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nuorten osallisuushankkeen 
alkuvaiheen lyhyt historia  
– vuodet 2002 ja 2003

Nuorten valtakunnallinen osallisuushanke käynnistyi vuonna 2002 Paavo Lipposen toisen 
hallituksen kaudella. Pääministeri Paavo Lipponen kutsui 5.2.2002 eri alojen vaikutusvaltaiset 
edustajat sopimaan toimenpiteistä nuorten osallisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa (Nuorten 
osallisuuden edistäminen… 2002). Osallisuushanke käynnistyi siitä huolesta, että liian moni 
nuori putoaa peruskoulun jälkeen jatko-opinnoista tai työelämästä (Filatov 2004). Hankkeen 
valmistelu tapahtui laajassa ryhmässä, johon osallistuivat eri ministeriöt, Sitra, Kirkkohallitus, 
työmarkkinajärjestöt, Kuntaliitto, nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuorisotutkimusverkosto 
ja nuorisojärjestöt (Nuorten osallisuushanke -toimintakertomus 2003, 2004). Työministeri 
Tarja Filatovin johtama johtoryhmä valmisteli toimenpideohjelman, jossa oli 15 toimenpide-
suositusta perusteluineen. Ohjelmassa oli myös kolme liitettä (Toimenpideohjelma nuorten 
osallisuuden edistämiseksi, 2002). Toimenpidesuositukset ovat:
1)  Ohjausta ja paikallista yhteistyötä lisättävä väliinputoamisen ehkäisemiseksi perusope-

tuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa 
2)  Henkilökohtaista opintojen etenemisen seurantaa tehostettava ja perusopetuksen arviointia 

kehitettävä
3)  Opintojen keskeyttäminen saatava vähenemään ammatillisessa koulutuksessa
4)  Maahanmuuttajanuorten kielikoulutuksen ja kotoutumissuunnitelmien tuettava nuorten 

sopeutumista
5)  Koulua vahvistettava nuorten elinympäristönä
6)  Kodin ja koulun yhteistyötä lisättävä
7)  Lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia parannettava
8)  Opettajien valmiuksia potentiaalisen syrjäytymisen havaitsemiseen lisättävä
9)  Nuorten työpajojen asema vakiinnutettava 
10)  Työ- ja opetushallinnon yhteistyönä kehitettävä ura- ja rekrytointipalveluja koulutuksesta 

työelämään siirtymisen vaiheessa
11)  Lapsi- ja nuorisopolitiikkaa toteutettava yli sektorirajojen
12)  Projektikehittämisestä siirryttävä perustoimintojen vahvistamiseen
13)  Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen menetelmiä ja toimintatapoja kehitettävä
14)  Nuorisotyötä ja nuorisosihteerin toimenkuvaa kehitettävä
15)  Käynnistetään laaja-alainen yhteistoimintakokeilu kunnissa  

Osallisuushanke ei suinkaan kuvitellut putoavansa hankkeena neitseelliseen maaperään, sillä 
ensimmäinen työryhmän mietinnön liitteistä oli 33-sivuinen lista muista eri hallinnonalojen 
hankkeista. Kaikkiaan kolmesta liitteestä kahden voidaan katsoa olevan kartoittavia ja kokoa-
via. Yhdessä on jo idullaan toimenpideohjelman kokonaisuus. Termin ”osallisuus” kannalta 
mielenkiintoista on, että yksi esiin nostetuista käynnissä olevista hankkeista oli nimeltään 
”Osallisuushankkeen tulokset kuntien käyttöön” (Esimerkkejä eri aloilla… 2002). Tämä ei 
jäänyt ainoaksi sisäasiainministeriön osallisuushankkeen ja tässä tarkasteltavan hankkeen yh-
tymäkohdaksi. Hankkeiden lisäksi työryhmän liitteissä on kattava taustakartoitus eri alojen 
voimassa olevasta lainsäädännöstä, toimenpiteistä (esimerkiksi työvoimapoliittinen koulutus, 
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työpajat) ja tilannetta kuvaavia tilastollisia mittareita (Hallinnonalojen toiminta nuorten 
osallisuuden edistämiseksi, 2002).  

Kartoittavissa osuuksissa koululait, kouluhankkeet ja koulun tavoitteet kirjataan kouluosas-
toon, ja sama pätee työvoimahallintoon, nuorisotyöhön ja sosiaalityöhön (ks. Hallinnonalojen 
toiminta …. 2002, 19–43). Myös ensimmäisen liitteen sisällysluettelo on rakennettu niin, 
että hankkeet ovat hallinnoijan mukaan järjestettyinä. Tätä ei voi pitää ongelmana tai muu-
tenkaan kritiikin aiheena, vaikka kyse olikin perusolemukseltaan poikkihallinnollisen työn 
käynnistämisestä. Hanke tuskin olisikaan voinut lähteä lopusta alkuun päin suoraan sek-
torirajat ylittävästä toiminnasta jo kartoitusvaiheessa. Kahta (I ja III) liitettä voidaan pitää 
varsinaisen toimenpideohjelman selvitysosana ja taustakartoituksena. Ne ottavat niin sanotut 
perustoiminnat pitkälti annettuna ja listaavat enimmäkseen erilaisia projekteja ja hankkeita. 
Eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin toimintoja kokoamalla saatiin aikaan kooste, jonka 
voi olettaa vakuuttavan lukijan siitä, että paljon oli jo tekeillä. Mitään absoluuttista mittatikkua 
sille, paljonko on paljon toimintaa, ei tietenkään ole. Sivumäärällä mitattuna raportit (liitteet 
III ja I) sisältävät 55 sivua kuvausta hankkeista ja muista eri hallinnonalojen toimista. Tämä 
on varmasti enemmän kuin asiaa läheltäkään seuraava pystyisi muististaan luettelemaan, ja 
näin ollen jo tästä näkökulmasta kyseessä on tarpeellinen kartoitus hankkeen pohjaksi.   

