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SUOSITUKSET  KOSKIEN  PALVELUJEN  SAATAVUUDEN  JA  SAAVUTETTAVUUDEN  NÄKÖKULMIA  

1. Kaikille  nuorille  tarkoite=ujen  palvelujen  kävijämääriä  kuvaavien  lukujen  ja  niihin  lii=yvien  
sanallisten  kuvausten  rinnalla  suositellaan  jatkossa  vaadi=avaksi  palvelua  koskevan  
estee=ömyyskartoituksen  tulokset.  Erityisen  tärkeitä  kartoitukset  olisivat  niissä  fyysisen  ja  
digitaalisen  toimintaympäristön  palveluissa,  joita  palveluntarjoajan  puolelta  pidetään  
avoimina  ja  matalakynnyksinä.  Kartoituksen  lähtökohdissa  huomioitaisiin  nuorten  
palvelujen  käytön  erityispiirteet,  palvelun  luonne  nuorisotyön  palveluna,  palvelujen  
tuo=amisen  toimintaympäristö  sekä  fyysiseen  ja  digitaalisen  toimintaympäristön  rajapinnan  
tuomat  haasteet  palveluketjujen  toimimisen  kannalta.    

2. Jatkossa  nuorten  mahdollisuu=a  vapaa-‐ajan  palveluihin  ja  niihin  lii=yviä  tukitarpeita  olisi  
kunni=ain  tehtyjen  saatavuuskartoitusten  lisäksi  tarkasteltava  myös  yksilötasolla  
huomioiden  nuoren  muu  arki.  Tällöin  saatavuuden  arvioinnissa  tulisi  huomioida  nuorten  
oma  näkemys  niin  verkon  teknisestä  saatavuudesta  ja  kuin  myös  mahdollistaa  erilaiset  
nuorten  kannalta  liikkumista  helpo=avat  ja  ajankäytöllisesT  kestävät  ratkaisut.  Fyysisten  
toimintaympäristöjen  ase=amat  haasteet  palvelujen  toteutumiselle  maalla  ja  kaupungeissa  
tulisi  jatkossa  systemaaVsemmin  ja  näkyvämmin  huomioitava  nuorisotyön  säädöksissä,  
ohjelmissa  ja  resurssien  jaossa.  

3. Nuorisotyön  palveluille  tulisi  luoda  toimintaa  tulevaisuuden  valossa  suuntaava  kehi=ämisen  
strategia  erilaiset  nuorten  tarpeet  ja  toimintaympäristöt  kokonaisvaltaisesT  ja  suhteessa  
toisiinsa  huomioiden.    

4. JulkisesT  rahoitetuista  verkkopalveluista  tulisi  olla  kootusT  tarjolla  palvelukuvaukset  ja  
verkko-‐osoi=eet  helpo=amaan  palvelujen  tunnistamista,  nuorten  ohjaamista  palveluiden  
piiriin  sekä  palvelujen  tarjoajien  välistä  yhteistyötä  palvelujen  kehi=ämisessä.  

5. Nuorisolaissa  tulisi  huomioida  verkkopalvelujen  maanTeteellisiä  rajoja  leikkaava  luonne.  
Ymmärrystä  paikallisuuden  ja  valtakunnallisuuden  vuorovaiku=eisista  yhdistelmistä  
palvelujen  tuotannossa  tulee  lisätä.  Sen  sijaan  e=ä  paikallinen  tuo=aa  paikallista,  voi  se  



verkossa  tuo=aa  valtakunnallista  ja  toisin  päin.  On  mieT=ävä,  mikä  on  kussakin  palvelussa  
paikallisuuden  tai  valtakunnallisuuden  tuoma  lisäarvo.    

