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Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset 

Nuorisotyön palvelu- ja kehittämisverkosto (PAKE) koostuu kolmestatoista, toiminnoiltaan ja rakenteeltaan toisistaan 

eroavasta nuorisoalan valtakunnallisesta asiantuntijaorganisaatiosta. PAKE-keskusten kehittämis- ja 

tutkimusprosessissa kartoitetaan keskusten käytössä olevia tunnuslukuja sekä etsitään yhdessä ratkaisuja arvioinnin 

työkalujen yhtenäistämiseen ja kehittämiseen. PAKE-verkosto on kokoontunut teeman puitteissa jo syksystä 2013 alkaen 

ja neljäs tapaaminen toteutuu kesäkuun 17.päivänä Hyvinkäällä. Yhtenä osana PAKE-verkoston tunnuslukujen 

kehittämistä toteutetaan Nuori Kulttuuri -säätiön arviointipäivä, jossa nuoret, sidosryhmät, päättäjät ja rahoittajat 

saatetaan yhteen arvioimaan ja kehittämään säätiön toimintaa yhdessä keskustellen. Helsingissä lokakuussa 2014 

järjestettävä arviointipäivä palvelee Nuori Kulttuuri -säätiön sekä laajemminkin PAKE-verkoston sekä kulttuurisen 

nuorisotyön kehittämistä. 

Lähinuorisotyö 

Lahdessa eteläisellä alueella tarkastellaan nuorisotyön lähipalveluja ja arvioidaan alueellista tarjoumia erityisesti nuorten 

näkökulmasta. Yhteistyöstä on sovittu Lahden nuorisopalvelujen ja alueen hyvinvointiryhmän kanssa. Nuorisotyötä 

alueella tekevät tahot (mm. kaupungin toimijat, seurakunnat ja järjestöt) kokoontuvat touko- ja elokuussa arvioimaan 

palvelujen ja yhteistyön nykytilaa. Syyskuussa arviointia tekevät nuoret ja heidän vanhempansa ja keskusteluun 

kutsutaan myös Lahden kuntapäättäjät deliberatiivisen keskustelupäivän hengessä. Reflektointipintaa näin kertyville 

tuloksille haetaan Lahdessa kerättävien tunnuslukujen lisäksi myös mm. Kanuunakuntien sekä Pääkaupunkiseudun 

kuntien nuorisotointen keräämien tunnuslukujen kautta. 

Kohdennetun nuorisotyön palvelut 

Nuorisotyön kohdennetuissa palveluissa käytössä olevia arviointimenetelmiä ja kehittämistarpeita tarkastellaan 

nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta. Yhteistyöstä on sovittu valtakunnallisen kyselyn järjestämiseksi AVIen kanssa ja 

tapausesimerkkien osalta Oulun Byströmin nuorten palveluiden, Helsingissä toimivan Aseman lapset ry:n sekä Porin 

Työelämän palvelut kanssa. Syksyllä kohdennettua nuorisotyötä tekeviä kutsutaan maakunnallisiin 

keskustelutilaisuuksiin. Tällöin alan toimijat reflektoivat kyselyn kautta kertynyttä tietoa alan eri tavoista mitata 

palveluiden vaikuttavuutta. Samalla arvioidaan käytössä olevien arviointimenetelmien onnistuneisuutta kuvata 

palveluiden vaikuttavuutta käytännön esimerkkien kautta. Kohdennetun nuorisotyön palveluiden tunnuslukujen 

kehittämisosio on käynnistynyt hankkeessa huhtikuussa. 

Verkkonuorisotyö ja nuorille suunnatut verkkopalvelut 

Verkkopalvelujen arviointi hankkeessa pisimmällä, sillä nuoret ovat jo kuudesta verkkopalvelusta arvionsa antaneet ja 

tätä tietämystä hyödyntävät niin toimijat kehittämisessään kuin me tutkijat verkkopalveluja koskevien vastaavien 

tunnuslukujen toimivuuden tarkastelussa. Keväällä Seinäjoella ja Oulussa suoritetuissa arvioinneissa nuorten ryhmä 

kokoontui kasvokkain niin arvioimaan kuin keskustelemaan tuloksista palveluja tarjoavien ja rahoittavien tahojen kanssa. 

Menetelmänä käytettiin deliberatiivista keskustelupäivää. Syksyllä arvioinnin tekoa ja päättäjäkeskustelua kokeillaan 

suoritettavaksi kokonaan verkossa, jolloin arvioinnit olisivat onnistuessaan kevyemmin järjestettävissä.  

Alan tunnuslukujen yhtenäistämiseksi hanke haastaa nuoret, heidän vanhempansa, alan toimijat, päättäjät ja rahoittajat 

pohtimaan, mistä nuorisotyöalan vaikuttavuus rakentuu. Maaliskuussa 2015 päättyvää hanketta rahoittaa opetus- ja 

kulttuuriministeriön nuorisoyksikkö. 
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