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Esipuhe 

Käsillä on neuvottelukunnan ja sen jaoston lapsia ja nuorisoa koskeneiden hankkei-
den päätösraportti.  Koko aihealuetta yksityiskohtaisesti luotaavaan yhteenvetoon ei 
käytettävissä olleilla voimavaroilla ylletty.  Päätösraportti toteuttaa kuitenkin osal-
taan koontia ja sen pohjalta voidaan arvioida moniammatillisen yhteistyön tilannetta 
sekä lastensuojelun että nuorten palvelujen kannalta. 
 
Läheisneuvonpitoa (osa I) on juurrutettu pääkaupunkiseudulla jo usean vuoden ajan 
toisiaan seuraavin projektein. Juurruttaminen on vaikea asia. Vakinaisessa toimessa 
olevia vetäjiä (”koollekutsujia”) ei ole saatu. Yhteistyöhön osallistuvat sosiaalityönte-
kijät ovat joko vaihtuneet usein tai jo ennestään suurella työtaakalla kuormitettuja.  
Kun verkoston taloudellisia vaikutuksia ei tunneta, toiminnalle ei ole saatu luotua 
riittävän pitäviä rakenteita. 
 
Nuorisoa koskevan raportin osa (osa II) on laajempi. Siihen on koottu monialaisesta 
yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Toimintaan osallistuneiden kokemuksia ja mielipi-
teitä kehittämisestä on kartoitettu. Hankkeet ovat olleet osa nuorisolain toimeenpa-
non seurantaa. Kokemusten perusteella on päädytty suosituksiin. Ohjaus- ja palvelu-
verkostoa tulisi koko ajan tukea valtakunnallisella rakenteella. Lapsipolitiikan ja nuo-
risopolitiikan kehittämisen tulee pohjata kokoavaan valtakunnalliseen seurantaan, 
joka kattaa palvelujen, lainsäädännön ja kehittämistoimien kokonaisuuden.  
 
Raportti päättää jaoston lapsia ja nuoria koskevien osahankkeiden sarjan. Uudessa 
hallitusohjelmassa painopistettä on siirretty nuorten koulutukseen ja työllisyyteen. 
Tärkeänä hankkeena on nuorten yhteiskuntatakuu. Sen onnistuminen on sidoksissa 
lasten ja nuorten palvelujen kokonaisuuteen ja monialaisen yhteistyöhön, kuten täs-
sä raportissa päätellään.  
 
Neuvottelukunnan jaosto ja sen toimintaan osallistuneet tahot kiittävät raportin laati-
joita ja heidän taustayhteisöjään hyvin sujuneesta yhteistyöstä.  
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Tiivistelmä 

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tilaama tutkimuskokonaisuuden toinen vaihe 
käynnistyi syksyllä 2010. Väliraportti tehtiin kesällä 2011 ja se koostuu kahdesta 
kokonaisuudesta:  
 
Osa I: Kirsi Nousiainen - Annukka Paasivirta - Saija Turunen "Läheisneuvonpidon 
juurtuminen pääkaupunkiseudulla" Socca, Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus 
Osa II: Sari Pitkänen - Jukka Vehviläinen "Kaikilta vaaditaan, mutta kaikki voittavat - 
Nuorten palvelut ja monialainen yhteistyö" Sosiaalikehitys Oy & DiaLoog tutkimus-
palvelut. 
 
Läheisneuvonpito (LNP) on lastensuojelun verkostomainen työskentelyorientaatio, 
jonka juurtumista pääkaupunkiseudulla on tutkittu ensimmäisessä tutkimusosuudes-
sa. LNP -palvelua on tuotettu projektiluonteisesti usean vuoden ajan ja vuodesta 
2010 lähtien toiminta on saatu vakinaistettua pääkaupunkiseudun kunnista ainoas-
taan Helsingissä. Tutkimuksessa tarkastellaan juurruttamiseen liittyneitä edistäviä ja 
ehkäiseviä tekijöitä projektissa mukana olleiden keskeisten toimijoiden haastattelu-
jen pohjalta.  
 
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että juurtumista edistävät tekijät ovat sekä raken-
teellisia, kuten esimerkiksi vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain velvoite 
selvittää lapsen verkostoja sekä johdon sitoutuminen ja tuki uudenlaiselle työskente-
lytavalle, vakinaisten koollekutsujien palkkaaminen että muutokset asiantuntijuudes-
sa ja työkäytännöissä, kuten esimerkiksi asiakasosallisuuden lisääminen ja sen myö-
tä asenteiden muuttuminen myönteisemmäksi työskentelytavalle. Juurtumista ehkäi-
sevinä tekijöinä nähtiin ennen kaikkea vakinaisten koollekutsujien puuttuminen sekä 
sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus ja työtaakka. 
 
Tulosten perusteella voi suositella, että tiedotusta ja koulutusta läheisneuvonpidosta 
lisättäisiin, myös lastensuojelun johto olisi mukana tiedotuksen ja koulutuksen piiris-
sä sekä koollekutsujien vakinaistamista perustamalla koollekutsujapankkeja. Lisäksi 
suositellaan lisätutkimusta, jolla selvitettäisiin työtapaan liittyvät mahdolliset talou-
delliset vaikutukset.  
 
Nuorten palvelut ja monialainen yhteistyö -tutkimusosuudessa on selvitetty nuoriso-
lain uudistuksen jalkauttamista kunnissa, hankittu tietoa kuntien tiedon ja ohjaustu-
en tarpeesta sekä selvitetty ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistymistä. Tutkimuk-
sen tehtävänä on ollut kartoittaa monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston 
nykytilannetta, selvittää nuorisolain edellyttämien ohjaus- ja palveluverkostojen, et-
sivän nuorisotyön ja seurantajärjestelmän tuen ja kehittämisen tarpeita sekä selvit-
tää lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian ja seurantajärjestelmän roolia osana monia-
laista viranomaisyhteistyötä.  
 
Tutkimustulosten perusteella voi suositella, että ohjaus- ja palveluverkostojen vel-
voitteena olevaa tiedonkeruun ja tiedon hyödyntämisen tehtävää tuetaan valtakun-
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nallisella tietoa koostavalla ja kokoavalla rakenteella sekä rekisteritutkimusten to-
teuttamisen helpottamisella. Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistymistä ja hyvien 
käytäntöjen leviämistä on tarpeen jatkaa koulutusten ja tiedon välittämisen avulla.  
Lapsi- ja nuorisopoliittisen lainsäädännön ja kehittämistyön kokonaisuus on tärkeää 
tehdä näkyväksi valtakunnallisen tason toimenpiteet esittävällä prosessikuvalla tai 
muulla vastaavalla kokonaisuuden hahmottavalla koosteella. Lisäksi lapsi- ja nuori-
sopoliittiselle lainsäädännölle, ohjelmille ja strategioille tarvitaan valtakunnallista 
koostavaa seurantaa. Seurantaa ja arviointia on tarkoituksenmukaista tehdä lasten ja 
nuorten palveluiden ja lakien kokonaisuudelle, ei vain nuorisolain toteutumiselle.  
 
Asiasanat: Läheisneuvonpito, lastensuojelu, verkostot, asiakasosallisuus, nuorisolain 
uudistus, monialainen, ohjaus- ja palveluverkosto, etsivä nuorisotyö, seurantajärjes-
telmä 
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Sammandrag 

En forskningshelhet som beställts av Delegationen för sektorsforskning startade 
hösten 2010. Mellanrapporten färdigställdes sommaren 2011 och den består av två 
helheter:  
 
Del I: Kirsi Nousiainen - Annukka Paasivirta - Saija Turunen, "Läheisneuvonpidon 
juurtuminen pääkaupunkiseudulla" (Förankring av familjerådslaget i huvudstadsregi-
onen)," Socca, Det sociala kompetenscentret i huvudstadsregionen. 
Del II: Sari Pitkänen - Jukka Vehviläinen "Kaikilta vaaditaan, mutta kaikki voittavat - 
Nuorten palvelut ja monialainen yhteistyö" (Alla måste bidra, men alla vinner - 
Tjänster till unga och sektorsövergripande samarbete) Sosiaalikehitys Oy & DiaLoog 
forskningstjänster. 
 
Familjerådslag är en nätverksbaserad arbetsorientering inom barnskyddet vars för-
ankring i huvudstadsregionen studeras i den första delen av forskningen. Familje-
rådslagsservicen har producerats projektartat i flera år och av huvudstadsregionens 
kommuner har verksamheten blivit permanent sedan 2010 endast i Helsingfors. I 
undersökningen behandlas främjande och förhindrande faktorer i anslutning till för-
ankringen utgående från intervjuer bland de centrala aktörer som deltagit i projektet.  
 
Undersökningsresultaten visar att främjande faktorer är strukturella och anknyter sig 
till expertis och arbetspraxis. Bland strukturella faktorer kan nämnas den nya barn-
skyddslagens (2008) förpliktelse att utreda barnets nätverk, ledningens engagemang 
och stöd till ett nytt arbetssätt samt anställning av ordinarie samordnare. Till expertis 
och arbetspraxis anknyter sig t.ex. utökande av klienternas delaktighet som bidrar till 
att attityderna mot arbetssättet blir positivare. Som förhindrande faktorer upplevde 
man framför allt att stadigvarande samordnare saknas och att socialarbetare byts ut 
och de har för stor arbetsbörda. 
 
Utgående från resultaten kan man rekommendera att information och utbildning om 
familjerådslag ökas och omfattas även av ledningen inom barnskyddet. Vidare borde 
samordnarna bli permanenta genom att bilda samordnarbanker. Vidare rekommen-
deras ytterligare forskning för att utreda arbetssättets eventuella ekonomiska effek-
ter.  
 
I forskningsdelen Tjänster till unga och sektorsövergripande samarbete har man ut-
rett hur ungdomslagsreformen införts i kommunerna, inhämtat kunskap om kommu-
nernas behov av information och stöd för handledning samt utrett hur det koordine-
rande nätverket för vägledning av och tjänster för unga kommit igång. Undersök-
ningens uppgift har varit att kartlägga nuläget av det sektorsövergripande nätverket 
för vägledning av och tjänster för unga, att utreda ovan nämnda nätverks, det upp-
sökande ungdomsarbetets och uppföljningssystemets behov av stöd och utveckling. 
Vidare har undersökningen utrett den ungdomspolitiska strategins och uppföljnings-
systemets roll som en del av det sektorsövergripande myndighetssamarbetet.   
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Enligt forskningsresultaten kan man rekommendera att insamling och utnyttjande av 
information som åligger nätverken för vägledning och tjänster stöds genom en riks-
omfattande struktur som sammanställer och insamlar information samt genom att 
underlätta registerforskning. Det är nödvändigt att fortsätta införandet av nätverk för 
vägledning och tjänster samt en god praxis med hjälp av utbildning och informations-
förmedling.   Det är viktigt att synliggöra helheten av den barn- och ungdomspolitis-
ka lagstiftningen och utvecklingen genom en processbild eller motsvarande samman-
ställning som beskriver de riksomfattande åtgärderna och ger en helhetsbild av äm-
net.  För barn- och ungdomspolitisk lagstiftning, program och strategier behövs 
dessutom en sammanfattande uppföljning på riksnivå. Det är ändamålsenligt att 
uppfölja och bedöma helheten av tjänster och lagar för barn och unga, inte endast 
genomförandet av ungdomslagen.  
 