Liitteitä oli kuitenkin kolme ja numero kakkosen luonne on toisenlainen. Seitsensivuinen 
liite II sisältää osan lopullisesta 15 tavoitteen listasta (työryhmä II:n ehdotukset… 2002). 
Tässä versiossa ne eivät ole kuitenkaan listana samantasoisia tavoitteita vaan tiivistettynä neljän 
yläotsikon alle:
1)  Lapsi- ja nuorisopolitiikkaa yli sektorirajojen
2)  Projektikehittämisestä perustoimintojen vahvistamiseen
3)  Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen menetelmien ja toimintatapojen kehittäminen
 - ennakointidialogit
 - läheisneuvonpito
4)  Koulun vahvistaminen nuorten elinympäristönä
 - nuorisosihteeristä kunnan nuorisoasiamies
 - tukioppilastoiminnan kehittäminen
 - kodin ja koulun yhteistyö
 - lasten ja nuorten mahdollisuudet vaikuttaa
 - sijoittumisen seurantajärjestelmä

Tässä liitteessä myös sanankäyttö on astetta suorasukaisempaa kuin itse toimenpideohjelmassa. 
Tekstissä viitataan projektien kaaokseen ja sen aiheuttamaan uupumukseen ja turhautumiseen 
sekä projektien rahoituskäytäntöjen aiheuttamiin vääristymiin (usein hankerahoituksen tarjonta 
ohjaa kehittämistoimintaa voimakkaammin kuin strategiset linjaukset). Tässä liitteessä nousevat 
merkittävään osaan Stakesissa kehitellyt menetelmät; läheisneuvonpito, ennakointidialogit ja 
teemaseulat (ks. myös Arnkil, Eriksson ja Arnkil 2002 ). Työryhmän toinen liite näyttäisi esit-
tävän lopullisen toimenpidesuositusten listan ainakin tiiviimpänä, ehkä myös jäsennellympänä 
ja konkreettisemmin kuin lopullinen lista. 

Otsikon valinta, ja tarkalleen osallisuus-termin käyttö, oli perusteltua omista lähtökoh-
distaan. Nämä lähtökohdat perustuvat pitkälti 90-luvun puolivälistä käytyyn syrjäytymisde-
battiin ja siitä poikineisiin nuorisoprojekteihin (ks. Paju ja Vehviläinen 2001). Osallisuus on 
jotain, mitä edistää sen sijaan, että taas torjuttaisiin tai ehkäistäisiin jotain. Syrjäytymisestä ja 
sen ehkäisystä ollaan liukumassa pois myös esimerkiksi nuorisolain valmistelussa, jossa termi 
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sosiaalinen vahvistaminen on ottanut sen paikan. Yhtymäkohta otsikkotasolla esimerkiksi 
sisäministeriön osallisuushankkeeseen (esim. Kettunen ja Osenius 2002) aiheutti kuitenkin 
myös sekaannusta. Tämä näkyi esimerkiksi Kuntakoulutuksen järjestämässä seminaarissa 
3.2.2003. Viittaamalla nuorten osallisuushankkeeseen tai hankkeisiin voi viitata sisäministe-
riön valtakunnalliseen hankkeeseen tai sen paikalliseen osaan. Nuorten osallisuushankkeita 
on myös molempien valtakunnallisten hankkeiden ulkopuolella ja lisäksi, eikä mikään viittaa 
määrän pienenemiseen (ks.  Horelli, Sotkasiira ja Haikkola, 2004). 

Toimenpideohjelman lähes kaikki kohdat muotoiltiin muotoon ”on tehtävä/tapahdut-
tava”, mutta pakkojen lista ei paikallisten hankkeiden näkökulmasta jäänyt edes tuohon. 
Toimenpideohjelman toimeenpano vaati oman hallinnollisen puolensa ja sen omat normit.

hankkeen käynnistäminen

Kunnille lähetettiin kutsu hakeutua kehittämishankkeeseen 21.10.2002 (Nuorten osallisuuden 
edistäminen…). Kutsu lähti vielä opetusministeriön leimoissa, vasta myöhemmin koordinaa-
tiovastuu siirtyi Opetushallitukselle. Tässä vaiheessa aikaa asiantuntijoiden koollekutsumi-
sesta oli kulunut hieman yli seitsemän kuukautta. Edellä lueteltujen toimenpidesuositusten 
ensimmäinen tiivistys ja tulkinta oli tehty jo tässä vaiheessa. Kutsussa nimittäin mainittiin, 
että toimenpide-ehdotukset kohdistuvat erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin peruskoululaisiin ja 
peruskoulunsa päättäviin ja jatko-opinto- ja työllistymismahdollisuuksia etsiviin nuoriin. Tämä 
tiivistys piti hyvin yhtä hankkeen ja työryhmän alkuperäisten lähtökohtien kanssa. 

Toimenpideohjelmaan listatut käskymuodot saivat kirjeessä jatkoa käytännön toteutta-
misen talous- ja muun ohjauksen tarpeet huomioiden. Kunnilta edellytettäisiin 1) valmiutta 
hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön nuorten osallisuuden edistämiseksi, kuntien tulisi 2) 
sitoutua toimenpideohjelman keskeisten painoalueiden toteuttamiseen ja tulosten levittä-
miseen. Kuntien tulisi 3) sitoutua myös 50 prosentin rahoitukseen ”koordinaatiotoiminnan 
kustannuksista”. Koordinaattorin palkkaaminen liittyi siis kuntien velvoitteisiin, kuten myös 
4) ”ennakkoluuloton kokeiluhenki”. (Nuorten osallisuuden edistäminen… 2002). 

