Osa vastaajista arvelee perinteisten, pitkään
toimineiden yhdistysten korvautuvan
nuorten perustamilla, nopeasti syntyvillä ja sammuvilla, tietyn teeman ympärille rakentuvilla ryhmillä.
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Nuorisolaki
kuntien näkökulmasta
”Nuorisolain uudistuksen myötä lapsi- ja nuorisopolitiikka sekä nuorten vaikuttaminen on nostettu esiin. Nuorisotoimen asema näiden asioiden koordinaattorina
ja esille tuojana korostuu ja tuo lisäarvoa nuorisotyölle.”

Miten pitäisi määritellä nuori?
Nykyinen nuorisolaki astui voimaan
vuonna 2006. Se velvoittaa kuntia järjestämään nuorille oikeuden osallistua
itseään koskevien asioiden käsittelyyn
sekä tulla kuulluksi. Vuoden 2011 alussa lakiin lisättiin pykälät etsivästä nuorisotyöstä ja monialaisesta yhteistyöstä.
Nuorisolain 2 §:ssä on määritelmä,
jonka mukaan nuorella tarkoitetaan
alle 29-vuotiasta henkilöä. Viranhaltijoilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat tästä määritelmästä. Mielipiteet jakautuivat selkeästi kahtia. 46 % vastaajista
piti ikärajaa sopivana ja 46 %:n mielestä sitä pitäisi muuttaa. 7 % ei osannut
ilmaista kantaansa. Ikärajan muutosta
kannattavista valtaosa piti 25 ikävuotta sopivimpana nuoren yläikärajana.

Lukua perusteltiin muun muassa sillä, että se yhtenäistäisi käytäntöjä esimerkiksi työvoimahallinnon kanssa.
Osa vastaajista laskisi ikärajaa vieläkin
enemmän tarkoittamaan enintään 20tai 18-vuotiasta. Eräs vastaaja piti nykyistä ikärajaa ajatuksen tasolla oikeana, mutta totesi, että käytössä olevat
resurssit eivät riitä ikärajan yläpäässä
olevien nuorien huomioimiseen. Muutama vastaaja toivoi nuoren henkilön
määritelmälle alaikärajaa.
”29-vuotiaita ei tavoiteta nykyisin
tehtävän nuorisotyön keinoilla – ainakaan meillä, mutta mikä ikä pitäisi olla, on jo vaikeampi kysymys. 20v.?”
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Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelma puolessa kunnista
Ensimmäinen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma hyväksyttiin
vuonna 2006. Viranhaltijoista 56 % ilmoittaa, että heidän kunnassaan on
käytössä Lapsi- ja nuorisopolitiikan
kehittämisohjelman 2007–2011 paikallinen sovellus. Osa kunnista on toteuttanut hankkeen seutuyhteistyönä
muiden kuntien kanssa. Suuremmissa kunnissa kehittämisohjelma on pieniä kuntia todennäköisemmin. Yli 100
000 asukkaan kunnista se löytyy jokaisesta. Sen sijaan enintään 5000 asukkaan kunnista ainoastaan 38 %:ssa on

olemassa kehittämisohjelman paikallinen sovellus.
43 %:ssa kunnista on sekä nuorten vaikuttajaryhmä tai -hanke että
lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman paikallinen sovellus. Mitä
suurempi kunta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä nämä molemmat
löytyvät. Alle 2000 asukkaan kunnista osuus on vain 15 %, kun taas yli 100
000 asukkaan kunnista 83 %:lla on
sekä nuorten vaikuttajaryhmä että kehittämisohjelman paikallinen sovellus.

Nuorisolain 7 § ja tehtävien toteuttaminen
Nuorisolain 7 §:ssä määritellään kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat asiat. Niihin kuuluvat nuorten
kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat
ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja
neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten
ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen
ja monikulttuurinen nuorisotoiminta,
nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja
etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin
olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Näistä asioista valtaosa näyttäisi
toteutuvan kunnissa vähintään mel-
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ko hyvin. Listaa vaivaa kuitenkin tietty jakautuneisuus. Parhaiten koetaan
toteutuvan toimitilojen ja harrastusmahdollisuuksien mahdollistaminen
nuorille. 88 %:ssa kunnista ne toteutuvat melko hyvin tai erittäin hyvin.
Kunnat arvioivat toteuttamisen onnistuneen hyvin myös nuorten kasvatuksellisessa ohjauksessa (79 %),
nuorisoyhdistysten tai muiden nuorisoryhmien tukemisessa (78 %), liikunnallisessa nuorisotoiminnassa (78 %)
ja etsivässä nuorisotyössä (79 %). Joidenkin tehtävien toteuttamisessa kunnilla on kuitenkin enemmän ongelmia.
Valtaosa kunnista kokee toteuttami-
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sen olevan melko tai erittäin huonoa
monikulttuurisuustoiminnassa (68 %),
kansainvälisessä toiminnassa (63 %) ja
ympäristökasvatuksessa (56 %). 22 %
vastaajista arvioi sekä monikulttuurisuustoiminnan että kansainvälisen toiminnan toteutuneen erittäin huonosti.
Kunnista 43 %:ssa etsivä nuorisotyö
toteutuu vastaajien arvion mukaan
erittäin hyvin ja 36 %:ssa melko hyvin.
Kunnan asukasluku ei kyselyn perusteella vaikuta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen vaan se riippuu enemmänkin paikallisista olosuhteista.
Toisaalta toimintamuoto on uusi eikä
varsinainen toteutus kaikissa kunnis-

