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Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen 
 

Hanketiedote II (1.10.2014) 
 
Nuorisotutkimusseura on käynnistänyt vuoden alussa nuorisotyön tunnuslukujen ja arvioinnin 
työkalujen kehittämiseen tähtäävän toimintatutkimuksellisen hankkeen, jonka rahoituksesta 
vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa kootaan yhteen nuorisotoimialalla käytössä 
olevia määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja sekä arvioidaan niiden toimivuutta. Hanke tähtää 
alan toimijoita yhdistävien tunnuslukujen ja arvioinnin työkalujen kehittämiseen yhteistyössä 
kentän kanssa. Tarkoituksena on alaa nykyisin haittaavan sirpalemaisen arviointitiedon karsiminen 
sekä arvioinnin yhtenäistäminen. Nuorisotyön tunnuslukujen kehittämistä avataan hankkeessa 
neljän oven kautta: nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusten toiminta, lähinuorisotyö, 
kohdennetun nuorisotyön palvelut sekä verkkonuorisotyö ja nuorille suunnatut verkkopalvelut.  
 
Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset  
 
Yksi opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannoista Tunnusluku-hankkeelle oli vuonna 2011 
nimetyn valtakunnallisen nuorisotyön palvelu- ja kehittämisverkoston arvioinnin selkeyttäminen ja 
yhteismitallistaminen. Lähtökohta tarjosi haasteita, sillä sekä resursseiltaan että toiminnoiltaan 
hyvinkin erilaisista organisaatioista kootun verkoston identiteetti oli jokseenkin hämärän peitossa: 
mikä meitä PaKe-keskuksia yhdistää ja mikä erottaa? Mikä tehtävämme verkostona on?  
 
PaKe-verkoston arvioinnin kehittäminen edellytti jonkinlaista selvyyttä siitä, mikä verkosto 
oikeastaan on. Yhtenä merkittävimpänä oivalluksena tässä keskusten ydintehtäviä koskevassa 
analyysissa voitaneen pitää sitä, että vaikka muutamat keskukset tarjoavat palveluja myös nuorille, 
verkoston keskeisin tehtävä kiteytyy asiantuntijapalveluihin. Arvioinnin kannalta tämä ymmärrys 
on olennainen, sillä asiantuntijapalvelujen arviointi ei ole sama asia kuin nuorten palvelujen 
arviointi.  
 
PaKe-verkoston arvioinnin kehittämisessä lähdettiin liikkeelle keskusten tarpeista ja erityisen 
tarkastelun kohteeksi valittiin OKM:n tulosneuvottelujen pohjana käytetty arviointityökalu. 
Aineistojen analyysi on tuottanut monenlaista tietoa arviointiin liittyvistä haasteista ja 
kehittämisen sekä kouluttamisen tarpeista. Tässä vaiheessa on myös tuotettu arvioinnin 
aputyökalu, jota kehitellään verkostolta saatavan käyttökokemuksen pohjalta.  
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PaKe -osatutkimusprosessi jatkuu 7.10. Helsingissä järjestettävällä tilaisuudella, jossa nuoret 
pääsevät arvioimaan Nuori Kulttuuri -säätiön – joka on yksi kolmestatoista Pake-keskuksesta – 
toimintaa ja keskustelemaan siitä suoraan päättäjien ja rahoittajien kanssa. Arviointipäivä päättyy 
PaKe-verkoston tapaamiseen, jossa osaprosessia koskeva kenttätyövaihe saatetaan loppuun. 
 
Lähinuorisotyö  
 
Tätä tiedotetta kirjoitettaessa on kulunut neljää päivää siitä, kun Lahdessa päättyi nuorisotyön 
lähipalvelujen arviointiprosessi, johon osallistui viisikymmentä nuorta. Arviointi huipentui nuorten, 
nuorisotyön toimijoiden, alueellisen hyvinvointiryhmän ja sivistyslautakunnan edustajan väliseen 
vuoropuheluun, mitä nuorten esittämille asioille voidaan yhteistyössä tehdä. Puolet nuorten 
esittämistä puheenvuoroista liittyi puistoihin, kuten huvi-, vesi- ja nuorten puistojen 
perustamiseen sekä skeittipuistojen määrän ja varustuksen lisäämiseen. Nuoret kiinnittivät 
huomiota myös yläasteikäisten toiminnan puutteeseen, nuorten huomioimistarpeeseen tilojen ja 
paikkojen käyttäjinä sekä nuorten puutteellisiin vaikutusmahdollisuuksiin omissa palveluissaan. 
Yhdessä puheenvuorossa nuoret nostivat esiin päihtyneiden aiheuttamat haitat keskellä lasten ja 
nuorten kasvuympäristöjä.  
 