Ämnesord: Familjerådslag, barnskydd, nätverk, klienternas delaktighet, ungdoms-
lagsreformen, sektorsövergripande, nätverket för vägledning och tjänster, uppsökan-
de ungdomsarbete, uppföljningssystem 
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Abstract 

This phase in the series of research projects endorsed by the Advisory Board for Sec-
toral Research started in the autumn 2010. The report was completed during the 
summer 2011.  
 
The report falls into two parts: 
Part I: Kirsi Nousiainen - Annukka Paasivirta - Saija Turunen "Promotion of Family 
Group Conference (FGC) in Metropolitan Area”, Socca, The Centre of Excellence on 
Social Welfare in the Helsinki Metropolitan Area 
Part II: Sari Pitkänen - Jukka Vehviläinen "Everyone is stretched, but all win - The 
services for youth and multisectoral cooperation”, Sosiaalikehitys Oy (Social Devel-
opment Co Ltd) & DiaLoog. 
 
The Family Group Conference (FGC) can be seen as a networking method for child 
welfare. Rooting or promoting of the method has been reviewed in an earlier phase 
of the projects. The FGC service provision projects have been going on for years. 
Since 2010, the service has been available in the metropolitan area, yet permanently 
only in Helsinki. The report reviews elements that promote or prohibit the establish-
ment of the method. The data is based on an interview study of the members of 
staffs.   
 
The results indicate that the promoting elements are both structural and expertise- 
and work-practice related. Examples of the structural elements include the obliga-
tion, laid down in the 2008 Child Welfare Act, to examine out the child’s networks, 
the management’s commitment to and support for the new working method and em-
ployment of permanent network conveners. The other promoting elements are, for 
example, the empowerment of clients as well as more favourable attitudes towards 
the working method. The prohibiting elements, on the other hand, were the lack of 
network conveners and the social workers’ high turnover and heavy workload. 
 
The results indicate that it is important to improve information and communication as 
well as training, also among the management of child welfare. Moreover, the con-
vener system ought to reach a regular base by using banks of conveners. In addition, 
further reviews are required to clarify the potential financial impacts of the new work-
ing method. 
 
Part II, which was composed of services for youth and multisectoral cooperation, re-
viewed the implementation of the revised Youth Act in municipalities, collected data 
on the need for information and supervision activities in municipalities and examined 
the start-up of guidance and service networks. The review tries to survey the current 
situation of the multisectoral guidance and service networks, to clarify the need for 
support and development in guidance and service networks and the promotion of 
preventive youth work. Finally the review aims to clarify the role of child and youth 
policy strategy and the requisite follow-up in order to support multisectoral coopera-
tion between authorities. 
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On the basis of the results it is recommended that a cross-national and comprehen-
sive structure is established to support data collection and exploitation of guidance 
and service networks. A comprehensive structure could also support register studies. 
The network start-ups and good practice dissemination should be continued through 
training and information sharing. The transparency of the comprehensive framework 
for child and youth policy legislation and for development activities could be im-
proved by using process descriptions of cross-national activities or through some 
other comprehensive presentation schemes. The child and youth legislation and ap-
propriate programmes and strategies should be based on cross-national and compre-
hensive follow-up. Follow-up and assessment is appropriate when it covers all the 
legislation and activities of child and youth policy, not only implementation of youth 
legislation.  
 
Key words: Family Group Conference, child welfare, networks, empowerment of cli-
ents, reform of the Youth Act, guidance and service networks, preventive youth 
work, follow-up schemes 
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OSA 1 
 
Läheisneuvonpidon juurtuminen 
pääkaupunkiseudulla 
 
Kirsi Nousiainen, Annukka Paasivirta ja Saija Turunen  

1 Johdanto ja tausta 

Pääkaupunkiseudun lastensuojelussa on noin kymmenen vuotta ollut käy-
tössä Uudessa Seelannissa kehitetty ja lakisääteistetty läheisneuvonpidon 
strukturoitu työmenetelmä (LNP)1. Menetelmä on sittemmin levinnyt usei-
siin länsimaihin, myös pohjoismaihin. Kokemuksia menetelmän käytöstä 
sekä asiakas- että ammatillisten toimijoiden näkökulmasta pääkaupunki-
seudulla on koottu raporttiin (Vuorio ym. 2008). Läheisneuvonpidosta on 
Suomessa tehty useita opinnäytetöitä eri näkökulmista sekä yhteispohjois-
mainen tutkimusraportti lapsinäkökulmasta (Gripenberg 2005; Hänninen 
2005; Güler 2006; Forss & Halmela 2008; Nissinen 2009; Reinikainen 
2007; Heino 2009). 
 
Pääkaupunkiseudun lastensuojelussa on noin kymmenen vuotta ollut käy-
tössä Uudessa Seelannissa kehitetty ja lakisääteistetty läheisneuvonpidon 
strukturoitu työmenetelmä (LNP)2. Menetelmä on sittemmin levinnyt usei-
siin länsimaihin, myös pohjoismaihin. Kokemuksia menetelmän käytöstä 
sekä asiakas- että ammatillisten toimijoiden näkökulmasta pääkaupunki-
seudulla on koottu raporttiin (Vuorio ym. 2008). Läheisneuvonpidosta on 
Suomessa tehty useita opinnäytetöitä eri näkökulmista sekä yhteispohjois-
mainen tutkimusraportti lapsinäkökulmasta (Gripenberg 2005; Hänninen 
2005; Güler 2006; Forss & Halmela 2008; Nissinen 2009; Reinikainen 
2007; Heino 2009).  
 
                                                 
1 Läheisneuvonpito on monista vaiheista ja tapaamisista koostuva prosessi. Se käynnistyy sosiaali-
työntekijän ja asiakkaiden (lasten ja heidän huoltajiensa) yhdessä sopimalla toimeksiannolla. Proses-
sia koordinoi ulkopuolinen koollekutsuja, joka ei ole missään muussa vaiheessa kytkeytynyt asiak-
kaan asiaan. Valmisteluvaiheessa neuvonpitoon kutsutaan mukaan lapsen elämäntilanteen kannalta 
merkittävää tietoa omaavia työntekijöitä sekä perheen toivomat läheiset. Varsinainen läheisneuvon-
pito sisältää tiedonantovaiheen, jolloin työntekijöiden näkemykset esitellään, läheisten keskinäisen 
neuvonpidon sekä suunnitelman esittämisen ja hyväksymisen. Prosessiin liittyy myös seurantavaihe. 
(Heino ym. 2010, 23–24.) 
 
2 Läheisneuvonpito on monista vaiheista ja tapaamisista koostuva prosessi. Se käynnistyy sosiaali-
työntekijän ja asiakkaiden (lasten ja heidän huoltajiensa) yhdessä sopimalla toimeksiannolla. Proses-
sia koordinoi ulkopuolinen koollekutsuja, joka ei ole missään muussa vaiheessa kytkeytynyt asiak-
kaan asiaan. Valmisteluvaiheessa neuvonpitoon kutsutaan mukaan lapsen elämäntilanteen kannalta 
merkittävää tietoa omaavia työntekijöitä sekä perheen toivomat läheiset. Varsinainen läheisneuvon-
pito sisältää tiedonantovaiheen, jolloin työntekijöiden näkemykset esitellään, läheisten keskinäisen 
neuvonpidon sekä suunnitelman esittämisen ja hyväksymisen. Prosessiin liittyy myös seurantavaihe. 
(Heino ym. 2010, 23–24.) 
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Läheisneuvonpidon prosesseja pääkaupunkiseudun kunnissa on kymmenen 
vuoden aikana käynnistynyt yhteensä hieman alle 200, eli noin 20 vuodes-
sa. Kertynyt kokemus- ja tutkimustieto, jota kansainvälisesti on tehty run-
saasti, tukee menetelmän käytön merkitystä (ks. tarkemmin Heino 2008, 
37–51). Läheisneuvonpidoista tehtyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta ovat ar-
vioineet Heinon lisäksi muun muassa Huntsman (2006), Sundell ym. (2001) 
ja Backe-Hansen (2006).  
 
Lähes kaikkien tutkimusten mukaan osallistujien kokemukset neuvonpidon 
prosessista ovat olleet pääsääntöisesti huomattavan hyviä. Perheet ovat 
kokeneet läheisneuvonpidossa voimaantumisen tunteita; tulleensa kuulluik-
si ja saaneensa osakseen arvostusta. He ovat myös kokeneet läheisten 
keskinäisen vuorovaikutuksen parantuneen ja ristiriitojen vähentyneen. 
Kaiken kaikkiaan he ovat pitäneet läheisneuvonpitoa hyvänä tapana käsitel-
lä ongelmia ja yleensä parempana kuin perinteisiä päätöksentekomenette-
lyjä (case meetings). (Heino 2009b, 36.) 
 
Huolimatta läheisneuvonpidon leviämisestä ja kiinnostuksesta sitä kohtaan 
vain harvassa maassa on lainsäädäntö muuttunut. Pohjoismaissa lakeihin 
on tehty hienosäätöä. (Heino 2008, 44.) Myös Sundel ym. (2001) totesivat 
tutkimuksessaan, jossa aineistona oli sekä Ruotsin että Iso-Britannian sosi-
aalityöntekijöitä, että molemmissa maissa läheisneuvonpitoon suhtauduttiin 
positiivisesti, mutta toteutuneita läheisneuvonpitoja oli kuitenkin vähän. 
Samankaltaisista tuloksista on kirjoitettu eri puolilta maailmaa (mm. Aust-
raliasta Ban 1996, 150; Iso-Britanniasta Marsh & Crow 1998, 82; Yhdysval-
loista ja Kanadasta Immarigeon 1996, 167). 
 
Backe-Hansen (2006) on esittänyt kysymyksen, että miksi läheisneuvonpito 
on edelleen syrjässä eikä se ole integroitunut osaksi toimintaa ja sosiaali-
työn valtavirtaa? Heinon (2008, 46–47) mukaan se on yhtäältä (muiden 
verkosto- ja dialogimenetelmien ohella) luomassa ammatilliseen työhön 
paradigmaattista muutosta ja toisaalta näin iso muutos on vasta esiin mur-
tautumisen vaiheessa. Heinon mielestä kysymystä pitäisikin tutkia tarkem-
min. 
 
Läheisneuvonpitomenetelmän juurtumisen problematiikka on syytä yhdistää 
koko professionaalisen toimintajärjestelmän muutokseen (ks. Karvinen-
Niinikoski 2005, 84–85). Karvinen-Niinikosken (mt., 85) mukaan keskeistä 
asiantuntijuuden muutoksen keskusteluissa on yhteistoiminnallisten ja in-
novatiivisten — luovan asiantuntijuuden ja oppimisen mallien sekä vaihto-
ehtoisten lähestymistapojen — käytäntöjen rakentelu. On syytä olettaa, 
että läheisneuvonpidon juurtumisen tai juurtumattomuuden taustalla on 
muitakin tekijöitä kuin käytännön organisatoriset rakenteet, sillä samoissa-
kin rakenteissa jotkut työryhmät saattavat käyttää hyvin aktiivisesti läheis-
neuvonpitoa ja toiset eivät lainkaan (ks. Vuorio ym. 2008). Myös Walls 
(2005, 39) toteaa Karvinen-Niinikoskea mukaillen, että Suomessa on syytä 
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syventää ammatillisesti reflektiivisen asiantuntijuuden analyysia ja sosiaali-
työn kielen ja diskurssien tutkimusta. 
 