sa ole vielä edes käynnissä. Nuorisolaki ei myöskään velvoita etsivän nuorisotyön järjestämiseen.
Työpajapalvelujen toteuttaminen
jakaa kuntia. 64 %:ssa kunnista työpajatoiminta toteutuu hyvin ja näistä
puolet kokee toteuttavansa sen erittäin hyvin. Kuitenkin viidennes vastaajista kokee toteuttamisen olevan
melko huonosti ja 14 %:ssa kunnista
työpajapalvelujen koetaan toteutuvan
erittäin huonosti. Alle 2000 asukkaan
kuntien viranhaltijat olivat vastaajista
ainoat, joista yli puolet kokee työpajapalveluiden toteutuvan huonosti, kolmannes jopa erittäin huonosti.
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Suurimmassa osassa kuntia on
nuorten ohjaus- ja palveluverkosto
”Koko ajan tarvitaan enemmän, lakien säätäminen ja velvoitteiden lisääminen paperityömuotoiseksi on aina
perusnuorisotyöstä pois.”
Nuorisolain 7 a § velvoittaa kunnan perustamaan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston, jonka jäseninä ovat edustajat opetus-, sosiaali- ja terveys-, ja
nuorisotoimesta sekä työ- ja poliisihallinnosta. Monialainen yhteistyöverkosto voidaan perustaa myös useamman
kunnan yhteistyönä.
Nuorisolain edellyttämä verkosto
löytyy 83 %:sta kuntia. 44 % on perustanut sen ja 39 % luonut jo olemassa
olleen rakenteen yhteyteen. 17 % vastaajista ilmoittaa, ettei verkostoa ole
vielä perustettu.
Nuorisolaki määrittelee verkostolle tietyt tehtävät. Nämä ovat tietojen kokoaminen, nuorille suunnattujen palveluiden yhteensovittaminen
ja vaikuttavuuden edistäminen, yhteisten menettelytapojen suunnittelu
ja tehostaminen sekä palveluiden järjestämiseen liittyvän tiedonvaihdon
edistäminen. Vastaajista 59 % kokee
tehtävien toteuttamisen onnistuneen
melko hyvin ja 8 % erittäin hyvin. 26 %:
n mielestä tehtävien toteuttamisessa
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on onnistuttu melko huonosti ja vain
3 %:n mielestä erittäin huonosti. Parhaiten kunnat kokevat onnistuneensa palveluiden yhteensovittamisessa
ja vaikuttavuuden edistämisessä. Sen
arvioi melko tai erittäin hyvin onnistuneeksi 69 % vastaajista. Suuria eroja eri
tehtävien keskinäisissä onnistumisasteissa ei ole.
Tietojen kokoaminen nuorten kasvu- ja elinoloista sekä niiden pohjalta
tapahtuva arviointi oli vastaajien mielestä heikoimmin toteutuva tehtävä.
Erittäin tai melko huonosti tämän tehtävän toteutus on onnistunut 32 %:
n mielestä. Toisaalta 10 %:n mielestä
tehtävässä on onnistuttu erittäin hyvin. 10 000 asukkaan ja sitä pienemmissä kunnissa viranhaltijoista niukasti
puolet (51 %) kokee tehtävien onnistuneen hyvin, kun taas yli 10 000 asukkaan kunnissa näin kokee 83 % viranhaltijoista.
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Verkkonuorisotyötä noin
joka toisessa kunnassa
Kyselyyn vastanneista kunnista 47 %
tekee verkkonuorisotyötä ja 16 %:ssa
sen toteuttaminen on suunnitteilla. 37
% ilmoittaa, ettei se järjestä nuorisoalan palveluita verkossa. Suuremmissa kunnissa verkkonuorisotyö on yleisempää kuin pienemmissä. Yli 100 000
asukkaan kunnista kaikki ylläpitävät
nuorisopalveluita verkossa. Alle 2000
asukkaan kunnista näin toimi vain kolmasosa eikä verkkonuorisotyötä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta,
ole laajemmin suunnitteilla.
Kuitenkin myös pienissä kunnissa verkkonuorisotyön osuuden arvioi-

daan kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana. Yksikään vastaaja ei usko
sen huomattavaan vähenemiseen ja
vain muutama vastaaja on sitä mieltä, että verkkonuorisotyö tulee jonkin
verran vähenemään. 84 % vastaajista ennakoi verkkonuorisotyön määrän
kasvavan jonkin verran ja 15 % kaikista
vastaajista uskoo kasvun olevan merkittävää. 16 % arvioi määrän pysyvän
ennallaan myös tulevaisuudessa. Yli
100 000 asukkaan kunnista näin arvioi kolmannes. Myös kasvuodotukset
ovat niitä pienemmissä kunnissa suuremmat.