Nuorten tekemät huomiot toimivat merkittävänä lisäresurssina nuorisotyön lähipalvelujen 
suuntaamisessa ja olemassa olevien alueellisten hyvinvointisuunnitelmien täydentämisessä. 
Alueelle juuri perustettu nuorisotyön toimijoiden verkosto tulee olemaan merkittävässä asemassa 
palvelujen tasaisemmassa suuntaamisessa: alakoululaisille on runsaasti esimerkiksi 
kerhotarjontaa, kun taas yläkoululaisille ei juurikaan. Toisaalta nuoret kokivat, ettei heille 
myöskään ole tarjolla kokoontumispaikkaa ulkona, jonne olisivat täysin rinnoin tervetulleita (vrt. 
puistopainotus nuorten puheenvuoroissa). Tunnuslukujen kehittämisen kannalta tulokset ovat 
monin tavoin mielenkiintoisia – edellä mainittuja näkökulmia ei ole totuttu pitämään laadukkaan 
nuorisotyön näkökulmina – sitä ne kuitenkin ovat. Toisaalta nuorten antama ja alueen toimijoilta 
ja asioista päättäviltä kerätyt arviot täydentävät hyvin toisiaan. Näistä havainnoista lisää 
myöhemmin. 
 
Nuorten osoittamat palvelujen kehittämishaasteet ovat lahtelaisille toimijoille näytön paikka.  
Hankkeen tutkijoiden tehtävänä (toki vuoropuhelua myös lahtelaisten kanssa jatkaen) taas on 
punnita, mitä saatu nyt saatu kenttäkosketus antaa nuorisotyön tunnuslukujen ja laatupuheen 
kehittämiselle. Reflektointipintana käytetään niin Lahdesta kuin muualtakin kerättyjä esimerkkejä 
nuorisotyön palvelujen esilletuonnista tunnuslukuina ja teksteinä toimintakertomuksissa, 
peruspalveluraporteissa, hyvinvointisuunnitelmissa, tuloskorteissa ja kehittämisohjelmissa. 
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Erilaisten mittausvälineiden miettimisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan niin 
lahtelaisten kuin muiden kuntien ja toimijoiden jo aiemmin kehiteltyjä laadun kuvaamisen aihioita.  
 
Analyysivaihe on lähipalvelujen osalta vasta alkamassa. Havaintoja uuden (nuorilta kerätyn) ja 
vanhan (dokumenteista löytyneen) tietopohjan toisiaan täydentävyydestä voi tulla kuulemaan 
Lahteen 19.11 pidettävien avointen ”Lähipalvelujälkilöylyjen” merkeissä. Tilaisuuden luonne on 
reflektoiva – osallistujien tuntemukset ja maailmaan asettautumiset taltioidaan nekin 
tutkimusaineistoksi. 
 
Kohdennetun nuorisotyön palvelut  
 
Kohdennettujen palveluiden osatutkimusprosessiin suunniteltu aineiston keruu ja 
arviointikäytäntöjen kehittämisosio on edennyt aikataulullisesti kuluneen kesän ja alkusyksyn 
aikana. Valtakunnallisesti toteutettuun kyselyyn, jossa kartoitettiin kohdennetuissa palveluissa 
käytössä olevia arviointimenetelmiä ja niiden kehittämistarpeita, vastasi 51 kuntaa. Kyselyn 
alustavia tuloksia on tarkasteltu yhdessä kohdennettua nuorisotyötä tekevien kanssa eri puolilla 
Suomea järjestetyillä kehittämispäivillä.  
 
Kyselytulosten mukaan toimijat tuottavat kohdennetuista palveluista määrällisesti paljon 
arviointitietoa. Kehittämiskohteeksi nousee päällekkäisen arviointitiedon karsiminen. 
Päätoimintamuodoista pienryhmätoiminnan arvioinnille on olemassa vähemmän välineitä kuin 
yksilötyön arvioinnille. Rakenne- ja lopputulosarvioinnissa huomio kiinnittyy arviointitiedon 
hyödyntämiseen. Kehittämiskohteeksi nousee arviointitiedon palauttaminen takaisin prosessin 
osallisille ja jalkauttaminen päättäjille. Päättäjien odotetaan vastaanottavan numeraalisen 
vaikuttavuustiedon rinnalla myös laadullista arviointitietoa. Laadullisten vaikuttavuustarinoiden 
toivotaan nousevan kyselyihin ja kävijämäärätilastointiin keskittyvän arvioinnin rinnalle, jotta 
kohdennetun työn prosessimainen vaikuttavuus saadaan nostettua esille.  
 