6. Toimijoille  ei  lain  ja  ohjauksen  puolesta  ole  anne=u  mahdollisuuksia  toimia  
menestyksekkääsT  palveluketjujen  rakentamisessa.  Tehokkaat  palvelujatkomot  fyysiseen  
toimintaympäristöön  ovat  tärkeitä  Tlanteissa,  joissa  nuori  on  saatu  keskusteluyhteyteen,  
mu=a  verkossa  ei  voida  au=aa  pidemmälle.  Kehi=ämistarve  paikantui  erityisesT  
palveluohjauksen  onnistumista  tukevien  välineiden  kapea-‐alaisuuteen  (tarvitaan  muitakin  
mene=elytapoja  lastensuojeluilmoitus,  kuten  sujuvia  toimintamalleja  etsivän  nuorisotyön  
kanssa)  sekä  tarpeeseen  edistää  systemaaVsesT  nuorisoalan  toimijoiden  Tetoisuu=a  
verkkopalveluista.  

7. Nuoret  ovat  vastaano=avaisia  nuorisotyöntekijöiden  läsnäololle  nykyistä  moninaisimmissa  
paikoissa  ja  (verkko)yhteisöissä.  Samaan  aikaan  on  tärkeää  turvata  kokoavan  ja  
monipuolisen  palvelukokonaisuuden  säilyminen  saavute=avana  nuorisotaloilla  (fyysinen  
toimintaympäristö)  ja  palvelun  koTsivulla  (verkkoympäristö).    

8. Palveluketjujen  toimintaa  fyysisen  ja  digitaalisen  toimintaympäristön  rajapinnalla  hai=aa  
verkkopalvelujen  olemassaolosta  ja  niissä  tarjo=avasta  kohtaamisen  laadusta  vallitseva  
epäTetoisuus  kasvokkain  nuoria  ohjaavien  keskuudessa.  Nuorisoalan  toimijoiden  
Tetoisuu=a  verkkopalveluista  on  tarpeen  edistää  systemaaVsesT.  

9. Mahdollisuu=a  nuorisotyön  profiloitumiselle  nuorten  ohjauksessa  tahona,  joka  ei  ole  
riippuvainen  nuorten  asuinkunnasta,  tulisi  selvi=ää.    

SUOSITUKSET  KOSKIEN  PALVELUJEN  LAATUA  JA  NIIDEN  VASTAAVUUTTA  NUORTEN  TARPEISIIN  

10.EeVsten  ohjeistusten  ja  niiden  pohjalta  luotujen  toimintatapojen  toimivuu=a  tulisi  
säännöllisesT  tarkastella  yhdessä  nuorten  kanssa.  Nuorilla  ei  tällä  hetkellä  esimerkiksi  ole  
mahdollisuu=a  tunnistaa  verkossa  palveluja  tarjoavien  tahojen  luote=avuu=a.    

11. Itse-‐,  vertais-‐  ja  asiantunTja-‐arviointeja  suositellaan  käyte=äväksi  kaikkien  nuorisotyön  
palvelujen  kehi=ämisessä.  Itsenäisen  toimialan  yhtenä  piirteenä  voidaan  pitää  
omavalvontaa  ja  sen  tueksi  laadi=uja  arvioinnin  pohjana  olevia  laatukriteeristöjä.  
Kriteeristöjen  tulisi  huomioida  edellä  mainitussa  strategiassa  määritellyt  tavoi=eet,  nuorten  



palvelujen  käytön  erityispiirteet  ja  palvelujen  kontakTpinnat  muihin  palveluihin.  
Kaupunkimaisten  kunTen  yhteistyönä  kehi=ämien  niin  sano=ujen  auditoinTkriteeristöjen  
soveltamismahdollisuudet  erilaisiin  toimintaympäristöihin  tulisi  selvi=ää.  

12.Asiakastyytyväisyy=ä  tulisi  selvi=ää  säännöllisesT  koskien  kaikkia  nuorille  suunna=uja  
palveluja.  Paikallistasolla  toteute=ujen  kyselyjen  tuloksia  tulisi  käy=ää  yhtenä  nuorten  
vapaa-‐aikaan  lii=yvänä,  nuorten  hyvinvoinTa  mahdollistavia  tekijöitä  koskevana  
indikaa=orina  kunTen  hyvinvoinTkertomuksissa.  PaikallisesT  kerätyistä  tuloksista  johdetaan  
valtakunnallinen  nuorten  tyytyväisyy=ä  nuorisotyön  peruspalvelujen  laatuun  kuvaava  
tunnusluku.  Kyseinen  tunnusluku  tulisi  huomioida  indikaa=orina  ns.  kansallisten  lasten  ja  
nuorten  indikaa=orien  joukossa.  