Nuorten vaikuttajaryhmä
tai -hanke suurimmassa osassa kuntia
”Nuorisovaltuusto on tehnyt vuosien ajan aktiivista työtä nuorten äänen esilletuomiseksi. Nuva on aktiivinen osapuoli päättäjien suuntaan
ja päättäjät ovat ruvenneet ottamaan nuorisovaltuuston huomioon
päätöksentekoprosessissa. Ei täysin,
mutta tietoisuus nuvasta on lisääntynyt päättäjien keskuudessa ja nuvan puolella on opeteltu tuomaan
nuorten ääni kuuluviin.”

Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten
vaikuttajaryhmä toimii 76 %:ssa kyse-
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lyyn vastanneista kunnista. Suunta on
edellisiin vuosiin nähden edelleen kasvanut, sillä vuonna 2009 luku oli 71 %
ja vuonna 2006 60 %. Lisäksi 10 % kunnista suunnittelee nuorisovaltuuston
perustamista. Vastaajista 7 % ilmoittaa nuorisovaltuuston toiminnan loppuneen ja samoin 7 % ettei kunnassa
ole tällaista toimintaa.
Kuntakoko näyttää jakavan vastaajia tässäkin kysymyksessä. Mitä suurempi kunta, sitä todennäköisemmin
siellä toimii nuorisovaltuusto tai vas-

taava ryhmä. Yli 20 000 asukkaan kunnista kaikissa on toiminnassa oleva
nuorisovaltuusto tai muu vastaava vaikuttajaryhmä.
Yleisimmät syyt nuorisovaltuustotoiminnan loppumiseen ovat aktiivisten nuorten puute tai nuorten
innostuksen lopahtaminen. Suuri taustalla vaikuttava tekijä on myös nuorten
muutto pois kotipaikkakunnalta.
”Aktiivit lähtivät opiskelujen myötä
muualle.”

Nuorten mahdollisuus osallistua
kunnallisten luottamuselinten toimintaan
”Luottamushenkilöt näkevät nuorisovaltuuston roolin mielestäni tärkeänä. Nuorisovaltuuston jäseniä
kutsutaan mm. valtuustoseminaareihin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Nuorisovaltuuston tulisi tehokkaammin
hyödyntää tämä.”
Vaikka nuorisovaltuustojen määrä onkin kasvanut, eivät nuorten osallistumismahdollisuudet ole lisääntyneet
samaa tahtia. Vuonna 2009 23 % viranhaltijoista ilmoitti nuorilla olevan oikeuden osallistua kaikkien lautakun-
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tien kokouksiin. Nyt näin ilmoitti 19
% vastaajista. Sen sijaan oikeus osallistua jonkun tai joidenkin lautakuntien kokouksiin on vuodesta 2009 hieman lisääntynyt (nyt 41 %), samoin
kuin oikeus osallistua kunnanvaltuuston kokouksiin puheoikeudella (12 %).
Tavallisimmin nuorilla on oikeus osallistua kulttuuri-, vapaa-aika- tai nuorisolautakunnan kokouksiin. Osa vastaajista kertoo, että nuorilla on oikeus
osallistua kutsuttuna minkä tahansa
luottamuselimen kokouksiin.
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Arvio nuorten vaikuttajaryhmän
tai -hankkeen toiminnasta
”Nuorisovaltuuston toimintaan tulisi olla sellaisia resursseja, esimerkiksi nuorisotoimessa, joiden avulla
nuorisovaltuustolle annettu tuki olisi vahvempaa ja pitkäkestoisempaa.
Tämä antaisi tukea nuorisovaltuuston sitoutumiseen tehtäväänsä ottaen huomioon, että valtuuston jäsenet
ovat aika nuoria. Tällaisen tukemisen
muotoon ei kunnassa kuitenkaan ole
tällä hetkellä resursseja.”
Vastaajista 66 % arvioi nuorten vaikuttajaryhmän edistäneen lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa jonkin verran. Tässä on selkeä
parannus edellisiin vuosiin (2006 55
% ja 2009 52 %). Samanaikaisesti kuitenkin sekä ”melko paljon” että ”erittäin paljon” -vastanneiden osuus on
selkeästi laskenut. Vuonna 2009 11 %