Huntsmanin (2006) mukaan suurin osa lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä 
eri maissa on suhtautunut läheisneuvonpitoon positiivisesti erityisesti sil-
loin, kun he ovat itse osallistuneet siihen. Tästä huolimatta pidettyjen lä-
heisneuvonpitojen määrä on ollut hyvin matala.  Yleisimmäksi syyksi tähän 
ristiriitaan työntekijöiden suhtautumisessa ja todellisessa käytössä on pi-
detty sitä, että osa työntekijöistä on haluttomia luovuttamaan kontrollia 
päätöksenteosta perheelle. (Huntsman 2006, 10; Sundell ym. 2001, 334). 
Tuloksia on raportoitu tilanteista, joissa ammattilaiset yrittävät säilyttää 
valtansa neuvonpitojen aikana kontrolloimalla kuka saa osallistua ja johtaa 
keskustelua. Työntekijöiden keskuudessa on epäluottamusta lastensuojelu-
perheiden kykyyn osallistua neuvonpitoon ja toimia tarkoituksenmukaisesti. 
(Huntsman 2006, 10.) Marsh ja Crow toteavat (1998, 83) sosiaalityönteki-
jöiden asenteiden läheisneuvonpidosta olevan kaksijakoisia. Toisaalta he 
tuntevat vallan ja vastuun siirtämisen perheille uhkaavana, mutta toisaalta 
tervetulleena jakamisena ja roolien selkiyttäjänä. 
 
Backe-Hansen (2006, 276–277) kyseenalaistaa sen, että perheen vallan 
lisääntyessä sosiaalityöntekijän valta automaattisesti vähenisi. Hän muis-
tuttaa, ettei valta ole nollasummapeli. Valta voidaan nähdä muuttujana, 
jonka on mahdollista kasvaa. Se voidaan nähdä sosiaalisena konstruktiona 
ja dynaamisena ilmiönä, johon vaikuttavia voimia ei sen enempää sosiaali-
työntekijä kuin asiakasperhekään hallitse. Kysymys ei ehkä olekaan näiden 
toimijoiden keskinäisestä vallasta, vaan monista toisiinsa kietoutuneista 
ideologisista, poliittisista ja taloudellisista suhteista. 
 
Huntsman (2006, 11) on arvioinut, että työntekijöiden haluttomuudelle to-
teuttaa neuvonpitoja voi olla perustavampaa laatua olevia syitä. Kulttuuri-
nen muutos asiantuntijakeskeisestä kontrollista ja vastuusta vallan jakami-
seen perheiden ja yhteisöjen kanssa ei tapahdu helposti, kumpaankaan 
suuntaan. Myös Brown (2003, 338) korostaa, että läheisneuvonpito perus-
tuu erityisille sosiaalityön arvoille, jotka tunnustavat perheiden vahvuuden 
ja mahdollisuudet sekä vahvan halun työskennellä perheiden suurempaa 
osallisuutta ja voimaantumista (empowerment) kohti. Brown epäileekin, 
että ehkä ammattilaisten ”sydämiä ja mieltä” ei ole vielä voitettu suhteessa 
malliin ja sen arvoihin. 
 
Sundell ym. (2001, 334) tuovat esiin, että eräs varteenotettava syy työnte-
kijöiden haluttomuuteen jakaa päätöksentekovaltaa liittyy näiden kokemuk-
seen siitä, että vastuu on joka tapauksessa sosiaalityöntekijöillä, jos jokin 
menee pieleen (Sundell ym. 2001, 334). Myös Huntsmanin (2006, 11) mu-
kaan huoli ammatillisesta luotettavuudesta ja vastuusta saattaa nousta 
merkittävämmäksi kuin toive hyödyntää läheisneuvonpitomallin mahdollisia 
etuja. Uudistus ja läheisneuvonpitomallin suurempi käyttö vaatisi sekä 
Huntsmanin että Sundellin ym. mukaan päättäjien julki lausumaa poliittista 
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sitoutumista, mikä turvaisi yksittäisten työntekijöiden joutumisen syntipu-
keiksi ja tukisi ammattilaisten luottamusta mallin avulla saavutettavaan 
kumppanuuteen ammattilaisten ja perheiden välille (Huntsman 2006, 11; 
Sundell ym. 2001, 334). Myös Nixon (2000, 102) on korostanut työnteki-
jöiden vaikeutta viedä läheisneuvonpidon periaatteita käytäntöön muuten 
vallitsevissa hierarkkisissa rakenteissa. Pennell ja Weil (2000, 257) kuiten-
kin toteavat, että kun työntekijät näkevät läheisneuvonpidon kumppanuus-
kehyksenä, kykenevät lastensuojelun työntekijät yleensä löytämään ratkai-
suja järjestelmän heikkouksiin. 
 
Tutkimuksissa on korostettu, että olennaista läheisneuvonpidon juurrutta-
misessa on sen taustalla olevat arvot ja työntekijöiden kyky muuttaa ajat-
telutapaansa ja tätä kautta tapaansa tehdä työtään. Läheisneuvonpidon 
voimauttavaa (empowering) käytäntöä tutkineet Lupton ja Nixon (1999, 
68) tuovatkin esille huolta siitä, missä määrin ammattilaiset näkevät lä-
heisneuvonpidon vain irrallisena tekniikkana tai metodina, ennemmin kuin 
periaatteena työskennellä perheitä osallistavammin. Myös Yhdysvaltojen ja 
Kanadan läheisneuvonpitokokeilujen pohjalta on Immarigeon (1996, 178) 
todennut, että ammattilaisten roolissa on tapahduttava muutosta ennen 
kuin läheisneuvonpidot voivat levitä laajemmalle. Iso-Britannian läheisneu-
vonpito-ohjelman toteuttamista arvioineiden Marsh ja Crown (1998, 64–65) 
mukaan olennaista läheisneuvonpidon levittämisessä on saada ihmiset us-
komaan ja sitoutumaan uuteen tapaan työskennellä perheiden kanssa. Lä-
heisneuvonpitoa ei levitetä vain sanomalla, mitä pitää tehdä. He painotta-
vatkin, että käytäntöön vieminen vaatii työntekijöiden pohdinnan siitä, mi-
ten he tällä hetkellä työskentelevät perheiden kanssa. Myös Pohjoismaiden 
ja erityisesti Ruotsin läheisneuvonpitoja tutkineet Sundell ja Hæggman 
(1999, 199) korostavat, että jos läheisneuvonpidon leviäminen ei ole seu-
rausta asennemuutoksesta (perheen oikeus olla mukana päättämässä 
omista asioistaan), on todennäköistä, että mallia kohdellaan kuin mitä ta-
hansa muuta menetelmää ja se voi jäädä muiden, vakiintuneempien mene-
telmien varjoon. Helsingin Kaakkoisen sosiaalikeskuksen läheisneuvonpito-
projektin kehittäjät Korhonen ja Possauner (2001, 11) totesivat seuraavasti 
omasta roolistaan lastensuojelun sosiaalityöntekijänä: 
 

”Projektin edetessä huomasimme pian tarkastelevamme rooli-
amme lastensuojelun sosiaalityöntekijöinä yleisemminkin: Pu-
hummeko lapsikeskeisesti vai aikuiskeskeisesti? Mikä on pe-
rustehtävämme; aikuisten muuttaminen vai lasten tilanteen 
parantaminen? Läheisneuvonpidoissa oppimamme vaikutti 
työskentelytapoihimme laajemminkin. Silloinkin, kun emme 
kutsu koolle läheisneuvonpitoa vaan työskentelemme yksilöi-
den tai perheiden kanssa, katselemme asioita uudesta, läheis-
neuvonpitoprojektissa oppimastamme näkökulmasta. Läheis-
neuvonpidossa sosiaalityöntekijän pitää luottaa läheisverkosto-
jen kykyyn itse löytää toimivia ratkaisuja. Luottamus näkyy 
muun muassa siinä, kuinka vapaat kädet sosiaalityöntekijä an-
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taa läheisten omalle suunnitelmalle ja kuinka hyvin hän pystyy 
luopumaan omasta kontrollitehtävästään.” 

 
Läheisneuvonpidon kehittyessä ja levitessä on sosiaalityön professio ollut 
voimakkaassa kehityksessä viime vuosikymmeninä. Karvinen-Niinikoski 
(2005, 78) on korostanut, että professionaalisessa kehityksessä ovat kes-
keiseen asemaan nousemassa tiedontuottamisen sekä kriittisen ja avoimen 
asiantuntijuuden ulottuvuudet tieteellisen monopolin sijaan. Läheisneuvon-
pidon on katsottu sopivan luonteeltaan hyvin tähän sosiaalityön diskurssin 
ideologiseen muutokseen korostamalla demokraattisia arvoja, yksilön ja 
perheen vastuuta ja lapsikeskeistä prosessia (Nyberg 2003, 119). Heinon 
(2002, 91) mukaan läheisneuvonpitoa voi luonnehtia humanistisenakin me-
todina, joka korostaa professionaalisuuden muutosta, kohti postmodernia 
asiantuntijuutta.  
 
Karvinen-Niinikosken (2004) mukaan läheisneuvonpito osaltaan rakentaa 
uudelleen sosiaalityön asiantuntijuutta ja läheisneuvonpidolla luodaan uu-
denlaista paradigmaa tiedon tuottamiseen. Läheisneuvonpito haastaa ole-
massa olevan asiantuntijuuden. Läheisneuvonpidossa asiantuntijuus on 
joustavaa ja reflektiivistä. Läheisneuvonpidossa mahdollistuu jokapäiväinen 
sosiaalinen tieto ja innovaatiot. Karvinen-Niinikosken mukaan läheisneu-
vonpito tuottaa jaettua asiantuntijuutta. Se luo uutta ymmärrystä sekoit-
tamalla ja muokkaamalla laajempia systeemejä, tuottaa jokapäiväisiä sosi-
aalisia innovaatioita sekä ikkunoita ja foorumeita sosiaalisen tiedon tuotta-
miselle, jotka mahdollistavat sosiaalisia innovaatioita ja parempia käytäntö-
jä. Heino (2002, 88) kirjoittaa Suomen läheisneuvonpitoprojektin (1997–
2000) tuloksien perusteella, että läheisneuvonpidossa syntyi uusia yhdis-
telmiä virallisesta ja yksityisestä tuesta, ja samalla virallisesta ja yksityises-
tä kontrollista. Työtapa aktivoi yksityistä verkostoa, mutta samanaikaisesti 
se näytti todelliset perustehtävät, jotka virallisen sektorin tulee hoitaa. Täs-
sä welfare-mix kuviossa selventyi paikka ja tehtävät uudelle asiantuntijuu-
delle lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden keskuudessa.  
 
Pääkaupunkiseudun läheisneuvonpitoprojektin (2002–2009) aikana läheis-
neuvonpitoprosesseja käynnistyi vuosittain keskimäärin 21 ja läheisneu-
vonpitoprosessit ovat kestäneet keskimäärin 1–1,5 vuotta ja niissä on var-
sinaisen läheisneuvonpidon lisäksi järjestetty 3–4 seurantakokousta (luvuis-
ta puuttuu vuoden 2009 tilastot, Vuorio 2008, 32).  
 
Käytäntö pääkaupunkiseudulla osoittaa, että eri kunnissa ja kuntien eri alu-
eilla menetelmän käyttö vaihtelee ja voi myös hiipua, kun menetelmää 
käyttänyt työntekijä siirtyy muualle töihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää: 
 

1. mitkä tekijät edesauttavat tai ehkäisevät LNP:n käyttöön ottoa pää-
kaupunkiseudun kunnissa ja kuntien eri alueilla? 
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2. miten menetelmä voidaan juurruttaa koko pääkaupunkiseudun alu-
eella toimivaksi lastensuojelun käytännöksi? 