Kunnille osoitetussa kutsussa mainitaan toimenpideohjelman ”keskeiset painoalueet”. 
Niiden jäljittämiseen 15 kohdan listasta on siis tarjolla edellä mainittu painotus syrjäytymis-
vaarassa oleviin. Peruskoulunsa päättävät ja toisen asteen koulutusta aloittavat ovat myös ikä-
ryhmärajaus, jonka sovittaminen lapsi- ja nuorisopolitiikkaan jäi tässä vaiheessa vielä kuntien 
oman sovelluksen varaan. Hankkeen johtoryhmä myös tasapainoili tämän rajauksen kanssa 
myöhemmin. Sektorirajojen ylittämisen yhteydessä joka tapauksessa puhuttiin alun perin ja 
toistuvasti lapsipolitiikasta nuorisopolitiikan rinnalla (ks. myös Rimpelä 2002). Painottaminen 
syrjäytymisvaarassa oleviin toi siis takaovesta nopeasti takaisin sen termin, josta tulkitsin osalli-
suudella juuri halutun eroon. Myöhemmin Opetushallituksen hankesuunnitelmassa puhutaan 
puolestaan elämänhallinnan vaikeuksista. Painotus syrjäytymisvaarassa oleviin ei välttämättä 
mennyt hyvin läpi niissä kunnissa, joissa osallisuushanke esimerkiksi miellettiin sisäasiainmi-
nisteriön hankkeen jatkoksi. Osallisuushankkeen koordinaattoreille tehdyn kyselyn perusteella 
(Vehviläinen 2004) nimenomaan nuorten vaikuttamismahdollisuudet vaikuttajaryhmineen oli 
keskeisin yksittäinen tämän konkreettisuustason tavoite paikallisissa hankkeissa. On tulkin-
nanvaraista sulkevatko nämä tavoitteet toisensa pois, mutta poissulkevuutta puoltaa ainakin 
aihetta koskeva tuore kirjallisuus (Paakkunainen [toim.] 2004) ja erään hankepaikkakunnan 
omakin selvitys (Rouvinen, 2004). Tuoreimman tutkimustiedon mukaan ainakaan nuorten 
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vaikuttajaryhmissä ei mitään syrjäytyneiden kokoontumisajoja juuri pidetä.
Tarkoitus oli valita noin 30 kuntaa viisivuotiseen kehittämishankkeeseen. Hakemuksia 

saapui 74, joista mukaan valittiin 39 (Nuorten osallisuushanke, toimintakertomus 2003, 
2004). Kunnille lähetetty kutsu oli samalla siis toimenpideohjelman viidennentoista kohdan 
(Käynnistetään laaja-alainen yhteistoimintakokeilu kunnissa) konkretisointi. 

hankkeiden valinta

Päätökset valinnoista saatiin helmikuun 3. päivänä 2003, vuosi pääministerin aloitteen jälkeen. 
Samana päivänä Kuntakoulutus järjesti seminaarin ”Osallisuutta nuorille, vaikka väkisin”. 
Epätieteellisen muistikuvani mukaan tuossa seminaarissa juuri mikään ei viitannut siihen, että 
hankkeen toimenpideohjelmaa hyvin joukossa tunnettaisiin. Aikaa hakuprosessin virallisesta 
käynnistämisestä päätöksen julkistamiseen kului siis hieman yli kolme kuukautta, ja määräajan 
umpeutumisesta kaksi kuukautta. Kunnat saivat näin ollen ”virallisesti” hieman yli kuukau-
den aikaa laatia suunnitelmansa ja hakemuksensa. Tietoa kunnat saivat kuitenkin ennakkoon 
viimeistään syyskuun 30. päivä 2003 pidetyssä seminaarissa, joten virallinen tiedonvälitys oli 
käytännössä lähinnä varmistus jo tunnetulle asialle. Mukaan valittiin 39 hanketta. 

Hankkeiden valinnasta kertovassa – vielä opetusministeriön – tiedotteessa (62 kuntaa… 
2003) todetaan hankkeesta muun muassa seuraavaa:

Nuorten osallisuuden kehittämishanke toteutetaan laajana kuntien yhteistoimintakokeiluna. Viisivuotisen kokeilun 
kustannukset, n. 2 miljoonaa euroa vuositasolla, jaetaan tasan valtion ja kuntien kesken. Kokeilun kustannukset muodos-
tuvat lähinnä kuntiin palkattavista koordinaattoreista, joiden tarkoituksena on ohjata kokeilun toteuttamista kunnissa. 
Valinnassa painotettiin nuorten osallisuuden edistämisen toimenpideohjelman tavoitteiden toteuttamista. Erityisesti 
kiinnitettiin huomiota kunnan valmiuteen kehittää perustoimintojaan nuorten osallisuuden edistämisessä. Avustuksen 
myöntämisessä otettiin myös huomioon alueelliset seikat siten, että mukaan saatiin erilaisia ja erikokoisia kuntia 
sekä seutukuntia eri puolilta Suomea. 

Kunnat saivat näin ollen myös yhden helpon tehtävän: alueellisen edustavuuden edistämiseksi 
ei tarvitse muuta kuin pysyä paikallaan, ja se on kunnalle helppoa. Muutenhan hankkeen to-
teuttamista voi aiheestakin pitää haastavana, ja tämä varsin selvästi myös tiedostettiin. Mukana 
olevien kuntien koot vaihtelevat Helsingistä ja Tampereesta Sahalahteen ja Kaskisiin, kuntien 
eroista kerrotaan tarkemmin aihetta koskevassa luvussa. Mukana on toiveiden mukaisesti myös 
seutukuntahankkeita. Hankkeiden lopullinen kuntakokoonpano varmistui vasta vuoden 2003 
kuluessa, esimerkiksi Vihti ja Nurmeksen kaavaillut kumppanit seutukunnasta putosivat pois. 
Myös Kaskisen kaupungin kaavailemat yhteistyökunnat vetäytyivät hankkeesta hakuproses-
sin jälkeen. Kuntatyyppien ja alueiden edustavuudesta huolehtiminen oli perusteltua, koska 
kokemuksia haluttiinkin monenlaisista kunnista ja maakunnista. Yhdessä edellä kuvattujen 
imperatiivien kanssa tämä kuitenkin aiheutti myös entistä moniulotteisemman kokonaisuuden, 
jossa kuntien tilanteet, koot, sijainti, motiivit, painotukset ja koordinaattorit ristiinkytkeytyvät 
14 toimenpidesuosituksen kanssa. 
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koordinointi opetushallitukselle