vastaajista koki vaikuttamismahdollisuuksien lisääntyneen ryhmän tai hankkeen myötä erittäin paljon. Vuonna 2011 näin vastaa enää 4 %. Samoin
4 % vastaa, etteivät vaikuttamismahdollisuudet ole lisääntyneet lainkaan.
Toisaalta erot ovat tasaantuneet. Saadut tulokset saattavat kertoa myös siitä, että nuorisovaltuustoihin liittynyt
uutuudenviehätys on mennyt ohi ja ne
ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana
kunnallista päätöksentekoa.
Syitä vaikuttajaryhmän vähäiseen
vaikutusmahdollisuuteen vastaajat arvelevat olevan useita. Ensinnäkin nuorisovaltuuston toiminta on vahvasti
sidoksissa aktiivisten nuorten osallistumiseen. Toisaalta osa viranhaltijoista
kokee nuorisovaltuutettujen nuoren
iän olevan yksi syy ryhmän toimimattomuuteen. Asioiden käsittelyn hita-

Vastaajien arviot nuorten vaikuttajaryhmän toiminnasta lasten ja nuorten
vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseksi
2006

2009

2011

4%

3%

4%

Jonkin verran

55 %

52 %

66 %

Melko paljon

26 %

28 %

22 %

Erittäin paljon

8%

11 %

4%

En osaa sanoa

7%

6%

4%

Ei lainkaan
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us ja vaikeus saattavat yllättää nuoret vaikuttajat ja into lopahtaa. Nuoret
saattavat kaivata lisää aikuisten tukea vaikuttamiseen. Lisäksi päättäjien
asenteet voivat olla jopa nuoria vähätteleviä tai poissulkevia. Nuorisovaltuustolle myönnettävä toimintaraha
voi olla niin pieni, ettei sillä voi saada
mitään konkreettista aikaiseksi. Nuoret eivät myöskään aina pääse vaikuttamaan kaikkiin haluamiinsa asioihin,
vaan toimintamahdollisuudet saattavat rajoittua tiettyihin päätöksentekoalueisiin.
”Periaatteessa ja juhlapuheissa kunnan johto ja kunnanvaltuutetut pitävät nuorten vaikuttamismahdollisuuksia myönteisenä asiana. Mutta
kun nuoret sitten todella ottavat asioista selvää, kysyvät ja kyseenalaistavat esim. lautakuntien päätöksiä,
niin ”aikuispäättäjien” suhtautuminen nuoriin on vähättelevää ja heidät halutaan sivuuttaa.”
Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010 -raportti tukee kyselystä saatuja vastauksia. Sen mukaan nuoret itse kokevat
voivansa vaikuttaa asioihin, jotka koskevat vapaa-aikaa tai liittyvät kouluun.
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Laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa nuorisopolitiikkaan koetaan kuitenkin heikoiksi. Raportista käy ilmi,
että nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen eivät vielä ole koko kunnan asia. Vaikuttamisen esteinä sekä
nuorisotoimesta vastaavat viranhaltijat että nuorten vaikuttajaryhmät näkevät muun muassa tiedon ja koulutuksen puutteen, aikuisten asenteet
sekä järjestelmien suppeuden ja toimimattomuuden. Molemmat kuitenkin toivoivat myös nuorilta suurempaa
kiinnostusta vaikuttamiseen ja aktiivisuutta tehdä aloitteita. 1
”Nuorilta kysytään usein mielipidettä asioihin, mutta valmisteluun heitä ei vielä oteta aktiivisesti mukaan,
jolloin pohjaa mielipiteen muodostamiselle ei nuorella ole riittävästi.
Parannusta tilanteeseen on tuonut
nuorten nimeämiset valmisteleviin
työryhmiin.”

1 Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010 (2011). Aluehallintovirastojen suorittama toimialansa
peruspalveluiden arviointi. Oulu: PohjoisSuomen aluehallintovirasto.
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Nuorisovaltuusto yleisin tapa
järjestää nuorten kuulemisvelvoite
Nuorisolain 8 § käsittelee nuorten
osallistumista ja kuulemista kunnissa.
Pykälän mukaan ”nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista
ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”
Vastaajien keskuudessa nuorisovaltuusto nousi yleisimmäksi tavaksi järjestää nuorten kuulemisvelvoite.
Nuorisotilatoimintaa järjestää 69 % ja
oppilaskuntatoimintaa nuorten kuulemisessa käyttää 60 %. Sähköinen aloitekanava on ainakin osassa kunnissa vakiinnuttanut paikkansa, sillä sen
mainitsee 47 % vastaajista. Toisaalta
kanavan käyttö saattaa olla yksipuolista:
”Kunnassamme toimii oppilaskunnan lisäksi Aloitekanava. Nuoret tekevät sen kautta aloitteita, ja niitä