 
Tutkimuksen tavoitteena on lisätä käytännön työntekijöiden, kehittäjätutki-
joiden ja johtajien tietoisuutta uusien verkostomaisten työtapojen omak-
sumiseen, juurtumiseen ja levittämiseen liittyvistä haasteista ja näkökul-
mista. 

2 Tutkimuksen toteutus 

Tämä käsillä oleva tutkimus on jatkoa vuonna 2010 valmistuneelle tutki-
mukselle, jossa selvitettiin läheisneuvonpidon juurtumiseen liittyviä edistä-
viä ja ehkäiseviä tekijöitä rakenteellisesta näkökulmasta (Heino ym. 2010). 
Rakenteellisen näkökulman osalta on suoritettu ensimmäinen eli asiakirja-
aineiston analyysi ja sen tulokset esiteltiin Sektoritutkimuksen neuvottelu-
kunnalle toimitetussa väliraportissa ”Kehittämistyön tulosten juurruttami-
nen monialaiseen yhteistyöhön perustuvassa lasten- ja nuorten palvelujär-
jestelmässä”. Tämän jatkotutkimuksen tavoitteena on selvittää tarkemmin 
sosiaalityön ammatillisiin käytäntöihin ja asiantuntijuuteen liittyviä tekijöitä 
läheisneuvonpidon juurtumiselle. 
 
Jatkotutkimus koostuu kolmesta erillisestä tutkimusosuudesta, joiden tulok-
sia raportoidaan luvussa kolme. Näistä ensimmäinen on keskeisille läheis-
neuvonpitoprojektin toimijoille tehty haastattelututkimus, toinen on valmis-
teilla olevaan sosiaalityön erikoistumisopintoihin liittyvän lisensiaatintutki-
muksen alustaviin tuloksiin pohjautuva tutkimus ja kolmas on Kuntaliiton ja 
Sosiaali- ja terveysministeriön kunnille suuntaamaan kyselyyn pohjautuva, 
läheisneuvonpitoon liittyvien osien raportointi. 

2.1 Tutkimusaineisto ja analyysi 

Tutkimuksen kolmessa ei osuudessa tulokset pohjautuvat erillisiin aineistoi-
hin. Ensimmäisessä tutkimusosuudessa suoritettiin haastatteluaineiston 
kerääminen keskeisiltä kehittämistyössä mukana olleilta toimijoilta. Tässä 
hyödynnettiin asiakirja-aineistosta saatuja tuloksia3, joiden mukaan huo-
miota tulee kiinnittää ainakin isojen organisaatioiden kehittämisympäristös-
sä – joita tässä tapauksessa ovat pääkaupunkiseudun suurten kuntien hie-
rarkkiset organisaatiot – tapahtuvaan oppimisprosessiin ja toisaalta siihen, 
miten isoissa organisaatioissa asiakasta osallistavien ja ammattikäytäntöjä 
demokratisoivien työkäytäntöjen sisäistäminen toteutuu. Tutkimuksen teo-
reettisena viitekehyksenä tulee toimimaan aiempi juurruttamista koskenut 
tutkimus ja siihen liittyvät teoriat esimerkiksi diffuusiotutkimus, jossa on 
korostettu kommunikaatiota ja oppimista (Rogers 1995) sekä muu läheis-
neuvonpitoa käsittelevä tutkimus. Aineistolle tehtiin sisällönanalyysi.  

                                                 
3 Heino ym. 2010. 
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Toisessa, asiantuntijuutta käsittelevässä tutkimusosuudessa, selvitettiin, 
millaiseksi sosiaalityöntekijät määrittelevät oman asiantuntijuutensa suh-
teessa läheisneuvonpitoon, mitkä tekijät sosiaalityön asiantuntijuudessa 
ovat tukeneet tai estäneet läheisneuvonpidon käyttöön ottoa sekä millaisia 
muutoksia läheisneuvonpito on saanut aikaan sosiaalityön asiantuntijuudes-
sa. Tässä osatutkimuksessa aineistona olivat läheisneuvonpitojen asiakas-
työn toimeksiantosopimukset sekä sosiaalityöntekijöiden haastattelut. 
 
Kolmanneksi tässä raportissa esitellään myös Kuntaliiton ja Sosiaali- ja ter-
veysministeriön kyselyä lakisääteisestä lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telmien tilasta ja lastensuojelusta. Tavoitteena on näin saada mahdollisim-
man moniääninen näkökulma juurtumisen problematiikkaan kehittämistyön 
osalta pääkaupunkiseudulla. Socca, jossa tutkimus toteutettiin, on noin 
yhdeksän vuoden ajan tehnyt sosiaalialan kehittämistyötä pääkaupunkiseu-
dun kuntien kanssa ja havainnut käytännössä tiettyjä kehittämistyön tulos-
ten juurtumisen esteitä. Sosiaalialan osaamiskeskusten verkostossa käy-
dyissä keskusteluissa on samankaltaista problematiikkaa havaittu myös 
muilla alueilla.  
 
Läheisneuvonpidon kehittämistyön toimijoilta kerätty haastatteluaineisto on 
analysoitu temaattisten kokonaisuuksien mukaan. Sosiaalityöntekijöiden 
haastattelujen alustavassa analyysissa on poimittu keskeiset tekijät läheis-
neuvonpidon juurtumisen kannalta. Kunnille tehdystä kyselyaineistosta on 
poimittu läheisneuvonpitoa koskevat kysymykset antamaan suuntaa läheis-
neuvonpidon käytöstä ja sen käyttöön liittyvistä tekijöistä valtakunnallisella 
tasolla. 

2.2 Pääkaupunkiseudun kuntien läheisneuvonpitoprojektin 
toimijoiden näkökulma 

Pääkaupunkiseudulla läheisneuvonpidon kehittämistyössä mukana olleille 
tehtiin yhteensä neljä haastattelua, joista yksi oli ryhmähaastattelu. Haas-
tateltavia oli kaikkiaan kuusi, joista kaksi oli läheisneuvonpidon vakinaistet-
tuja koollekutsujia ja neljä läheisneuvonpidon kehittämistyössä ohjausryh-
mässä mukana olleita kuntien (Espoo, Helsinki ja Vantaa) edustajia. Haas-
tattelut olivat melko vapaamuotoisia ja keskustelunomaisia teemahaastat-
teluja ja haastattelurunko koostui rakenteisiin, asenteisiin, itse menetel-
mään ja ammattitaitoon liittyvistä kysymyksistä. Teemoittelussa hyödyn-
nettiin jo aikaisemmin tehtyä kehittämistyön aikana syntyneiden asiakirjo-
jen analyysiä (Heino ym. 2010). 
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3 Läheisneuvonpidon juurtumista edistävät ja 
ehkäisevät rakenteelliset tekijät 

3.1 Lainsäädäntö 

Lastensuojelulaki (417/2007) uudistui vuoden 2008 alusta ja siinä koroste-
taan jo edellisen vuosikymmenen aikaan alkanutta kehitystä lastensuojelun 
käytännöissä eli lapsilähtöisyyttä ja lapsen läheisverkoston roolin merkitys-
tä. Toisin kuin esimerkiksi Uudessa Seelannissa, josta läheisneuvonpito las-
tensuojelussa on lähtöisin, ei meillä lainsäädäntöön kuitenkaan kirjattu vel-
voitetta läheisneuvonpidon käytöstä.  Koska lailla on vahvasti toimintaan 
velvoittava ja sitä ohjaava vaikutus, keskusteltiin haastateltujen kanssa 
siitä, vaikuttaako uusi lastensuojelulaki läheisneuvonpidon käyttöön kunnis-
sa.  
 
Haastateltavat kokivat, että on ylipäätään myönteistä, että lakiin on kirjattu 
lapsen läheisten merkittävä rooli ja läheisverkoston kartoittamisvelvolli-
suus. Uskottiin myös, että läheisneuvonpidon käyttö ja kehittäminen pää-
kaupunkiseudulla ja myös muualla Suomessa on vaikuttanut siihen, että 
läheisverkoston kartoittaminen on saatu lakiin. Vaikka läheisneuvonpitoa ei 
laissa mainitakaan, kokivat jotkut haastateltavista, että laki antaa mahdolli-
suuden sen käyttöön mutta myös tukee kyseistä työtapaa kevyempään lä-
heisverkoston huomioimiseen. Kaikissa lastensuojeluprosesseissa ei ole 
tarpeen käyttää läheisneuvonpidon kaltaista melko työlästä ja monivaiheis-
ta prosessia ja haastatteluissa haluttiinkin selkeästi erottaa läheisverkoston 
kartoittaminen ja rooli läheisneuvonpidosta. Esiin tuotiin, että laissa määri-
telty lastensuojelutarpeen selvittäminen ja yhteenvedon tekeminen helpot-
taa ja tukee myös mahdollista läheisneuvonpitoa ja päinvastoin.   
 
Läheisneuvonpidon puuttuminen laista ymmärrettiin toisaalta realismiksi. 
Näkemystä perusteltiin sillä, että läheisneuvonpito ei ole levinnyt niin laa-
jalle koko Suomessa, että sen käyttö voitaisiin yleisesti velvoittaa. Maanlaa-
juinen läheisneuvonpidon käyttövelvollisuus olisi edellyttänyt määrätietoista 
ja laajaa koulutusta jo ennen lain uudistamista. Läheisneuvonpito koettiin 
edelleen marginaaliseksi työskentelytavaksi Suomessa. Lain velvoitteiden 
sijasta haastatellut totesivat, että läheisneuvonpidon käytön laajeneminen 
edellyttää työmuodon tekeminen paremmin näkyväksi muun muassa selvit-
tämällä juurtumiseen vaikuttavia tekijöitä ja läheisneuvonpidon vaikutta-
vuutta. 
 
Suomessa läheisneuvonpitoa on markkinoitu pikemminkin menetelmänä 
kuin uutena ajattelu- ja lähestymistapana, mitä läheisneuvonpitoa koske-
vassa kirjallisuudessa on korostettu (esim. Heino 2005). Sen vuoksi haasta-
teltavat kokivat, että lain ei tulekaan antaa yhdelle menetelmälle suurta 
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painoarvoa vaan lain on säädeltävä käytäntöä yleisemmällä tasolla.  Laki-
sääteisyyttä ei siten nähty yksiselitteisesti hyvänä asiana vaan sen ajateltiin 
tuovan mukanaan lisää kiirettä ja paineita ja sen koettiin myös nostavan 
taloudelliset tekijät ratkaiseviksi päätösten teossa. 
 
Haastatteluissa tuli kuitenkin esille myös odotuksia ja toiveita siitä, että 
läheisneuvonpito olisi tullut selkeämmin kirjatuksi lastensuojelulakiin. Tämä 
olisi voinut toteutua esimerkiksi niin, että se olisi velvoittanut läheisneu-
vonpitoon joissakin tietyissä tilanteissa kuten tahdonvastaisissa huos-
taanotoissa, joissa vanhempi tai lapsi sitä vastustaa. Tällöin läheisneuvon-
pitoa tulisi käyttää ja antaa läheisille mahdollisuus löytää tavat joilla voivat 
olla tukena ja auttaa. Näin menetellen arveltiin, että monissa tilanteissa 
tahdonvastainen huostaanotto voisi muuttua osapuolten hyväksymäksi rat-
kaisuksi. 
 