Pian hankkeiden valinnan jälkeen 10.3.2003 osallisuushankkeelle asetettiin valtakunnallinen 
johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 11.4. Tässä vaiheessa hankkeen valta-
kunnallisen koordinaattorin rekrytointi oli jo käytännössä hoidettu. Muutenkin asiat etenivät pa-
rissa kuukaudessa huomattavasti. Valtakunnallinen koordinaattori aloitti toimessaan 19.5.2003. 
Opetushallituksen operatiivinen hankesuunnitelma (joka löytyi hankkeen kotisivuilta) on päi-
vätty muutamaa päivää tämän jälkeen, ensimmäinen versio jo 12.5. Suomen nuorisoyhteistyö 
Allianssin rooli hankkeen koordinoinnissa on rajattu olevaksi ”nuorisotyöllistä kehittämistä” 
(Suomen nuorisoyhteistyö… 2003). Hankkeen toinen valtakunnallinen koordinoiva henkilö 
sijoittui Allianssiin, ja oli mukana jo ensimmäisessä johtoryhmän kokouksessa. 

Kolmessa kuukaudessa hankkeessa siis tapahtui paljon. Johtoryhmä asetettiin, se kokoontui, 
Opetushallitus laati oman hankesuunnitelmansa, valtakunnallinen koordinaattori valittiin, 
ja hän aloitti toimessaan. Toukokuun 23. päivä järjestettiin osallisuushankkeen tapaaminen 
Opetushallituksessa. Paikalla tässä vaiheessa oli lähes täsmälleen puolet niistä koordinaattoreista, 
jotka olivat samassa tehtävässä vuotta myöhemmin. Koordinaattoreiden rekrytointi kunnissa 
eteni siis samaan aikaan, kun johtoryhmä järjestäytyi ja hankkeen koordinaatiovastuu siirtyi 
Opetushallitukselle. Näin voi päätellä esimerkiksi siitä, että sähköpostilistalla oli muutamaa 
päivää ennen tapaamista kuusi koordinaattoria vähemmän kuin tapaamisessa oli paikalla.  
Tavat, joilla koordinaattorit kuntiin rekrytoitiin, vaihtelevat ”otona” toimivista kunnan työn-
tekijöistä julkisen haun kautta valittuihin kunnan tai seutukunnan, tai myös muiden tahojen 
palkkaamiin.

Alkuun päästyään tapahtumat etenivät siis kevään 2003 aikana leveällä rintamalla niin 
keskushallinnossa kuin kunnissakin. Kun suhteutetaan asiaa siihen, että vuosi 2003 oli vi-
rallisesti jo ensimmäinen hankkeen toimintavuosi, on käynnistysvaiheen mitta huomioitava 
myös tulosten analyysissa. Kriittisesti voidaan todeta, että jos osallisuushanke olisi ollut ”nor-
maalimittainen” yhden vuoden projekti (alkaen 1.1.2003), kukaan ei olisi sen päättyessäkään 
osannut juuri kertoa, mitä siinä tapahtui. Viimeiset koordinaattorit kunnissa aloittivat vasta 
kesän 2003 jälkeen. Näin ollen hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana itse kuntiin 
sijoittuva toiminta-aika ei suinkaan ollut lähellekään 12x39 kuukautta. 

operatiiviset linjaukset 

Hankkeen operatiivisen käynnistämisen yhteydessä alkuperäisen toimenpideohjelman suosi-
tuksia muokattiin ja tulkittiin käytäntöön sovellettavaksi. Näin voidaan katsoa tapahtuneen 
hankkeen johtoryhmän linjatessa toimintaa 11.4. kokouksessaan. Toinen vastaava suositusten 
käytäntöön vienti oli Opetushallituksen hankesuunnitelma, jota käsiteltiin johtoryhmässä 
samassa 11.4. kokouksessa.

Kokouksessaan johtoryhmä painotti seuraavia asioita hankkeen jatkosuunnittelussa (ly-
hennetty):
•	 tavoitteena on itseohjautuva hanke. Paikallisilla toimijoilla pitää olla riittävä väljyys toimia, 

kokeilla ja myös epäonnistua. Paikallista tekemistä on korostettava.
•	 hankkeessa on kiinnitettävä huomiota ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen aina 

neuvolasta alkaen
•	 kuitenkin niin, että pääasiallinen kohderyhmä ovat 13–18-vuotiaat.
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•	 nuorten elinolosuhteisiin on kiinnitettävä yleistä huomiota; kyseessä ei ole vain ongelmien 
korjaaminen.

•	 verkostojen rakentaminen on onnistumisen kannalta keskeistä.
•	 paikallisen koordinaattorin rooli on keskeinen.
•	 seuranta ja tutkimus ovat tärkeitä.
•	 osallistumiskynnyksen madaltaminen ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen ovat 

hankkeen tavoitteita.
•	 nuorisotyöntekijöiden toimintaa tulee kehittää koordinoivaan ja nuorisoasiamiehen 

suuntaan.
•	 olemassa olevaa tutkimusta on hyödynnettävä.
•	 verkottuminen muiden hankkeiden kanssa on välttämätöntä. 