Kehittämispäivillä arviointitiedon tunnusluvallistamista koskeva keskustelu kytkettiin kohdennetun 
nuorisotyön työn osa-alueisiin. Kohdennettujen palveluiden vaikuttavuusosoittimien tulisi 
huomioida onnistumisia, joita kohdennetuissa palveluissa syntyy, kun työnkuvassa korostuu 
varhainen puuttuminen, kun huolet tulevat näkyväksi muillekin toimijoille eli kun toiminnassa 
korostuu ennaltaehkäisevä työ. Vaikuttavuudesta kertovan arviointitiedon keskiöön tulee nostaa 
”pienet sanat” ja ”pienet askeleet”, joiden varaan nuoren elämänlaadun ja -hallinnan 
paranemiseen keskittyvä kohdennettu työ rakentuu. Vaikuttavuutta kohdennetuissa palveluissa 
tuottaa asiakaskeskeisyys ja suunnitelmallinen yhteinen tekeminen nuoren kanssa. Nuoren 
siirtymiset palvelusta toiseen tekevät näkyväksi sekä työntekijän omaa merkitystä että työn 
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moniammatillisuutta. Tuloksia ja onnistumisia syntyy yksilöllisesti räätälöidyistä palveluista ja 
pienryhmätoiminnasta. Vaikuttavuusarvioinnin kehittämistä koskeva toimijalähtöinen keskustelu 
nosti vahvasti esiin myös kohdennetun nuorisotyön määrittelytarpeen.  
 
Kohdennettujen palveluiden aineiston keruu ja kehittämisosio on toteutettu tiiviissä yhteistyössä 
kaikkien aluehallintovirastojen nuorisotyöstä vastaavien kanssa. Arvioinnin käytäntöjen 
kehittämisyhteistyökumppaneita kehittämispäivillä ovat olleet: Oulun Byströmin nuorten palvelut, 
Porin työelämänpalvelut, Pieksämäen Piennar-toiminta sekä Aseman lasten (ry.) Löytävän 
nuorisotyön -hanke Helsingistä.  
 
Verkkonuorisotyö ja nuorille suunnatut verkkopalvelut 
 
Nuoret arvioivat keväällä kuutta verkossa nuorille suunnattua palvelua deliberatiivisen 
keskustelupäivämenetelmän avulla. Arvioinnin kohteena olivat Pelastakaa Lapset ry:n Netari, 
Rikosuhripäivystyksen nuorille suunnatut palvelut, Oulun kaupungin Nuorten tieto- ja 
neuvontakeskus Napin ylläpitämä Nettinappi®-palvelu, Väestöliiton nuorille suunnatut palvelut, 
MLL:n Nuorten Netti, Nuorten verkkolehti Kantti, jota julkaisee Seudullinen nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelu JIBBO/Seinäjoen seudun kunnat (Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kurikka, Lapua ja 
Seinäjoki). Arviointi huipentui keskustelutilaisuuteen 23.5 Oulussa, jossa paikalla oli kunkin 
palvelun tuottajia ja rahoittajia (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Raha-automaattiyhdistys).  
 
Nuorten tekemän arvioinnin tulokset kiteytyivät seuraavaksi verkkopalvelujen kehittämisen top 10 
kärjeksi: selkeä tarkoitus – tiedetään kelle luotu eikä turhaa tavaraa; uudistuva; tarpeeksi tiheä 
päivittäminen; ulkoasu – kutsuva nimi, hyvät kuvat, ulkoasu oleellinen sen kannalta, että haluaako 
sinne mennä uudestaan; foorumi + yhteisöllisyys – pitää nähdä että muutkin käyvät; ammattilaiset 
keskustelemassa/vastaamassa; rentoa tekstiä, ei wikipedia-tyyliä; somea hyödynnetään 
monipuolisesti; kevyt mobiiliversio – tieto pitää löytyä nopeasti ja vain asiaan liittyviä mainoksia. 
Monet arviointiin osallistuneista palveluista ovat jo omaan palveluunsa tehneet nuorten 
osoittamia muutoksia.  
 
Monet arvioinnissa esille tulleista asioista vaativat kuitenkin palvelujen parantamista yhteistyössä: 
kuten nuorten esittämä kysymys, onko kaikkien palvelujen tarjottava samaa, kun toisaalta 
palveluita myös puuttuu – kuten palvelu jo tavalla tai toisella töpänneille. Lisäksi keskustelussa 
nousi esimerkiksi tarve luotettavan palvelun tarjoajan tunnuksen luomiselle, jonka avulla 
luotettava palvelu erottuisi huijausmielessä tai vähemmällä ammattitaidolla tehdyistä. 
Yhteistyökysymyksissä on hyötyä olemassa olevista yhteistyörakenteista kuten Nuorille Suunnatun 
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Verkkotyön foorumi (Nusuvefo). Toisaalta jollakin rakenteella on jatkossa turvattava myös se, että 
kaikki verkkopalvelut arvioitaisiin aika ajoin nuorten toimesta. 
 
Tätä tiedotetta tehtäessä tutkija on juuri analysoimassa kuudelta arvioidulta verkkopalvelulta 
saamiaan dokumentteja käytössä olevien tunnuslukujen, raportointitapojen ja laatukuvausten 
näkökulmasta. Nuorten antamia arvioita peilataan tätä aineistoa vasten. Analyysin tuloksia 
esitellään Verkkopalvelujen arvioinnin jälkilöylyissä Tampereella 3.10. 
 
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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