Lain vaatimus läheisverkoston selvittämiseen voi haastateltujen mielestä 
yhtäältä ohjata käyttämään läheisneuvonpitoa enemmän, mutta toisaalta 
laki ei velvoita niin laajaan selvittelytyöhön kuin läheisneuvonpito edellyt-
tää, jolloin se voi myös ehkäistä sen käyttöä. Läheisneuvonpidon vakinais-
taminen Helsingissä antaa mahdollisuudet kehittää ja laajentaa sitä, mutta 
muualla nykyisen kaltaisen lain arveltiin voivan olla haitaksikin. Pelkona 
haastateltavilla oli, että läheisneuvonpidon käyttö ajautuu kauemmaksi ja 
osaaminen katoaa. 
 
Kun toiminta ei ole lakisääteistä, niin juurtumista nähtiin ehkäisevän ylei-
nen asenneilmasto ja kuntien päätöksenteko palvelujen priorisoinnissa. Lä-
heisneuvonpidon selkeä mainitseminen laissa olisi voinut edesauttaa koolle-
kutsujien palkkaamista. 

3.2 Läheisneuvonpitopalvelujen resursointi 

Toisena rakenteellisena tekijänä haastatteluissa pohdittiin niitä resursseja, 
joita läheisneuvonpitoon on ollut ja on tällä hetkellä käytössä. Resursseina 
nostettiin esiin koollekutsujien määrä ja vakinaisuus sekä muut taloudelliset 
resurssit. Haastateltavat olivat selkeästi sen kannalla, että läheisneuvonpi-
don juurtumista edistää koollekutsujien vakinaisuus. Tällä hetkellähän ti-
lanne on pääkaupunkiseudulla sellainen, että ainoastaan Helsinki on va-
kinaistanut kaksi jo hankeaikana työskennellyttä koollekutsujaa, Espoossa 
läheisneuvonpitoja ei toteuteta lainkaan ja Vantaa toimii oman työn ohessa 
työskentelevien koollekutsujien varassa. Koollekutsujien vakinaistaminen ja 
määrän lisääminen nähtiin paitsi taloudellisesti kannattavana vaihtoehtona 
myös palvelun yhdenvertaisen saatavuuden kannalta. Läheisneuvonpidon 
toteutumisen pelkästään palkkioperusteisten iltaisin ja viikonloppuisin työs-
kentelevien koollekutsujien varassa ei nähty olevan toimiva ratkaisu. 
 
Haastateltavat korostivat taloudellisten tekijöiden roolia ja toivat selkeästi 
esiin, että läheisneuvonpidon avulla saavutetaan sellaisia taloudellisia hyö-
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tyjä, jotka kompensoivat sen käytöstä aiheutuvat palkkauskustannukset. 
Juurtumista edistäväksi tekijäksi nostettiin myös yksittäisten palvelujen 
tarjoajien käyttäminen läheisneuvonpidoissa erityisesti pienissä kunnissa. 
Taloudellisesti tämä nähtiin kannattavammaksi sen sijaan että jokainen 
kunta järjestäisi palvelun itsenäisesti. 

3.3 Läheisneuvonpitopalvelun käyttäminen sosiaalityössä 

Läheisneuvonpitopalvelun käyttäminen pääkaupunkiseudun kunnissa ja 
kuntien eri alueilla vaihtelee runsaasti (esim. Heino ym. 2010, 25) Syitä 
alueellisiin eroihin läheisneuvonpidon käytössä mainittiin haastatteluissa 
useita. Selkeimmin tuotiin esille työntekijöiden vaihtuvuus, esimiesten ja 
johdon sitoutuminen. Uusien menetelmien kokeileminen ja niiden juurtumi-
nen osaksi työkäytäntöjä tarvitsee lähiesimiesten tukea. Lisäksi uudet työ-
menetelmät ja jatkuva työn kehittäminen vie aikaa ja voimia. Juurtuakseen 
läheisneuvonpitoa tulisi pitää koko ajan yllä ja siihen puolestaan tarvitaan 
jatkuvaa koulutusta niin, että läheisneuvonpito pysyy tietoisuudessa ja yh-
tenä työmenetelmänä.  
 
Alueellisten erojen koettiin johtuvan myös siitä, että kussakin kaupungissa 
toteutetaan lastensuojelun sisällöllistä kehittämistä omassa tahdissa ja eri 
tasoilla. Eroja löytyy myös työntekijöille asetuissa menettelytapa- ja tulos-
tavoitteissa. Koollekutsujien kutsut vierailla työryhmissä ja esitellä läheis-
neuvonpitoa vaihtelevat määriltään kaupunkien väleillä. Eri alueiden välillä 
nähtiin myös isoja kulttuurisia eroja, mikä näkyy juuri siinä, että joillakin 
alueilla verkostomaiset työtavat ja läheisneuvonpito niihin lukeutuen on 
ikään kuin ajettu sisään työyhteisön toimintakulttuuriin.  
 
Toisaalta läheisneuvonpito koettiin Helsinki-keskeiseksi toiminnaksi. Tähän 
on saattanut vaikuttaa osaltaan se, että vaikka hanke oli koko pääkaupun-
kiseudun yhteinen, tapahtui varsinainen koollekutsujatoiminta Helsingissä. 
Helsingissä toteutuneiden läheisneuvonpitojen määrä onkin ollut kasvussa. 
Hankeajasta jäi haastateltujen näkemyksen mukaan kuitenkin selvästi val-
mius ja positiivinen asenne asiakkaita osallistavaan työotteeseen ja lähiver-
koston kartoittamiseen. Toiveissa oli myös kuntien välinen verkostopankki, 
vahvistettu yksikkö, joka antaisi läheisneuvonpitopalveluita kuntiin. 
 
Sosiaalityöntekijöiden kohdalla läheisneuvonpitopalvelun käyttämiseen ko-
ettiin vaikuttavan työssä esiintyvä kiire ja työtaakka, mikä pääkaupunki-
seudun lastensuojelussa on suuri. Läheisneuvonpito koettiin liikaa aikaa 
vieväksi vaikka toisaalta siihen satsaaminen nähtiin myöhempää prosessia 
helpottavaksi. Hyväksi koettiin se, että koollekutsujan kanssa voi jakaa asi-
akkaan tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Uuden työtavan käyttöönotto on 
kuitenkin aina haasteellista, jos kalenteri on jatkuvasti täynnä ja työ vaatii 
akuutteihin asioihin vastaamista, kuten lastensuojelun sosiaalityössä on 
tilanne. 
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Työyhteisön rooli menetelmien juurruttamisessa nostettiin esiin useasti. 
Koettiin, että vetovoimainen työyhteisö vetää puoleensa työntekijöitä ja 
vaihtuvuus on tällöin suhteellisen pientä. Samalla mahdollisuus kehittämi-
seen ja uusien menetelmien käyttöön ottoon on parempi. Esimerkiksi nos-
tettiin Itä-Helsingissä toimiva lastensuojelun työyhteisö, jossa on jo pitkät 
perinteet verkostomaiselle työskentelylle ja työntekijöiden vaihtuvuudesta 
huolimatta työyhteisössä riittää avainhenkilöitä pitämään sitä yllä. Läheis-
neuvonpidon käyttäminen edellyttää, että työyhteisössä on henkilöitä, jotka 
tuntevat menetelmän ja jotka uskovat siihen ja ovat myös nähneet sen 
edut. Pääsääntöisesti johtavan sosiaalityöntekijän kannustava rooli nähtiin 
merkittävänä. Johdon tuki työtavan käytölle ja juurtumiselle nähtiinkin en-
siarvoisen tärkeäksi. Johdon olisi annettava työntekijöille aikaa viedä lä-
heisneuvonpitoprosessia eteenpäin. Johdon tuki on myös toisaalta helpompi 
toteuttaa, jos läheisneuvonpidot toteutetaan työaikana eikä virka-ajan ul-
kopuolella. 
 
Helsingin sosiaalivirastossa lastensuojelusuunnitelmaan on kirjattu läheis-
neuvonpidon vakiinnuttaminen. Läheisneuvonpidosta tiedottamista pidettiin 
myös oleellisena ja ensimmäisenä tekijänä lähiesimiesten kannustamisessa 
menetelmän käyttöön omissa työyhteisöissään. Työntekijöiden on tärkeää 
tietää työtavasta ja saada siihen tukea ja koulutusta. Sosiaalityöntekijöiden 
pysyvyyden ajateltiin helpottavan tiedottamista ja siten myös juurtumista. 
Koulutuksen nähtiin voivan olla yhteistä koko pääkaupunkiseudulle. 

3.4 Asenteet läheisneuvonpitoa kohtaan  

Uusia työmenetelmiä tai -tapoja kohtaan esiintyy ainakin aluksi monenlaisia 
asenteita ja ennakkoluuloja. Näitä on sosiaalityössä niin työntekijöillä kuin 
asiakkaillakin. Lastensuojelussa lienee ymmärrettävää, että jotkut asiak-
kaista eivät halua lähiverkoston tietävän perheen tilanteesta, jolloin tämä 
voi olla esteenä läheisneuvonpidon järjestämiselle. Työtapa vaatiikin asiak-
kailta rohkeutta pystyä jakamaan ongelmiaan läheistensä kanssa. Toisaalta 
pitkäaikaiset asiakkaat eivät aina myöskään luota siihen, että edes läheis-
neuvonpito toisi apua sen lisäksi, että se vaatii paljon työtä. On kuitenkin 
käynyt myös niin, että asiakkaiden asenteet ennen läheisneuvonpitoa ovat 
olleet epäluuloisia, mutta jälkeenpäin he ovat olleet pääsääntöisesti myön-
teisesti yllättyneitä. Asiakkaat eivät aina voi myöskään luottaa siihen, että 
he itse voivat osallistua ongelman ja määrittelemiseen ja avuntarpeen 
suunnitteluun. 
 
Työntekijöiden kohdalla epäilyä voi herättää, kannattaako perheen kanssa 
työskentelyyn satsata työaikaa niin paljon kuin läheisneuvonpito heidän 
mielestään edellyttää. Tämä epäily tosin usein johtuu läheisneuvonpitoa 
koskevasta tiedonpuutteesta. Monet ovat myös sitä meiltä, että verkosto-
työtä tehdään jo tarpeeksi. Läheisneuvonpidon järjestämisen kalleutta ar-
vostellaan, mutta aina ei nähdä että lapsen mahdollinen sijoitus maksaa 
enemmän. Eri-ikäisillä työntekijöillä on erilaisia asenteita. Pitkän työuran 
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tehneet voivat myös olla urautuneita tiettyihin toimintatapoihin ja joskus 
puuttuu kokonaan usko läheisverkostosta löytyvään apuun. Työntekijän 
olisikin uskallettava heittäytyä tilanteeseen ja pystyttävä jakamaan työs-
kentelyään isommalle verkostolle. Toisaalta voidaan myös uskoa niin lujasti 
viranomaistyöhön, että ei luoteta siihen että läheisiltä voisi löytyä vahvuuk-
sia tilanteen ratkaisemiseksi. Etenkin hankkeen alkuaikoina esiintyi asentei-
ta, joiden mukaan ongelmat nähtiin liian vakaviksi ja että olisi epäeettistä 
antaa niiden ratkominen pelkästään läheisille päätettäväksi. On myös vaa-
tinut aikaa ymmärtää, että läheisneuvonpito ei ole kriisityökalu vaan pitkä-
aikaisen suunnitelman tekoa. Tärkeänä pidettiin läheisneuvonpidon käytön 
ajoittaminen, niin ettei sitä rajata tiettyyn lastensuojeluprosessin kohtaan 
vaan että mahdollisuus sen käyttöön on olemassa koko prosessin ajan. 
Työtapaa tulisikin käyttää erilaisissa tilanteissa, ei pelkästään esimerkiksi 
huostaanotossa. Yhtenä tällaisena prosessin vaiheena nostettiin esiin las-
tensuojelun sijoituksen päättäminen ja kotiuttamisvaihe. 
 