Hankesuunnitelmassa linjataan osallisuuden kuuluvan jokaiselle nuorelle. Sen sisältöä täs-
mennetään seuraavasti:
•	 jokaista nuorta tuetaan peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi.
•	 jokaiselle peruskoulun päättävälle taataan jatkokoulutuspaikka.
•	 koulun ja työn ulkopuolelle jääville tarjotaan mahdollisuus ohjaukseen, valmennukseen, 

kuntoutukseen tai muuhun hänen tarpeisiinsa sopiviin toimenpiteisiin.
•	 jokaisella nuorella on mahdollisuus saada erityistukea, esimerkiksi päihde-, mielenterveys- 

ja rikosasioissa.
•	 kunnat sitoutuvat strategisilla ohjelmilla perustoimintojen vahvistamiseen.
•	 nuorten vaikutusmahdollisuuksia parannetaan.
•	 kunnat järjestävät seurannan peruskoulunsa päättäville heidän sijoittumisestaan.
•	 tutkimusta kohdennetaan osallisuushankkeen tavoitteiden mukaisesti.

hankkeen käynnistyminen kunnissa

Keväällä 2003 hankkeiden alkanutta toimintaa kartoitettiin kyselyllä. Tämän alaluvun tiedot 
perustuvat 18.8. päivättyyn alkukartoitukseen ja kuntien omilta internet-sivuilta löytyviin 
päätösasiakirjoihin sekä osin hankkeiden hakemuksiin. Alkukartoituksen perusteella kuntien 
hankkeet jakaantuivat neljään ryhmään:
1)  Osallisuushankkeella tavoitellaan myönteisten mielikuvien luomista alueesta ja sen veto-

voimaisuuden lisäämistä omien nuorten poismuuton ehkäisemiseksi.
2)  Osallisuushanke on tarkoitettu kokoavaksi hankkeeksi aiemmin toisistaan tietämättömistä 

projekteista.
3)  Hankkeet, jotka lähtevät liikkeelle lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdolli-

suuksien lisäämisestä.
4)  Syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvät hankkeet.

  
Toimenpideohjelman tavoitteista ja muuten nuorten elinoloihin liittyvistä asioista havaittiin 
erityisesti maahanmuuttajien kotouttamisen tuen vähäinen rooli hankkeiden itse määrittelemissä 
painopisteissä. Muutoin päihde-, mielenterveys- ja asumisasiat sekä rikosten ennaltaehkäisy 
olivat myös kapeassa roolissa (Nuorten osallisuushankkeen alkukartoitus, 2003). 

Hankekuntien eri toimijat oli tässä jo saatu liikkeelle ja keskeinen tavoite yhteistyön lisää-
misestä näytti kunnista kerättyjen tietojen perusteella lupaavalta. Paitsi koordinaattoreita, myös 
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paikallisia ohjausryhmiä oli tässä vaiheessa nimeämättä noin neljäsosassa paikkakunnista. 
Alkukartoitus perustuu kuntien kuvaukseen omasta toiminnastaan hankkeen koordinaat-

toreiden suuntaan. Hanke piti lanseerata myös kunnissa itsessään. Tästä prosessista saadaan 
viitteitä, joskin epätäydellisiä, kuntien internet-sivustoilta. Tarkastelen lyhyesti tapoja, joilla 
osallisuushanke oli kirjattu perustavoitteidensa puolesta kunnallisiin asiakirjoihin. Käytännössä 
jokaisesta ensisijaisesta hakijakunnasta löytyy myös internetin välityksellä tietoja osallisuus-
hankkeesta. Kokonaistarkastelua varten olen poiminut viittauksia myös muihin toimenpi-
deohjelman kannalta mahdollisesti merkittäviin kunnan toimintoihin. Sellaisia voivat olla 
esimerkiksi nuorisotyön siirtäminen kokonaan pois kunnan omasta toiminnasta ostopalveluksi, 
osallistuminen toiseen valtakunnalliseen hankkeeseen ja niin edelleen. 

Tässä luvussa esitetyt asiakirjat ovat joko kunnallisen lautakunnan tai kunnan/kaupun-
ginhallituksen internetiin laitettuja pöytäkirjoja. Tässä yhteydessä esimerkkeinä käytettävien 
kokousten ajankohdat painottuvat hankkeen alkuvaiheeseen kuntien näkökulmasta, siis lähelle 
vuodenvaihdetta 2002–2003. Tyypillisimmin asiaa on käsitelty alkuvuodesta 2003, kun tieto 
rahoituksesta on tullut kuntaan.

Internetpöytäkirjoissa ei ole liitteitä, eikä sieltä voi muutenkaan saada täsmällistä tietoa, onko 
kokouksissa jaettu esimerkiksi toimenpideohjelma tai muita dokumentteja. Tässä voidaankin 
lähinnä nostaa esimerkkien avulla erilaisia tapoja kuvata luottamushenkilöille, mihin kunta on 
ryhtymässä. Kuva on vajavainen, mutta sellaisenakin kiinnostava, kun sitä tarkastellaan edellä 
kuvattua valtion tekemää osuutta ja hankkeen alkukartoitusta vasten.

Kunnissa hanke oli mahdollista ottaa lähinnä koulun ja sen nivelvaiheen kysymyksenä. 

--- on hakenut ja päässyt mukaan opetusministeriön osallisuushankkeeseen, jonka kohderyhmä ovat sellaiset nuoret, 
joiden peruskoulu uhkaa jäädä suorittamatta oppivelvollisuusiän mentyä ohi. Toinen kohderyhmä on peruskoulun 
päättäneet vailla jatkokoulutuspaikkaa olevat nuoret. Hankkeelle on hyväksytty --- euron kustannusarvio, josta puolet 
on saatu opetusministeriöltä avustusta. 

   ****

Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä ja osallisuutta lisääviä toimintamalleja, esim. 
yhteistoiminnan lisääminen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheessa ja opintojen keskeyttämisen 
vähentäminen ammatillisessa koulutuksessa. 