on saatu läpikin, mutta kunta ei lainkaan (itseäni ja nuorisotoimea lukuun ottamatta) käytä kanavaa kysyäkseen nuorten mielipiteitä.”
Joka toisessa kunnassa järjestetään
nuorten ja päättäjien välisiä keskustelutilaisuuksia ja kolmasosassa kunnista
nuoret osallistuvat lautakuntien, johtokuntien tai muiden vastaavien toimintaan. Avoimet foorumit ovat käytössä 18 %:ssa kunnista. Joka kymmenes
kunta ilmoittaa järjestävänsä kuulemisvelvoitteen myös muilla kuin edellä mainituin tavoin. Vastaajat mainitsivat muun muassa lasten parlamentin,
avoimet palautekanavat, kyselyt ja facebook-sivut. Suuremmissa kunnissa
on kyselyn perusteella tavallisesti hieman useampia tapoja käytössä kuin
pienemmissä kunnissa, mutta ero ei
kuitenkaan ole kovin suuri.

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011
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Kuntien palvelurakenneuudistus
Kuntaliitoksen vaikutukset
nuorisotyöhön vaihtelevat
21 % kunnista ilmoittaa, että kunta on
ollut mukana kuntaliitoksessa viimeisen viiden vuoden aikana. Kokemukset kuntaliitoksen vaikutuksista nuorisotyöhön vaihtelevat. Vajaa puolet
kuntaliitosta kommentoineista koki
liitoksen vaikuttaneen nuorisotyöhön
heikentävästi ja saman verran parantavasti. Osassa kuntia nuorisotyön tilanne kuntaliitoksen myötä ei vastaajien näkemyksen mukaan muuttunut
parempaan eikä huonompaan suuntaan.
Positiivisina vaikutuksina vastaajat
mainitsevat muun muassa saadut lisäresurssit, yhtenäistyneet käytännöt
ja monipuolistuneet työkuvat. Osassa kuntia nuorisotyön rooli ja vaikuttavuus myös kasvoivat kuntaliitoksen
myötä.
”Nuorisopalvelujen painoarvo on lisääntynyt”.

”Yhtenäistetään käytänteitä. Lisävoimavaroja yleiseen työhön. Vaikuttavuutta lisää isommassa yksikössä.”
Osassa kunnista kuntaliitoksen koetaan vaikuttaneen nuorisotyöhön todella negatiivisesti. Vastaajat kertovat
työmäärän ja toiminta-alueen kasvaneen, mutta resurssien pysyneen ennallaan. Kuntaliitoksen myötä koetaan
paikoittain myös byrokratian lisääntyneen ja päätösvallan karanneen kauemmas. Muutama viranhaltija kertoo,
ettei nuorisotyön asemaa pohdittu
kuntaliitostilanteessa lainkaan.
”Määräraha entisellään, mutta työntekijöiden määrä laski ja nuoria tuli
lisää. Työtä on hankala tehdä, kun
välimatkat ovat pitkät.”
”Nuorisotyö unohdettiin liitosta tehtäessä.”

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011
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Kuitenkin uskoa tulevaisuuteenkin
on havaittavissa:

”Kolmas vuosi; menee jo hyvin.”

PARAS-hanke ja sen vaikutukset
mahdollisuuksiin järjestää nuorisotyötä
Valtioneuvosto käynnisti vuonna 2005
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen.
Tavoitteena oli luoda ehjä ja toimintakykyinen kuntarakenne ja turvata laadukkaat peruspalvelut ja niiden saatavuus kaikkialla maassa. Vastaajilta
kysyttiin hankkeen vaikutuksia nuorisotyön järjestämiseen. 69 % vastaajista kokee mahdollisuuksien pysyneen
ennallaan. 12 % kokee mahdollisuuksien parantuneen jonkin verran ja vain
yksi vastaaja huomattavasti. 17 % kunnista kokee PARAS -hankkeen vaikuttaneen nuorisotyöhön jonkin verran
heikentävästi ja muutama kunta huomattavan heikentävästi.
Nuorisotilat ovat se lähipalvelun
muoto, joka vastaajien keskuudessa
keräsi eniten kannatusta (99 % vastaajista). Yli puolet vastaajista säilyttäisi
myös leiri-, ohjaus- ja kerhotoiminnan
(75 % ), nuorten osallisuuden (65 %)
nuorisoyhdistysten tukemisen (58 %)
ja erityisnuorisotyön (57 %) lähipalveluina. Viranhaltijapalveluiden tarjoamista lähipalveluna kannattaa 36
% vastaajista. Työpajatoiminnan järjestämistä lähipalveluna kannattaa ai-
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noastaan 27 % vastaajista. Tuloksissa
on vain muutaman prosentin heittoja
vuoteen 2009 verrattuna. Suuria eroja ei myöskään syntynyt erikokoisten
kuntien välille.
Vastaajilta pyydettiin myös arviota
siitä, mitkä palvelut voitaisiin heidän
alueellaan tulevaisuudessa tuottaa
omaa kuntaa laajemmalla väestöpohjalla. Tähän 66 % vastaajasta nimesi
kansainvälisen toiminnan. Myös nuorisotiedotus ja neuvonta (62 %), ohjaajakoulutus (57 %), retket, leirit ja tapahtumat (52 %) sekä työpajatoiminta (51
%) olivat yleisesti mainittuja. Vain 5 %:
ssa kunnista koettiin, että nuorisopalvelut voitaisiin tuottaa omaa kuntaa
laajemmalla väestöpohjalla. Toisaalta vain 4 vastaajaa sanoo, että mitään
nuorisopalveluita ei voida hoitaa laajemmalla väestöpohjalla. Myös nämä
vastaukset ovat samankaltaisia vuoden 2009 kyselyssä saatujen kanssa.
58 % kunnista on tuottanut nuorisopalveluita omaa kuntaa laajemmalle alueelle. Kuntakoon kasvaessa myös
kyllä-vastausten määrä kasvaa. Yli 100
000 asukkaan kunnista 83 % on tuot-
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tanut nuorisopalveluita oman kunnan
ulkopuolelle. Kuitenkin myös alle 2000
asukkaan kunnista 50 % ilmoittaa niin
toimineensa.
Vastaajilta kysyttiin, onko nuorisopalveluiden tuottamisesta laajemmalle alueelle ollut hyötyä. 59 % kertoo
suurimmaksi tekijäksi saadut taloudelliset säästöt. Henkilöstöosaamisen varmistamisen mainitsee hieman