Yhtenä asenteena esiin nostettiin läheisneuvonpidon aikaa vievyys ja kiire, 
jotka koettiin psyykkisinä esteinä. Alussa prosessi voikin tuntua raskaalta ja 
vaativan runsaasti keskittymistä, mutta ajan kanssa työtapa hahmottuu 
paremmin. Kokemus on osoittanut, että läheisneuvonpidon käyttö itse asi-
assa vapauttaa työaikaa ja vähentää paineita kun vastuuta voi jakaa mui-
den kanssa. Läheisneuvonpidon myönteisenä puolena pidettiin myös sen 
käytännönläheisyyttä ja se nähtiin vähemmän byrokraattisena työotteena. 
Nyt kun Helsingissä on kaksi virka-aikana työskentelevää koollekutsujaa, 
niin kokouksia ei tarvitse pitää iltamyöhään tai viikonloppuisin. Viikonloppu-
työskentely koettiin epämiellyttäväksi etenkin, jos siitä ei saatu asiallista 
korvausta. Kritiikkiä läheisneuvonpidon prosessia kohtaan kuitenkin esitet-
tiin siten, että sitä pidettiin liian massiivisesti strukturoituna. Toivottiin 
myös mahdollisuutta jonkinlaiselle kevyemmälle versiolle. 
 
Suomessa läheisneuvonpidosta puhutaan edelleen vahvasti menetelmänä. 
Haastateltavat ajattelivat, että vasta kun se juurtuu tai kun se koetaan 
enemmän osaksi omaa työtä, siitä tulee lähestymistapa. Läheisneuvonpitoa 
pidettiin sekä menetelmänä että lähestymistapana. Menetelmäksi se arvioi-
tiin siinä mielessä, että siinä on selkeät rakenteet. Asiakkaiden osallisuus, 
mikä on keskeinen arvo silloin, kun läheisneuvonpidosta puhutaan työsken-
telytapana, ei vielä ole läpäisevänä ajatuksena kaikilla työntekijöillä.  Täl-
löin korostuu vielä ammatillisen asiantuntijuuden priorisointi. Tätä pidettiin 
osittain sukupolvi- ja koulutuskysymyksenä. Myös sosiaalityön ja lastensuo-
jelun opintojen merkitystä juurtumisen edistämiseksi korostettiin. Koulu-
tuksessa tulisi opettaa läheisneuvonpidon käyttöä ja ajattelutapaa eikä vain 
mainita sitä yhtenä menetelmänä muiden joukossa. Sitä pitäisi olla myös 
mahdollisuus kokeilla.  
 
Läheisneuvonpitoprosessissa käytetään dokumentointiin lomakkeita, joita 
jotkut työntekijät karsastavat ja kokevat raskaina. Myös muilta viranomai-
silta kerrottiin tulleen negatiivista palautetta myöhään kestäneistä läheis-
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neuvonpidoista. Lisäksi koettiin, että läheisneuvonpitoon osallistuvien kor-
vauskysymykset tulisi olla selkeämmät, joskin kiitettiin sitä että nykyisin 
asiakkaiden ansionmenetyksiä korvataan. 

3.5 Ammattitaitoon liittyvät seikat 

Koollekutsujien ammattitaito on oleellinen asia läheisneuvonpidon toteut-
tamisessa, mitä tukee heidän vakinaistamisensa ja kokoaikaisuutensa. Tä-
män lisäksi korostettiin, kuten jo aiemmin tuotiin esille, sitä että sosiaali-
työntekijöiden vaihtuvuus on suuri juurtumista haittaava tekijä. Ammatti-
taidon säilymistä nähtiin edesauttavan myös työparien käyttö siten, että 
aina toinen työparista olisi käyttänyt läheisneuvonpitoa. Tällä tavoin voi 
osaamisen siirtyä jatkuvasti eteenpäin uusille työntekijöille. Työyhteisöissä 
uusien menetelmien ja työtapojen juurtumista edistää lisäksi se, että niiden 
käyttö ja kehittäminen on koko työyhteisön yhteinen oppimisprosessi.  
Haastatellut näkivät tärkeäksi lisätä koollekutsujien vertaistukea ja vuoro-
puhelua. He myös pitivät tarpeellisena valtakunnallista koollekutsujien kou-
lutusta.  

4 Sosiaalityön asiantuntijuuden näkökulma 

Tämä tutkimusosuus kuvaa sosiaalityön ammatillisen lisensiaattitutkimuk-
sen, ”Sosiaalityön asiantuntijuus ja läheisneuvonpito”, näkökulmasta lä-
heisneuvonpidon juurtumista, siitä käytävää keskustelua suhteessa sosiaa-
lityöhön ja sosiaalityöntekijöihin sekä ensimmäisiä havaintoja aineistoa ke-
rätessä ja analysoidessa. 
 
Tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu yhtä lailla muutoksessa olevaan sosi-
aalityön asiantuntijuuteen, että läheisneuvonpidon asettamiin vaatimuksiin 
sosiaalityön asiantuntijuudelle. Sosiaalityöntekijän on katsottu olevan olen-
naisessa ”portin vartijan” roolissa määrittelemässä läheisneuvonpidon tar-
joamista ja sosiaalityöntekijän tavassa tehdä työtä on kirjoitettu olevan 
yhtymäkohdan siihen miten läheisneuvonpitoa käytetään. Pelkkä sosiaali-
työntekijöiden positiivinen suhtautuminen läheisneuvonpitoon ei ole aiem-
pien tutkimusten perusteella ollut riittävää, vaan se on vaatinut suurempaa 
ajattelutavan muutosta. Tutkimuksessa halutaan syventää juuri tätä mah-
dollista tapahtunutta muutosta sosiaalityöntekijän ajattelussa hänen oman 
asiantuntijuuden kautta. 
 
Tutkimuksen kohteena on sosiaalityön asiantuntijuus suhteessa läheisneu-
vonpitoon ja läheisneuvonpidon juurtumiseen. Tutkimuksessa pyritään 
avaamaan sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuuden kautta merkittäviä teki-
jöitä läheisneuvonpidon juurtumiseen ja näin pyritään löytämään sosiaali-
työntekijöiden muodostamia arvoja ja asenteita suhteessa läheisneuvonpi-
toon menetelmänä luonnollisten verkostojen ja viranomaisasiantuntijoiden 
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välillä. Tutkimuksella pyritään toisaalta löytämään syvempää tietoa sosiaali-
työntekijöiden omista käsityksistä suhteessa nykyiseen keskusteluun sosi-
aalityön asiantuntijuuden muutoksista ja toisaalta yleisempää tietoa hyvien 
käytäntöjen juurtumiseen vaikuttavista tekijöistä sosiaalityössä. 
 
Tutkimuksessa kysytään seuraavia asioita: 
 
1. Millaiseksi sosiaalityöntekijät määrittelevät oman asiantuntijuutensa 

suhteessa läheisneuvonpitoon? 
2. Mitkä tekijät sosiaalityön asiantuntijuudessa ovat tukeneet läheisneu-

vonpidon käyttöön ottoa ja mitkä tekijät ovat taas estäneet sitä? 
3. Millaisia asenteita ja arvoja sosiaalityöntekijät tuottavat suhteessa per-

helähtöiseen työskentelytapaan? 
 

Tutkimuksen tausta-analyysiksi on käyty läpi kaikki vuosina 2002–2009 
tehdyt toimeksiantosopimukset Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.  Toi-
meksiantosopimuksista on poimittu allekirjoittaneiden työntekijöiden nimet 
ja tarkastelin sitä kuinka monta eri työntekijän nimeä sopimuksista löytyy 
ja kuinka monta työntekijää on aloittanut useamman kuin yhden läheisneu-
vonpitoprosessin. Näistä sosiaalityöntekijöistä, jotka olivat aloittaneet use-
amman kuin yhden prosessin, tavoitteena oli löytää haastateltavia tutki-
mukseen.4 
 
Toimeksiantosopimuksia löytyi yhteensä 178 kappaletta. Alla olevassa tau-
lukossa on eriteltynä tehdyt toimeksiantosopimukset vuosittain ja kunnit-
tain. Vuositasolla tehtyjen toimeksiantosopimusten määrä vaihteli 13 ja 30 
välillä. Espoossa läheisneuvonpitoa ei ole selvästikään otettu keskeiseksi 
sosiaalityön menetelmäksi, sillä kun toimeksiantosopimuksia oli tehty yh-
destä kolmeen vuosittain, kun Espoon väkimäärää pienemmässä kunnassa 
Vantaalla sopimuksia oli tehty huomattavasti enemmän.  
 

Taulukko 1.  

Toimeksiantosopimukset vuosittain ja kunnittain 

Kau-
punki 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Yht. 

Hel-
sinki 

15 9 11 6 12 13 11 17 94 

Van-
taa 

12 6 2 8 10 12 14 11 75 

Espoo 1 2 0 0 0 3 1 2 9 
Yht. 28 17 13 14 22 28 26 30 178 

                                                 
4 Toimeksianto on sopimus, jonka ovat tehneet perhe yhdessä sosiaalityöntekijän ja 
läheisneuvonpitoprojektin projektipäällikön kanssa. Toimeksiannossa sovitaan siitä, mitä asioita 
läheisneuvonpidossa on tarkoitus käsitellä, sekä siitä, keitä työntekijöitä ja läheisiä 
läheisneuvonpitoon kutsutaan. (Vuorio 2008, 14, 32.) Toimeksiantosopimuksen allekirjoittavat 
perhe ja kaksi sosiaalityöntekijää. Joissain tapauksissa työparina on saattanut olla myös 
sosiaaliohjaaja tai esim. koulukuraattori. 
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Toimeksiantosopimuksissa oli yhteensä 332 lastensuojelun työntekijän ni-
meä, joista suurin osa (83 %) oli tehnyt sopimuksen vain kerran. Sopimuk-
sista löytyi 56 työntekijää, jotka olivat tehneet sopimuksen useamman kuin 
yhden kerran (ks. kuvio 1). Näistä työntekijöistä 30 oli tehnyt sopimuksen 
kaksi kertaa ja 14 työntekijää oli tehnyt sopimuksen kolme kertaa. Tästä 
useampia sopimuksia oli tehnyt vain yksittäiset työntekijät. Kaksi työnteki-
jää oli aloittanut läheisneuvonpitoprosessin kaikkiaan yhdeksän kertaa, mi-
kä oli suurin määrä. On kuitenkin hyvä huomioida, että sopimuksista löyty-
vät nimet kertovat vain sen, kuinka monta prosessia on aloitettu. Se ei ker-
ro sitä kuinka monta läheisneuvonpitoa työntekijät ovat kaiken kaikkiaan 
tehneet tai kuinka pitkiä läheisneuvonpitoprosessit ovat olleet, koska tässä-
kin on hyvin suurta vaihtelua. Taustoitus antaa kuitenkin kuvan siitä, että 
suurin osa lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä pääkaupunkiseudulla on 
kokeillut läheisneuvonpitomenetelmää kerran, mutta menetelmä ei suu-
rimmalle osalle ole juurtunut tavaksi tehdä lastensuojelun sosiaalityötä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1.  