    ****

Nuorten osallisuus -hanke aloitti toimintansa ---  kaupungissa keväällä 2004. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
menetelmiä, jotka ehkäisevät opinnoista ja työelämästä syrjäytymistä ja parantavat nuorten elämänhallinnan taitoja. 
Kohderyhmänä ovat peruskoulun yläasteella ja toisella asteella olevat oppilaat ja opiskelijat.  

   ****

Hankkeella pyritään mm. siihen, että syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka eivät ole saaneet peruskoulun jälkeen 
jatko-opiskelupaikkaa, tulevat tehokkaan tuen piiriin ja pääsevät eteenpäin elämässään. Näin hanke on nimenomaan 
ennaltaehkäisevää toimintaa nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja heidän aktivoimisekseen omassa elämänhallin-
nassaan. Tätä kautta voidaan vähentää kunnan sosiaalimenoja pitkällä tähtäyksellä.

   ****

Nuorten osallisuushankkeissa kehitetään uusia työmuotoja nuorten elämänhallinnan parantamiseksi, peruskoulun 
loppuunsaattamiseksi ja jatkokoulutukseen hakeutumiseksi.

Näissä esimerkeissä koulu ja sen nivelvaihe, tai lähinnä poikkeamat toisen asteen koulutukseen 
vievältä polulta ovat suurimmassa roolissa. Aivan pelkistetystä osallisuuden ja koulun samais-
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tamisesta ei ole kyse. Viittaukset elämänhallintaan, ennaltaehkäisevään otteeseen ja kunnan 
talouteen asettavat kysymyksen laajempaan yhteyteen. Koulupainotus on kuitenkin voimakas 
verrattuna moneen muuhun, erityisesti silloin, kun nuorten sijaan jo valmiiksi puhutaan 
oppilaista. Toimenpideohjelmastahan löytyy tukea tälle tulkinnalle vaikka kuinka paljon, ja 
tämä painotus vastaa täysin myös työministerin kuvaamaa ”alkuperäistä huolta”. Käytännössä 
tämä toimintalinja vastaa alkukartoituksen kohtaa 4, jossa keskeistä on syrjäytymisen ehkäisy 
ja elämänhallinnan tukeminen erityisryhmän parissa.

Koordinaattorin palkkaamisen velvoite ja koordinointi toimintana ylipäänsäkin oli ensisi-
jainen osallisuushankkeen referenssi.

--- kaupungin --- edustajat ovat valmistelleet --- seudun alueella toteutettavaa seudullista yhteistyöprojektia, jonka 
tavoitteena nuorten osallisuuden lisäksi on edistää asiantuntijoiden yhteistyötä. Suunniteltu, vuosien 2003–2007 aikana 
toteutettava projekti on --- nuorten parissa tehtävän työn koordinointihanke, joka auttaa toimijoita verkostoitumaan 
ja tiedottamaan keskitetysti. Yksi tärkeistä projektin aloittamisen lähtökohdista on yhteinen tarve kehittää palveluja, 
jotka suunnataan peruskoulunsa päättäville nuorille, samoin tarve kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia 
nuorisovaltuustotoiminnan avulla. Yrittäjyyskasvatuksen ja sisäisen yrittäjyyden edistäminen ovat myös tärkeä osa 
hanketta, joka erityisesti tukee peruspalvelujen toteuttamista kunnissa.   

   ****

Hakemus on laadittu Lasten ja nuorten hyvinvointi ---  hankkeen ympärille yhteistyössä koulu-, sosiaali- ja terveystoimen 
sekä nuorisotoimen kanssa. Hankkeen hallinnointi on nuorisotoimella, johon nuorisokoordinaattori sijoittuu.

   ****

Toiminnan käynnistysvaiheessa valitaan hankkeeseen koordinaattori, joka toteuttaa osittain kaikille hankkeille yhteistä 
toimenpideohjelmaa (ohessa) ja osittain kuntakohtaisesti laadittua. Kuntakohtainen osuus ohjelmasta laaditaan minis-
teriön tuella tarpeisiimme vastaavaksi kokeilun alussa, ja sen toimivuutta ja etenemistä tarkastellaan jatkuvasti. ---  

Lähes jokaisella paikkakunnalla jokin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma oli jo olemassa tai 
tekeillä, kun hanke käynnistyi. Tässä käsiteltävistä tapauksista vain parissa viitataan ohjelmaan, 
kun hanketta käsitellään. Näissäkin esimerkeissä koulu on mukana, mutta vain yhtenä joukossa. 
Koordinoinnin, ja peruspalveluiden kuten ensimmäisessä lainauksessa, painottamiselle löytyy 
tukea toimenpideohjelmasta ja kuntien saamasta kutsusta hankkeeseen. Opetushallituksen 
hankesuunnitelman kohta ”kunnat sitoutuvat strategisilla ohjelmilla perustoimintojen vah-
vistamiseen” vastaa melko hyvin näitä hankkeita. Yrittäjyyskasvatus tässä on kunnan ”omaa 
tuotantoa”, mutta ajatuksena sekin sopii yhteen osallisuuden kanssa varsin helposti. Koordi-
nointiin painottavat hankkeet näin kuvattuna vastaavat alkukartoituksen kohtaa 2.

Varsinaisesti osallistumismahdollisuuksiin, demokratiakasvatukseen ja vaikuttamiseen 
koulussa ja sen ulkopuolella tähtää tässä tarkastelluista vain yksi hanke. 