yli puolet vastaajista. Infrastruktuurin
hyödyntämisestä koetaan olleen vähiten hyötyä (34 %). Vaihtoehtoina olleiden ulkopuolelta mainittiin muun
muassa ammatillinen yhteistyö sekä
tiettyjen palveluiden mahdollistaminen myös pieniin kuntiin ja sitä kautta useampien valintamahdollisuuksien tarjoaminen nuorille.
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Kommentti
tutkimukseen
Nuorisotoimien tilanteesta
Vastausprosentin nousu vuodesta 2009 (52 %) 70 prosenttiin kertoo
nuorisotoimen työntekijöiden myönteisestä suhtautumisesta työnsä ja
toimialan asemaa koskevan tiedon keruuseen. Selvintä myönteisyys on pienissä kunnissa, joissa vastaajat yleensä ovat ainoita nuorisotyön edustajia.
Vastaava suhtautuminen ilmenee valtion aluehallinnon peruspalvelukyselyissä. Niiden jokavuotisuudesta huolimatta nuorisotyön eri osa-alueista ja
samalla kokonaiskuvasta tietoa tarjoavia kyselyjä tehdään useiden vuosien
katkoksin ja puutteellisesti. Tämän kyselyn toistohistoria 2-3 vuoden välein
onkin arvokas lisä seurantatietoihin.
Toimivia kyselyjä kannattaisi edelleen
kehittää kohti järjestelmällistä toistuvaa seurantatiedon keruuta, myös koska monien eri kyselyjen toteutus rasittaisi vastaajia.
Vastaustulokset taloudellisista voimavaroista ovat osin hämmentävät: aiempaa useammat vastaajista ovat epätietoisia nuorisotyön osuudesta ja sen