13.Asiakastyytyväisyyden  lisäksi  tulisi  tarkastella  nuorisotyön  palvelujen  vastaavuu=a  nuorten  
tarpeisiin.  Vastaavuudessa  huomioidaan  palvelujen  saavute=avuu=a,  käyte=ävyy=ä  ja  
sisällön  laatua  suhteessa  nuorten  tarpeisiin  tuoden  samalla  esille  asioita,  joita  palveluissa  ei  
vielä  ole  osa=u  huomioida.  Tämän  tyyppisen  arvioinnin  toteu=amiseen  tarvitaan  
vastavuoroista  dialogia  mahdollistavia  arvioinTmenetelmiä.  Vastaavuu=a  koskevaa  
tunnuslukua  voidaan  raportoida  niin  nuorten,  nuorisotyön  toimijoiden  ja  monialaisilta  
ryhmien  sekä  luo=amushenkilöiden  arvioimina  vastaavuuslukuina.  Erot  esimerkiksi  nuorten  
ja  päätöksentekijöiden  välisissä  luvuissa  kertovat  nuorten  näkemysten  lisähuomioinnin  
tarpeesta  suunni=elun  ja  päätöksenteon  pohjana.  Samoin  kuin  asiakastyytyväisyy=ä  
kuvaavaa  tunnuslukua,  suositellaan  myös  palvelujen  vastaavuu=a  nuorten  tarpeisiin  
kuvaavaa  lukua  hyödynne=äväksi  indikaa=orina  niin  paikallisissa  kuin  kansallisissa  
hyvinvoinTkertomuksissa.  PaikallisesT  kerätyistä  luvuista  johdetaan  valtakunnallinen  
tunnusluku,  jota  asiakastyytyväisyyden  ohessa  käytetään  kuvaamaan  nuorisotyön  
peruspalvelujen  laatua.    

14.Hankkeessa  verkko-‐  ja  lähipalvelujen  arvioinTprosessissa  testatun  arvioinTmallin  
perusteella  suositellaan  nuorisolaissa  sääde=äväksi,  e=ä  nuorisopalvelut,  nuorisovaltuusto  
ja  monialainen  nuorten  ohjaus-‐  ja  palveluverkosto  järjestävät  säännöllisesT  kunta-‐  tai  
asuinaluetasoisia  vuorovaiku=eisia  kuulemisia  nuorisotyön  palvelujen  vastaavuudesta  
nuorten  tarpeisiin.  Myös  valtakunnan  tasoisesT  saatavana  olevista  palveluista  on  tärkeää  
järjestää  vastaavantyyppisiä  vuorovaiku=eisia  arviointeja  eri  puolilla  Suomea.  Kuten  
edellisessä  kohdassa  mainiVin,  Tlaisuuksien  anT  huomioitaisiin  moniäänisenä  Tetopohjana  
niin  paikallisissa  kuin  myös  valtakunnallisissa  hyvinvoinTsuunnitelmissa  ja  
kehi=ämisohjelmissa.  