Toimeksiantosopimuksia tehneet työntekijä 

Tausta-analyysissa toimeksiantosopimuksista erottui 17 lastensuojelun so-
siaalityöntekijän joukko, jotka olivat useamman kuin yhden toimeksianto-
sopimuksen teon lisäksi osallistuneet edelliseen läheisneuvonpitoon viimeis-
ten kahden vuoden aikana. Heistä 10 sosiaalityöntekijää suostui tutkimus-
haastatteluun. Haastattelut toteutin 17.11.–10.1.2011 välisenä aikana. 
Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin ja vartin. Kaiken kaikkiaan aineis-
toa kertyi yksilöhaastatteluista 12 tuntia ja 43 minuuttia. 
 
Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 
Teemat haastatteluille olivat muotoutuneet perehtyessä aikaisempaan tut-
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kimukseen läheisneuvonpidosta ja toisaalta teoreettiseen pohdintaan sosi-
aalityön asiantuntijuuden muutoksesta. Teemahaastattelun koettiin olevan 
sen verran väljä menetelmä, että haastatteluissa mahdollistui myös odot-
tamattoman tiedon esiin tuleminen ja se, etteivät kysymykset olleet liian 
sidottuina etukäteen muodostettuihin käsityksiin aiemman tutkimuksen ja 
teorian perusteella. Tämä tuli hyvin näkyviin litteroidessa aineistoa. Toisaal-
ta teemat toivat rakennetta keskustelulle, mutta toisaalta jokaisesta haas-
tattelusta tuli omanlaisensa, kun työntekijällä oli mahdollisuus kertoa laa-
jemmin tietystä aihealueesta, niin halutessaan. 
 
Haastateltavat sosiaalityöntekijät löytyivät Helsingistä ja Vantaalta. Espoo 
oli ollut mukana läheisneuvonpitoprojektissa, mutta siellä läheisneuvonpi-
don käyttö on ollut huomattavasti vähäisempää ja sieltä ei löytynyt työnte-
kijöitä, joilla olisi ollut kokemusta useammasta neuvonpidosta. Haastatelta-
vat ovat seitsemästä eri työyhteisöstä, Vantaalta kolmesta eri työyhteisöstä 
ja Helsingistä neljästä eri työyhteisöstä. He ovat kaikki, verrattaessa koko 
pääkaupunkiseudun lastensuojelun työntekijöiden pysyvyyteen, pitkän lin-
jan lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä. Työkokemusta heillä on lastensuo-
jelusta viidestä vuodesta yli kymmeneen vuoteen. Haastateltavista työnte-
kijöistä puolet eli viisi oli muodollisesti päteviä sosiaalityöntekijöitä. Toises-
ta puolesta neljällä oli sosiaalityön opinnot loppusuoralla. Työntekijöillä oli 
kokemusta läheisneuvonpidosta kolmesta jopa kymmeneen eri prosessiin 
asti. Läheisneuvonpitoprosesseihin oli lähes aina sisältynyt ainakin yksi ja 
usein myös useita eri seurantakokouksia, joten yksi prosessi oli saattanut 
jopa kestää useamman vuoden. Nämä kaikki kymmenen työntekijää suos-
tuivat mielellään haastatteluun ja useampi piti läheisneuvonpitoa niin tär-
keänä asiana, että sen takia halusi jakaa tietoaan ja kokemuksiaan siitä. 

4.1 Alustavaa analyysia aineistosta 

Laadullisessa tutkimuksessa analyysi ei ole sinänsä erillinen osa tutkimuk-
sessa, vaan se tapahtuu usein jo samanaikaisesti aineiston keruun, tulkin-
nan ja raportoinnin kanssa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136). Analyysi aloitet-
tiin jo heti haastattelutilanteissa ja tämän jälkeen analyysi on jatkunut 
haastattelujen litteroinnilla. Analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi, 
jossa tavoitteena on keskittyä erityisesti asiantuntijuusteemaan. Sisällön-
analyysilla tavoitteena on pystyä nostamaan aineistosta keskeiset teemat 
(ei kuitenkaan lähtökohtaisesti samoja teemoja, kuin teemahaastattelun 
etukäteen muokatut teemat) ja tulkita näiden kautta sosiaalityöntekijöiden 
käsityksiä asiantuntijuuden muotoutumisesta läheisneuvonpidossa. 
 
Se, mitä sosiaalityöntekijät kertovat haastattelussa työstään, käsityksistään 
ja arvoistaan voi osaltaan olla sidoksissa heidän omaan ammatilliseen kehi-
tykseensä (koulutus, elämänhistoria), mutta ne voivat myös olla konteks-
tisidonnaisia (ympäröivän yhteiskunta ja oma työyhteisö vaikuttavat). Vas-
tauksissa tuskin heijastetaan sellaisenaan totuutta, vaan ne pikemminkin 
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kertovat haastateltavien haastattelutilanteessa tuottamista käsityksistä, 
joita tutkitaan tässä Alasuutarin (2001, 114) sanoin näytteenä, tutkittavan 
todellisuuden osana.  
 
Tähän tutkimusosuuteen on koottu ensimmäisiä havaintoja aineistosta. 
Haastatteluista nousee voimakkaasti tunne, että työntekijät korostavat 
vahvasti läheisneuvonpidon taustalla olevia keskeisiä arvoja. Työntekijät 
näkevät keskeisenä sen, että läheisneuvonpito valmisteluvaiheineen ja itse 
neuvonpitoineen ja suunnitelmineen kunnioittaa asiakasta ja hänen verkos-
toaan. Työntekijät tuovat myös esille läheisneuvonpidolla olevan suuren 
merkityksen lastensuojelutyön avoimuudelle, jonka koetaan lisääntyneen 
myös uuden lastensuojelulain myötä. Yhtenä tärkeänä asiana tuodaan esille 
myös tasavertaisuus, millä tarkoitetaan asiakkaiden mahdollisuutta valmis-
tautua tapaamisiin ja toisaalta kohdata viranomainen oman verkostonsa 
rinnalla ja näin asiakas on työntekijään nähden tasavertaisemmassa roolis-
sa.  
 
Läheisneuvonpito nähtiin kaiken kaikkiaan hyvin tärkeänä ja kokonaisval-
taisena tapana työskennellä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. 
Haastatteluissa nousi vahvasti esille pohdintaa läheisneuvonpidossa olevien 
keskeisten elementtien puutteesta lastensuojelun muussa työskentelyssä. 
Näitä keskeisiä elementtejä olivat aika, työntekijän, asiakkaan ja hänen 
verkostonsa välinen suhde sekä asiakkaan omat voimavarat. Aika nähtiin 
monesta eri näkökulmasta. Yksi näkökulma oli se, miten asiakkaalle anne-
taan enemmän aikaa ja kuinka tällöin mahdollistuu myös epävirallinen ja 
luonnollinen vuorovaikutus. Toinen näkökulma oli koko lastensuojelutyös-
kentelyä rasittava ajan vähyys. Läheisneuvonpidon koettiin vaikuttavan 
työntekijän ja asiakkaan väliseen suhteeseen, muun muassa luottamusta 
lisäämällä. Ihan uutena ulottuvuutena nähtiin työntekijän ja asiakkaan ver-
koston välinen suhde, jossa ei ole läsnä samanlainen valta-asetelma kuin 
työntekijän ja asiakkaan välillä. Asiakkaan omien voimavarojen huomioimi-
nen nähtiin keskeiseksi läheisneuvonpidossa ja tätä korostettiin vahvasti 
myös työntekijöiden asenteena, kuinka uskotaan asiakkaalta ja hänen ver-
kostoltaan löytyvän kykyä ratkaista asioita myös omin voimin. 
 
Sosiaalityöntekijältä läheisneuvonpidon käytön koettiin ennen kaikkea vaa-
tivan oman asiantuntijuuden avaamista. Haastateltavat toivat esille hyvin 
eri tavoin, kuinka työntekijän pitää pystyä perustelemaan ja toisaalta tuo-
maan esille omia näkemyksiään. Haastateltavat näkivät sosiaalityöntekijän 
merkityksen erityisesti kokonaisuuden hahmottamisessa. Heidän tehtävän-
sä oli tuottaa tietoa läheisille lastensuojeluprosessista ja toisaalta he koki-
vat saavansa verkoston kautta laajempaa tietoa ja ymmärrystä asiakkaan 
tilanteesta. Haastateltavat eivät olleet kokeneet vaikeana asettua omaan 
rooliinsa läheisneuvonpidossa. He toivat esille, että läheisneuvonpidossa 
työntekijä ei voi todellakaan esittää olevansa ”kaiken tietäjä”, vaan hänen 
tulee pystyä olemaan tilanteessa avoimena ja vastaanottavaisena. Haasta-
teltavat kokivatkin, että läheisneuvonpidossa työntekijältä vaaditaan toi-
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senlaista rohkeutta ja itsensä likoon laittamista kuin muussa lastensuojelu-
työssä. Asiantuntijuusteema on haastatteluaineistossa läsnä koko ajan. 
Haastateltavien oli melko vaikea määritellä suoraan millaista asiantuntijuut-
ta läheisneuvonpito vaatii ja tuottaa. Työntekijöiden tuottamat pohdinnat 
muiden teemojen osalta linkittyvät vahvasti heidän omaan asiantuntijuu-
teen ja ammatillisuuteensa. 
 
Läheisneuvonpidon juurtumiselle sosiaalityöntekijät eivät näytä nostavan 
yhtä syytä ylitse muiden, vaan monia eri syitä. Asiakkaisiin keskeisesti liit-
tyvinä syinä työntekijät nostivat asiakkaan verkoston laajuuden ja asiakas-
prosessin vaiheen merkityksen. Työntekijät kokivat, että pienellä verkostol-
la läheisneuvonpidon järjestäminen oli haasteellista ja se koettiin liian mas-
siivisena ratkaisuna. Työntekijät toivat esille, että aika monella asiakkaalla 
verkostot ovat pieniä, mutta toisaalta välillä työntekijät saattavat myös 
olettaa verkostojen olevan pieniä. Kaikilla haastateltavilla kokemukset lä-
heisneuvonpidoista olivat painottuneet selvästi pitkään lastensuojelussa 
olleisiin asiakkaisiin ja asiakkuuden loppuvaiheeseen. Monen haastateltavan 
kertomuksissa läheisneuvonpitoihin oli liittynyt kiireellisiä sijoituksia, huos-
taanoton uhkaa tai muuta erittäin kriittistä vaihetta lastensuojelussa. Osa 
haastateltavista koki, että asiakkaan motivointi läheisten mukaan ottami-
seen prosessin alkuvaiheessa on hankalaa, kun taas kriittisemmässä koh-
dassa asiakkaat ovat myös itse valmiimpia tähän ratkaisuun. 
 