valtionosuudesta kunnan taloudessa.
Lisäys voi kertoa aiempaa rehellisemmästä epätietoisuuden myöntämisestä, vastaajan aseman muuttumisesta
etäisemmäksi kunnan yleisestä taloudenpidosta, tai tehtävissään uusista
asiaan vielä paneutumattomista vastaajista, mutta myös kuntien taloudenhoidon yleisestä etääntymisestä
muusta toimialatyöstä. Epätietoisuuden yleistymisen myötä ilmoitettuihin
tietoihin nuorisotoimen ja sen valtionosuuden suuruudesta on myös syytä
suhtautua varoen – vaikkakin ne vastaavat edeltävien vuosien yleistä linjaa. Yli puolessa kuntia osuus käyttötaloudesta on alle puoli tuhannesosaa.
Kiinnostavaa olisikin tietää, mihin ryhmään sijoittuvat ne kunnat, joiden
asiaa tietämättömät muodostavat jo
yli 20 % vastaajista (noin 15 % 2006 2009).
Euromääräisesti
nuorisotoimien
käyttötalous on ollut keskimäärin kasvussa ja suunta on selvästi myönteinen. Se voi silti näkyä prosentuaalises-
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ti pienenevänä koko kuntatalouden
osana – kun esimerkiksi sosiaali- ja terveysmenot ovat suurimmat ja samalla kasvavat ja rasittavat koko kuntataloutta.
Rahoituksen tulevaisuusarviot ovat
melko optimistisia, kun suhteessa kahden vuoden takaiseen tilanteeseen
odotukset sen kasvuun ovat lisääntyneet (20 % 26 %) ja laskuun vähentyneet (40 % 27 %). Toisaalta, kuten
aiemmissakin kyselyissä, on vaikea arvioida, mistä ne varsinaisesti kertovat:
kuntaa koskeviin tietoihin perustuvista käsityksistä, vai vastaajien henkilöasenteista. Aikasarjoissa vastausten
kehityssuunta on varmasti informatiivinen, mutta toisaalta odotusten
suunta ei aina ole vastannut toteutuvaa kehitystä.
Merkittävä varmentamaton asia rahoitusta ja sen kehitysodotuksia koskevissa tiedoissa on viime vuosina lisääntyneen valtion (määräaikaisen ja
kohdennetun) erillisrahoituksen vaikutus näkemyksiin kunnan rahoituksesta: kunnan oman rahoituksen (johon sisältyy valtionosuuksia) suhde
valtion lisärahoituksiin. Selkiytymätön
yleiskuva tästä voi muodostua ongelmalliseksi, jos ja kun valtion ja kuntien
rooleja rahoituksessa kehitetään kiristyvän julkisen talouden olosuhteissa.
Valtion budjettikeskusteluissa on eri
asia esittää kunnissa toteutuva kaikki
toiminta kunnan panostuksena, kuin
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täsmentää sitä, kuinka suurta osaa toiminnasta ylläpidetään ja tuetaan vuosittain valtion lisärahoituksilla.
Odotukset henkilöstön määrän kehityksestä noudattelevat vastaavia
näkemyksiä rahoituksesta. Vastaajien
taustatiedot puolestaan virittävät pohtimaan tulevaa henkilöstörakennetta.
Tiedot herättävät monia kysymyksiä.
Enemmistö vastaajista on toimialan
vastuu- ja johtotehtävissä. Heistä eläköitymisikää kymmenen vuoden sisällä lähestyviä yli 51-vuotiaita on nyt
41 % ja edellisessä ikäryhmässä (4150v) olevia vain 25,5 %. On toki mahdollista, että pienten kuntien suuressa
joukossa nuorisotyön vastuuhenkilöt
hallintotehtävissä vähenevät muun
muassa toimialayhdistelmien lisääntyessä ja perinteisten hallinnollisten johtotehtävien vähentyessä, jolloin työn
tarve ei kasva eläköitymistä vastaavasti. Mutta joka tapauksessa olisi kiinnostavaa selvittää edelleen, millaisiin
kunnallisiin tehtäviin, millaisilta työelämäpoluilta ja millä aikataululla niihin tarvittavia henkilöitä tulevaisuudessa voi rekrytoitua.
Perinteinen pitkä virkaura ei ole toimialalla selviö. Toki yli 20 vuotta tehtävissään toimineita on yhä 29 % samoin
kuin kaksi vuotta aiemmin, mutta alle
10 vuotta toimineita on jo yli puolet
kaikista vastaajista ja korkeintaan 5
vuotta työskennelleiden osuus näyttää kasvaneen muodostaen tässä ky-
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selyssä jo 40 % kaikista. Samalla kuitenkin alle 31-vuotiaita on vain 10 %
ja kaikki alle 41-vuotiaat muodostavat
kolmanneksen. Lyhytaikaisetkin toimet ja paikkakuntien vaihdos on alalla
melko tavallista myös eri ikäryhmissä.
Ja kenties uusissa toimialakombinaatioissa pitkäaikainenkin viranhaltija ilmoittaa oikein olleensa nimenomaisessa tehtävässä vasta vähän aikaa.
Olisi kuitenkin tärkeää selvittää myös
sitä, kertooko lyhytaikaisuuden lisääntyminen myös muista kenties uusista
kehityskuluista, sekä millaisia urapolkuja työhön näyttäisi olevan tarjolla
koulutetuille nuoremmille henkilöille
tulevaisuudessa.
Raportissa nuorisotyön merkitys
täsmentyy myös vastaajien käsityksiin kuntapäättäjien arvostuksesta ja
uskosta nuorisotyöhön, mikä on selkeämpää kuin edeltävissä raporteissa.
Ilmoitetut kokemukset saadusta tuesta ja asioiden esittelymahdollisuuksista vaihtelevat riippuen eroista kuntien koossa, hallintorakenteessa ja
toimintakulttuurissa. Niistä tuskin voi
päätellä yleistäen tietyn toimialahallintojärjestelyn paremmuutta tai heikommuutta nuorisotyölle. Sen sijaan
yksi hallinnollinen huomio on merkit-