15.Monialainen  yhteistyö  tähtää  nuorille  suunna=ujen  palvelujen  laadun  parantamiseen  tai  
niiden  laadukkaamman  toteutumisen  mahdollistavien  toimintamallien  käy=ööno=oon.  
Näy=ää  siltä,  e=ä  kyseisen  toiminnan  laatua  olisi  mahdollista  tuoda  esille  sellaisen  eri  
osatekijöistä  laske=avan  tunnusluvun  avulla,  joka  mi=aa  monialaisen  verkoston  ja  ryhmien  
toimintakykyä  eli  kykyä  sekä  tuo=aa  laadukkaita  havaintoja  nuorten  hyvinvoinTa  tukevien  
toimien  tarpeesta  e=ä  saa=aa  havainnot  toiminnaksi.  Toimintakyvyn  edellytyksinä  voidaan  
pitää  ryhmän  kytkeytymistä  kunnan  päätöksentekoon  (esimerkiksi  hyvinvoinTsuunnitelmien  
valmisteluun),  nuorisotyölle  asete=uihin  tavoi=eisiin,  sekä  nuorisotyön  toimijoihin  ja  
nuoriin.  Toimintakyvyn  arvioinnissa  huomioidaan  myös  ryhmän  ja  verkoston  toiminnan  
koordinoinTin  vara=ujen  resurssien  rii=ävyys,  ryhmän  tavoi=eiden  ja  tehtävänkuvan  selkeys  
sekä  suunni=elun  Tetopohjan  moniäänisyys  laadukkaita  toimia  mahdollistamassa.  
Monialaisen  työn  vaiku=avuudella  voidaan  viitata  tehtyjen  toimenpiteiden  syvyyteen  ja  
pysyvyyteen  –  vastaVinko  jonkin  asian  toteutumiseen  vain  Tlapäisratkaisulla  vai  
pystyVinkö  turvamaan  asian  toteutuminen  uudella  tavalla  myös  jatkossa.  Myös  tämä  
aspekT  voidaan  huomioida  toimintakyky-‐mi=aria  rakenne=aessa.  

SUOSITUKSET  KOSKIEN  PALVELUJEN  VAIKUTUSTEN  JA  VAIKUTTAVUUDEN  ESILLE  TUONTIA  

16.Nuorisotyön  vaikutusten  ja  vaiku=avuuden  arvioinnissa  tulisi  painopiste=ä  siirtää  tuotoksia  
(kävijämääriä,  Tlaisuuksia)  laskevasta  ja  mahdollisia  vaikutuksia  spekuloivasta  raportoinnista  
laadukkaaseen  vaikutusten  ja  vaiku=avuuden  arvioinTin.  Aineistona  arvioinnissa  voitaisiin  
käy=ää  haasta=eluja,  kyselyjä,  vuorovaiku=eisissa  arvioinneissa  tuote=ua  materiaalia,  
näy=eitä  palveluTlanteista  sekä  tarinallista  arvioinTa.  Lisäksi  nuorisotyön  palvelujen  
vaikutusten  pysyvyy=ä  nuorten,  ryhmien  ja  yhteisöjen  elämänkaariin  tulisi  pyrkiä  
todentamaan  myös  pidemmällä  aikavälillä  eri  tavoin  järjeste=ävän  seurannan  avulla.  
Tehtävän  haasteellisuuden  vuoksi  suositellaan  vaiku=avuuden  arvioinnin  kehi=ämistä  aluksi  
keskite=ynä  tutkijajohtoisen  arvioinnin  järjestelyllä,  jossa  Te=y  määrä  kunTen  ja  järjestöjen  
tuo=amia  nuorisotyön  palveluja  arvioidaan  vuosi=ain  rotaaToperiaa=eella,  jossa  Tetyn  
ajanjakson  kulu=ua  pala=aisiin  arvioimaan  samoja  palveluja.    

17.Nuorisotyön  vaikutusten  ja  vaiku=avuuden  arvioinnissa  palveluiden  merkitystä  ei  tulisi  
arvioida,  kuten  yleensä  tehdään,  vain  yksi=äisille  nuorten  kehi=ymisen  näkökulmasta,  vaan  
myös  ryhmien,  yhteisöjen  ja  yhteiskunnan  vastavuoroisena  kehi=ymisenä.  Lisäksi  jatkossa  
olisi  tarpeen  paino=aa  arvioinTmenetelmien  kehi=ämisen  suuntaamista  huomioimaan  
toiminnan  tuloksia  enTstä  enemmän  myös  työn  mahdollistaman  posiTivisen  kasvun  kau=a,  
nykyisen  vallalla  olevan  hai=ojen  vähentymisen  esilletuonnin  sijaan  (nuorisotyön  arvoa  
tuodaan  esille  mm.  nuorisorikollisuuden  vähentymisenä).  