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännön käsittelyn yhteydessä kiinnittänyt huomiota kunnallisvaalien 2000 äänes-
tysprosentin alhaisuuteen. Myös Suomen Kuntaliitto on syksyn 2000 vaalien jälkeen kiinnittänyt asiaan laajasti 
huomiota. Sisäasiainministeriön osallisuushankkeessa ryhdyttiin kehittämään uudenlaisia työskentelymuotoja, jotta 
kiinnostusta kunnallisasioihin voitaisiin lisätä. Valtuusto totesi, että on tarpeen koota tähän aihepiiriin kuuluvaa 
uusinta informaatiota sekä kuulla asiantuntijoita ja liittää ehdotukset osaksi vuoden 2001 aikana työstettävää --- 
kaupungin strategiaa. (Vuodelta 2001, kaupunginhallitus)

(jatkuu sama kunta…PP)

Virkamiestyöryhmä (---) on valmistellut hakemuksen sekä hankesuunnitelman valtakunnalliseen nuorten osallisuus-
hankkeeseen pääsemiseksi (liite b). 
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Nuorisovaltuusto on omalta osaltaan hyväksynyt hankesuunnitelman kokouksessaan 8.11.2002. 

Osallistumistyöryhmä sekä lasten ja nuorten hyvinvointipoliittisen selvityksen toimikunta ovat 20.11.2002 yh-
teiskokouksessaan päättäneet esittää kaupunginhallitukselle, että --- kaupunki hakee pääsyä nuorten osallisuuden 
edistämistä koskevaan valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen. 

Edellä oleva sitaatti on paitsi osallistumisjärjestelmiä korostava, myös lajissaan ainoa tapaus, 
jossa hankkeen valmistelu juontaa pitkälle ajassa taaksepäin, hankesuunnitelma hyväksytetään 
laajasti, ja kokonaisuus kytketään vielä hyvinvointipoliittiseen selvitykseen. 

Nuorten demokratiahankkeiden ja osallisuushankkeen suhde vaihtelee paikkakunnittain 
huomattavasti. Edellä lainatussa kuvauksessa osallistumisjärjestelmät ja demokratiakasvatus ovat 
aivan hankkeen keskiössä. Tämä lainaus vastaa alkukartoituksen kohtaa 3. Päätöspöytäkirjojen 
tarkasteluun liittyy tietty sattumanvaraisuus. Useista lähteistä voidaan päätellä, että nämä nuor-
ten osallistumisjärjestelmiä kehittävät hankkeet olivat suurin yksittäinen ryhmä (Vehviläinen 
2004). 

Hankekuntien joukossa on muutamia harvaan asuttujen seutujen kuntia, joissa nuorten 
poismuutto ja väen väheneminen ovat akuutteja ongelmia. Näissä tapauksissa hanke kytkeytyy 
laajempaan seutu- tai aluekeskusohjelmaan tai siitä ei muusta syystä ole jäänyt itsenäistä jälkeä 
kuntien päätöspöytäkirjoihin. Kuten kuntien tilannetta koskevasta luvusta tarkemmin käy ilmi, 
hankkeeseen liittyi kuntia, joissa nuorten poismuutto on akuutti ja merkittävä ongelma. 

aloitteentekijät kunnissa

Hankkeen ensi vaiheita kunnissa voidaan tarkastella myös paikallisen aloitteentekijän kautta. 
Vuoden 2003 hakemusten, myöhempien yhteenvetojen ja raportoinnin perusteella hankkeet 
voidaan jakaa eri hallintokuntien hallinnoimiin tai muilla tavoin organisoituihin. Kuva ei 
voi olla tarkka, tulkinta on lopulta harvoissa tapauksissa aivan yksiselitteinen. Hakemuksista 
tehtiin opetusministeriössä heti aluksi yhteenveto, jossa oli merkitty koordinoiva taho. Tul-
kinta on tehty kysymysmerkkien kera monessa tapauksessa jo tuolloin. Myöhemmin, asioiden 
loksahdeltua paikalleen voidaan tarkentaa sijoittamista niiden hankkeiden osalta, jotka tulivat 
valituksi. Seuraavan tarkastelun pohjana ovat useat dokumentit, niistä merkittävin on Ope-
tusministeriön tekemä tiivistelmä (OPM Nuorten osallisuuden…). 

Kaikkien 74 hakeneen ja vastaavasti valittujen 39 hankkeen koordinoivat tahot jakaantuvat 
seuraavasti:

Hakeneet Valitut
Nuorisotoimi 37 (50 %) 22 (56 %)
Koulutoimi 24 (32 %) 13 (33 %)
Keskushallinto 8 (11 %) 4 (10 %)
Muu tai useita 5 (7 %) 0 (0 %)

Vaikka koordinoivan tahon tarkka tulkinta kussakin tapauksessa on ongelmallista, voidaan 
yleiskuvasta tehdä joitain täysin luotettavia johtopäätöksiä. Ensinnäkin nimenomaan koulu ja 
nuorisotoimet olivat aktiivisia sekä hakemaan että valinnan jälkeen myös toimimaan hankkeessa. 
Koordinoivan tahon tulkitsemiseen liittyvät epäselvyydet ja tulkinnan mahdollisuudetkin ovat 
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tyypillisesti koulun ja nuorisotoimen välisiä. Toinen tulkinnan paikka tosin on keskushallinnon 
ja jonkin kunnan ”toimen” välinen rajanveto. Palaten alkuperäiseen ministeri Filatovin johta-
maan työryhmään lähinnä sosiaalitoimen poissaolo on pantava merkille. Työvoimahallinto, 
kirkko ja muut vastaavat toimijat karsiutuvat pois jo sillä rajauksella, että kutsu osallistua lähti 
nimenomaan kunnille. Työpajojen roolia on vaikea tarkalleen selvittää. Joissakin hakemuksissa 
työpajalla oli suurikin rooli; tämä on tietenkin ymmärrettävää toimenpideohjelman perusteella. 
Koska työpajojen hallinnolliset järjestelyt ovat kirjavat, ei asian tuomisella tarkasteluun juuri 
mitään saavutettaisikaan.