Tilanne

tävä: nuorisotyöstä vastaavana toimielimenä sivistyslautakunta on muutamassa vuodessa ja varsin selvästi jo
syrjäyttänyt aiemmin suositumman
vapaa-aikalautakunnan.
Kaikkein pienimpien kuntien joukossa reilusti yli puolet nuorisotoimista on hallinnollisesti liitetty sivistystoimialaan. Kyse ei silti välttämättä ole
vaihtoehdoista kahden kotitoimialan
välillä, vaan myös koko vapaa-aikatoimi on voitu yhä useammin yhdistää
hallinnollisesti sivistystoimeen. Myönteisiä mahdollisuuksia voi nähdä viime
aikoina lisääntyneissä ja kehittyvissä
nuorisotoimen ja koulun yhteistyömuodoissa – mutta niiden yhteyksistä toimialahallinnon muutokseen havainnot eivät vielä kerro.
Vastausten tarjoama karkeakin kuva
nuorten ohjaus- ja palveluverkoston
yleisyydestä alle vuosi lakimuutoksen
voimaantulosta on yllättävän myönteinen. Todennäköisesti muun muassa
etsivä nuorisotyö on osaltaan helpottanut monialaisten kontaktien vakiinnuttamista ja kehittämistä. Toisaalta
verkostojen luonteesta, toiminnasta
ja tuloksista ei ole tietoa, ja todennäköisesti suhteessa lain pyrkimykseen
niiden välinen vaihtelu on laajaa. On

2006

2009

2011

Vapaa-aikalautakunta

35%

30%

26%

Sivistyslautakunta

30%

38%

45%
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tärkeää huomata, että monialaisen
verkoston toiminta samoin kuntien rakenteelliset uudistukset ovat suurelta osin nuorisotoimen omien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja
riippuvat yleisemmin kunnan toimintakulttuurista, vallanjaosta ja toimialojen huomioinnista, mikä ilmenee-
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kin selvästi jakautuneina kokemuksina
esimerkiksi rakenneuudistuksista.
Petri Cederlöf
Kirjoittaja toimii nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tutkijana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.
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Yhteenveto
• Nuorisotyön merkitys jatkanut kasvuaan ja kasvuun uskotaan myös tulevaisuudessa.
• Sivistyslautakunta on sekä kunnissa yleisin että vastaajien mielestä paras taho
nuorisoasioiden hoitoon.
• Kunnan luottamushenkilöiden nuorisotyötä kohtaan osoittama arvostus on vahvistunut.
• Nuorisotoimen rahoitus on kasvanut ja kasvun arvellaan myös jatkuvan. Toisaalta nuorisotoimelle asetetaan koko ajan lisää tehtäviä, joiden hoitaminen vaatii
myös lisäresursseja.
• Nuorisotoimen henkilöstömäärässä on havaittavissa pientä kasvua.
• Ostopalveluiden kasvu ollut varsin maltillista, mutta kyselyn perusteella niiden
käyttö tulee jonkin verran lisääntymään.
• Järjestöjen rooli kuntien nuorisotyössä on melko vakiintunut. Suurin uhka toiminnalle on järjestöaktiivien puute.
• Nuorisolain määritelmä nuoren henkilön ikärajasta (alle 29-vuotias) jakaa vastaajat selkeästi kahtia.
• Joka toisessa kunnassa on lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma.
• Etsivä nuorisotyö toteutuu vastaajien arvioiden mukaan 43 %:ssa erittäin hyvin ja
36 %:ssa melko hyvin.
• Nuorten työpajapalvelut toteutuvat 64 %:ssa kunnista hyvin ja näistä puolessa
erittäin hyvin.
• Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on 83 %:ssa kunnista.
• Verkkonuorisotyötä tehdään noin joka toisessa kunnassa ja noin kuudesosa suunnittelee sen toteuttamista. Määrän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.
• Nuorten vaikuttajaryhmä tai -hanke 76 %:ssa kunnista. Kaikissa yli 20 000 asukkaan kunnissa on toiminnassa oleva nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä.
• Nuorilla vaikuttajilla on tavallisimmin oikeus osallistua kulttuuri-, vapaa-aika- tai
nuorisolautakunnan kokouksiin.
• Nuorisovaltuusto on yleisin tapa järjestää nuorten kuulemisvelvoite.
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• Joka viides on ollut mukana kuntaliitoksessa viimeisen viiden vuoden aikana. Kokemukset kuntaliitoksen vaikutuksista nuorisotyöhön vaihtelevat.
• PARAS-hankkeen kokee nuorisotyöhön vaikuttaneen positiivisesti 13 % ja 19 %
heikentävästi. 69 % kokee mahdollisuuksien pysyneen ennallaan.
• Nuorisotilat ovat vastaajien toiveissa yleisin lähipalveluna säilytettävä nuorisopalvelu.
• Kansainvälinen toiminta on suurimman osan mielestä se nuorisopalvelun muoto, joka voitaisiin tulevaisuudessa tuottaa omaa kuntaa laajemmalla väestöpohjalla.

”Nuorisotyö on yksi kuntien merkittävimmistä työmuodoista - kunnioittakaamme itseämme. Nuorisotyöntekijä on sellainen moniosaaja, että niitä taitoja halajaa moni toimiala!”

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011
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