Koulun ja nuorisotoimen välilläkin on selvä ero, ja ero on nuorisotoimen eduksi. Hakeneista 
jo puolet oli nuorisotoimen hankkeita, ja valituista osuus on vielä hieman suurempi. Jälleen 
voidaan palata hankkeen juurille ja pohtia, miten hyvin tämä sopii yhteen alkuperäisen ”huo-
len” kanssa, joka siis oli nuorten katoaminen peruskoulun jälkeen. Viittaus koulumaailmaan 
ei tosin mitenkään implikoi sitä, että hankkeiden pitäisi olla koulun toteuttamia. Parhaiten 
alkuperäiseen ajatukseen sopisikin, jos näitä kahta hallintokuntaa ajatellaan, kenties nuoriso-
toimen koordinoima mutta koulussa toimiva hanke. Joka tapauksessa on selvää, että kokoonsa 
nähden nuorisotyö on selkeästi yli oman kuntareaalitilanteen mukaisella painolla mukana 
nuorten osallisuushankkeessa. 

Alkukartoituksessa mainittu ryhmä 1, jossa hankkeen ensisijainen tehtävä on luoda positii-
vista mielikuvaa kunnasta ja padota nuorten muuttoliikettä painottuu tietenkin niille alueille, 
joissa tällainen ongelma ylipäänsä on. Tämän suunnan hankkeet, käytännössä maantieteellisesti 
Kainuu, Pohjois-Savo, Koillismaa, Ylä-Karjala ja Lappi, näyttää olevan nimenomaan nuoriso-
toimen aluetta. Koulun piiristä alkunsa saaneet toimet painottuvat todennäköisemmin suuriin 
tai keskisuuriin kaupunkeihin ja eteläiseen Suomeen. Täydellisistä säännönmukaisuuksista 
ei voi puhua, pienistä trendeistä tai taipumuksista kuitenkin. Voidaan spekuloida sillä, onko 
sekä nuorisotoimen että Itä- ja Pohjois-Suomen taloudellisella tilanteella ja hankkeeseen ha-
keutumisella jokin yhteys.  

Nuorisotoimi ja koulu siis aluksi ottivat hankkeen omakseen muita tahoja huomattavasti 
aktiivisemmin. Sosiaalitoimen hiljaisuus on kiistatonta. Se kiinnittää huomiota ensinnäkin 
siksi, että sosiaalitoimi, toisin kuin vaikkapa työvoimahallinto, on kunnallinen peruspalvelu. 
Toiseksi asiaan on syytä kiinnittää huomiota siksi, että toimenpideohjelmassa sosiaalipuolen 
kynänjälki näkyy. Erityisesti se näkyy ohjelman liitteessä 2 (työryhmä II:n ehdotukset…, 2002). 
Varhainen puuttuminen, ennakointidialogit, läheisneuvonpito, huolen harmaa vyöhyke esi-
merkkeinä ovat kaikki juuri sosiaalipuolen sanastoa, kaikki ovat myös mukana alkuperäisissä 
ohjelmateksteissä. Sosiaalitoimi ei kuitenkaan näy juuri edes hakeneiden kuntien joukossa. 
Selityksiä on mahdotonta etsiä osallisuushankkeen omista dokumenteista. Nehän kertovat vain 
sosiaalitoimen hiljaisuudesta. Ehkä projektiväsymys, projektien kaaos ja muut tähän projektien 
puoleen liittyvät asiat olivat nimenomaan sosiaalitoimessa pinnalla. Osallisuushanke oli ja on 
kuitenkin hanke. 

Hankkeiden valinnassa tapahtuneet muutokset voimasuhteissa (hakeneet ja valitut) liittyvät 
lähinnä siihen, että kohta ”muut” jäi pois lähinnä jo kuntarajauksen myötä ja nuorisotoimi 
kasvatti suhteellista osuuttaan tämän verran (50>56 %). Tässä esitetyt ”säännöt” pitävät kyllä 
jotakuinkin väljinä sääntöinä paikkansa, mutta niitä täsmentävien poikkeusten lista olisi pit-
kä. Yhteenvetona voidaan luotettavasti todeta, että monialaisen asiantuntijaryhmän luomaa 
ohjelmaa tiivistyivät viemään läpi kunnissa nimenomaan nuorisotoimet ja koulutoimet.  
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hankkeen alkuvaiheen tapahtumia

•	 helmikuu 2002 Pääministeri Paavo Lipponen tekee aloitteen kutsumalla koolle eri alojen 
asiantuntijoita.

•	 kesäkuu 2002 Ministeri Filatovin johtama asiantuntijaryhmä saa mietintönsä valmiik-
si.

•	 syyskuu 2002 Seminaarissa tiedotetaan kunnille tulevasta hankkeesta ja pohditaan nuorten 
tilannetta muutenkin.

•	 lokakuu 2002 Kutsu kunnille osallistua hankkeeseen lähtee.
•	 marraskuu 2002 Kuntien määräaika tehdä hakemuksensa päättyy.
•	 helmikuu 2003 Hankkeeseen valitut (seutu)kunnat julkistetaan. Hanke siirtyy opetus-

ministeriöltä Opetushallitukselle.
•	 maaliskuu 2003 Hankkeelle nimetään valtakunnallinen johtoryhmä. 
•	 huhtikuu 2003 Johtoryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran ja linjaa operationaalisia 

tavoitteitaan.
•	 toukokuu 2004 Hankkeen valtakunnallinen koordinaattori aloittaa Opetushallituksessa. 

Opetushallituksen ja johtoryhmän hankesuunnitelma valmistuu. Hankkeen kuntatason 
toimijat ovat koolla Opetushallituksessa.

•	 elokuu 2003 Hankkeen alkukartoitus valmistuu.
•	 syyskuu 2003 Lähes kaikissa hankkeissa koordinaattorit, joitakin ohjausryhmiä vielä 

nimeämättä.
•	 lokakuu 2003 Valtakunnallinen seminaari Tampere-talossa
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