Työntekijään liittyvistä syistä eniten tuotiin esille ajan ja tiedon merkitystä, 
joiden koettiin myös liittyvän vahvasti yhteen. Haastateltavat toivat esille, 
että läheisneuvonpitoprosessiin kuluu aikaa, mutta toisaalta sen koettiin 
myös viimekädessä säästävän aikaa. Esiin tuotiin myös arvioita siitä, että 
ne työntekijät, joille läheisneuvonpito ei ole kovin tuttu, pitävät läheisneu-
vonpitoa aikaa vievänä. Tähän liittyen haastateltavat toivatkin esille, että 
työntekijöillä lastensuojelussa ei ole riittävästi tietoa läheisneuvonpidosta ja 
sen merkityksestä. Työyhteisöön liittyvistä tekijöistä nähtiin tärkeänä tie-
don kumuloituminen. Kun koko työyhteisö on tietoinen läheisneuvonpidos-
ta, se pysyy hyvin mielessä ja sitä tarjotaan yhdessä vaihtoehdoksi asia-
kastilanteissa. Estävänä tekijänä työyhteisöissä nähtiin työntekijöiden vaih-
tuminen. Oman kunnan organisaatiolla nähtiin olevan myös keskeinen mer-
kitys läheisneuvonpidon juurtumiselle. Organisaatio tarjoaa ennen kaikkea 
tuen (koulutuksen, ylityökorvaukset jne.), jotta läheisneuvonpitoa voidaan 
oikeasti käyttää lastensuojelussa. 



30 Monialaiset ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa 
 

5 Läheisneuvonpito valtakunnallisessa 
kyselyssä 

Lastensuojelulaki (417/2007, 12 §) edellyttää, että kuntien valtuustot hy-
väksyvät suunnitelman lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
lastensuojelun järjestämiseksi. Kuntaliitto laati lakisääteisten lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmien tilaa koskevan sähköisen kyselyn kunnille 
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman, kunta- ja palvelu-
rakenteen uudistumista arvioivan ARTTU -tutkimushankkeen sekä KASTE -
ohjelman LastenKaste kanssa.  Kysely lähetettiin sähköpostilla jokaiseen 
kuntaan välitettäväksi sille henkilölle, joka kunnassa vastaa lakisääteisestä 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta. 
 
Suomen 336 kunnasta kyselyyn vastasi 187 kuntaa. Vastausprosentti oli 
56. Kysely oli jaettu neljään osaan: 1) Suunnitelman laadinta, toimeenpano 
ja seuranta, 2) Lasten ja nuorten hyvinvointi ja palvelut, 3) Lastensuojelun 
tarve, voimavarat ja yhteistyö sekä 4) Lastensuojelupalvelut. Tässä rapor-
tissa tarkastellaan läheisneuvonpitoa koskevien kysymysten tuloksia.  
 
Kyselyssä tiedusteltiin missä asiakasprosessin vaiheessa kunnassa selvite-
tään lapsen tai nuoren läheisverkoston voimavarat. Vastausvaihtoehdoiksi 
annettiin: lastensuojelutarpeen selvityksen yhteydessä, avohuollon työs-
kentelyn aikana, huostaanoton tarvetta arvioitaessa ja jälkihuollon suunni-
telmaa laadittaessa. Vaihtoehdoista sai valita niin monta kuin oli tarpeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2.  
Missä asiakasprosessin vaiheessa kunnassanne selvitetään lapsen tai nuoren läheis-

verkoston voimavarat N=187 
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Yleisimmin lapsen tai nuoren läheisverkoston voimavarat selvitetään huos-
taanotontarvetta arvioitaessa ja lastensuojelutarpeen selvityksessä. Seu-
raavaksi yleisimmin läheisverkoston voimavarat selvitetään jälkihuollon 
suunnitelmaa laadittaessa ja avohuollon työskentelyn aikana. Jatkokysy-
myksenä tarkasteltiin millaisella menetelmällä läheisverkoston voimavaroja 
selvitetään. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 148 kuntaa ja yleisimpi-
nä keinoina mainittiin 
 
• Tapaaminen, haastattelu, keskustelu tai neuvottelu (120) 
• Verkostokartta (44) 
• Verkostoneuvonpito, -kokous tai -työ (36) 
• Läheisneuvonpito (35) 
• Kotikäynnit (21) 
•  
Myös lukusia muita menetelmiä mainittiin. 
 
Seuraavassa kartassa esitellään tulokset kysymykseen jos kunnassanne 
käytetään läheisneuvonpitomenetelmää, vastatkaa seuraavaan kysymyk-
seen. Missä määrin olette samaa tai eri mieltä seuraavassa väitteestä? Lä-
heisneuvonpito pystytään järjestämään hyvin kaikille sitä toivoville. Tähän 
kysymykseen vastasi 116 kuntaa 187 kyselyyn vastanneista kunnista eli 62 
prosenttia ja 35 prosenttia kaikista Suomen kunnista. Alla olevassa kartas-
sa vaaleansinisellä merkityt kunnat voivat olla joko niitä kuntia jotka ovat 
vastanneet kyselyyn, mutta joissa LNP ei ole käytössä tai niitä kuntia, jotka 
ovat kokonaan jättäneet vastaamatta kyselyyn. Tässä yhteydessä on syytä 
huomioida kysymyksen asettelu. Tarkastelun kohteena on mahdollisuus 
järjestää läheisneuvonpito, mutta vastausten perusteella ei voi vetää johto-
päätöksiä kuinka hyvin se käytännössä toteutuu. 
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 Ei vastausta tai LNP ei käytössä (66 %) 
 Täysin samaa mieltä (7 %) 
 Jokseenkin samaa mieltä (15 %) 
 Ei samaa eikä eri mieltä (5 %) 
 Jokseenkin eri mieltä (6 %) 
 Täysin eri mieltä (1 %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3.  
Läheisneuvonpito pystytään järjestämään hyvin kaikille sitä toivoville 

 

Kyselyssä haluttiin myös tietää erilaisista lastensuojelun tukitoimista sekä 
niiden nykytilasta ja saatavuudesta. Avohuollon palveluista selvitettiin kuin-
ka ne on järjestetty, millainen on palvelujen saatavuus ja jos saatavuudes-
sa on ongelmia, mitä ne ovat. Kun kunnilta kysyttiin kuinka kunnassanne 
avohuollon tukitoimena tarjolla olevat palvelut (läheisneuvonpito) on järjes-
tetty, vastattiin, että yleisimmin kunta tuottaa palvelun itse. Seuraavaksi 
yleisin vastaus oli, että palvelua ei ole tarjolla avohuollon tukitoimena, kos-
ka sitä ei tuoteta eikä osteta.  Kohdassa ”muu” mainittiin seuraavat: ei käy-
tetty, ei estettä käytölle, ei ole ollut kysyntää, Kehikko-hanke, maakunnal-
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linen kehittämisyksikkö, ostetaan alueen koulutetuilta vetäjiltä, palvelua 
ollaan suunnittelemassa, perheneuvola, toimeksiantosopimuksella yksityi-
seltä henkilöltä ja yksityisiltä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4.  

Läheisneuvonpidon järjestäminen avohuollon tukitoimena. N=140 

 
Kuntia pyydettiin arvioimaan läheisneuvonpidon osalta, missä määrin sitä 
on saatavilla niiden avohuollon asiakkaille, jotka tarvitsevat kyseistä palve-
lua heille tehdyn lastensuojelutarpeen arvion perusteella.  Suurin osa kun-
nista on sitä mieltä, että palvelu on kohtalaisen hyvin saatavissa. Kysymyk-
seen vastasi yhteensä 98 kuntaa. 
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Kuvio 5.  
Missä määrin läheisneuvonpito on avohuollon asiakkaiden saatavissa. N=98 

 
Jos palvelun saatavuudessa oli ongelmia, kuntia pyydettiin valitsemaan 
kunnan nykyiseen tilanteeseen sopivat vaihtoehdot esitetystä listasta. Ky-
symykseen vastanneesta 140 kunnasta vain yksi valitsi syyksi jonot, viisi 
valitsi pitkät välimatkat tai muut kulkemiseen liittyvät ongelmat, kuusi mai-
nitsi sosiaalitoimen taloudellisen tilanteen rajoittavana, kaksi valitsi puut-
teet aukiolo- tai palveluajoissa, puutteet ajallisessa kestossa tai tuen inten-
siivisyydellä, palvelukieleen tai kulttuurisosaamiseen liittyvät rajoitteet. 15 
kuntaa mainitsi syyn ”muun”, joiksi lueteltiin, ettei läheisneuvonpito ole 
enää palvelumallina, että se on järjestelyiltään raskas ja vaatii paljon re-
sursseja ja aikaa, että palvelua ei käytetä kovin usein, että läheisneuvonpi-
toa markkinoidaan asiakkaille erittäin vähän ja tilauksia ei juurikaan tule, 
että sitä on ostopalveluna saatavissa, mutta kokeneita koollekutsujia ei ole 
paljon, että se vaatii iltatyötä, että palvelua on vähän tarjolla, että tällä 
hetkellä ei ole koollekutsujaa helposti saatavilla, että tällä hetkellä kysyn-
tään nähden hyvin saatavilla, mutta tarve on ollut koko ajan kasvava, että 
on vielä vakiintumaton työmuoto ja että työpaine rajoittaa käyttöä. Lisäksi 
mainittiin koulutuksen puute, menetelmän vieraus, osaajien puute, palvelu-
tarjonnan/sopivien vetäjien puute sekä suunnittelu. 

6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Läheisneuvonpidon juurtuminen tietyille alueille johtuu menetelmän tunne-
tuksi tekemisestä ja työpaikan ilmapiiristä ja asenteista sekä johtamisesta.  
Tiedottaminen, kouluttaminen ja säännöllinen läheisneuvonpidon käyttö 
tekee siitä ikään kuin luonnollisen osan työrutiinia. Käyttöä edistää johdon 
sitoutuminen työtapaan ja työntekijöille suunnattu tuki.  
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Pääkaupunkiseudun kuntien läheisneuvonpitoprojektin toimijoiden näkö-
kulmasta juurtumista edistää lastensuojelulain velvoite läheisverkoston sel-
vittämisestä, mutta koska menetelmän käyttö ei ole lakisääteistä, sen juur-
tumista voi ehkäistä yleinen asenneilmasto ja kuntien priorisointi palveluis-
sa. Juurtumista edistäisi haastattelujen mukaan tiedon lisääminen selke-
ämmin jo osana sosiaalityön opintoja sekä kentän työntekijöiden joukossa 
että johdon tasolla.  Läheisneuvonpidolla saavutettavat taloudelliset säästöt 
tulisi tehdä selvemmin näkyväksi, mikä osaltaan edistäisi juurtumista.  Pää-
toimisten koollekutsujien vakinaistaminen edistää juurtumista selkeästi pa-
remmin kuin palkkioperusteinen toteuttaminen, jolloin läheisneuvonpitota-
paamiset ajoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin.  Työskentelytavan vieraus, 
sosiaalityöntekijöiden kiire ja liian suurista asiakasmääristä johtuva työ-
taakka pääkaupunkiseudulla ehkäisevät sen käyttöä ja samalla sen juurtu-
mista.  
 
Sosiaalityöntekijöiden työskentelytavalla ja asenteilla on suuri merkitys 
läheisneuvonpidon juurtumiselle. Kuinka läheiset ja verkostot otetaan ai-
dosti mukaan työskentelyyn ja kuinka sosiaalityöntekijän omaa asiantunti-
juutta avataan, ovat avainkysymyksiä läheisneuvonpidon käyttöön otolle. 
Haastateltavat, jotka ovat käyttäneet paljon läheisneuvonpitoa, piirtävät 
kuvaa ajattelu- ja työtavasta, jolloin läheiset ja verkostot nähdään ennen 
kaikkea voimavarana. Läheisneuvonpito nähdään ennen kaikkea tapana 
työskennellä yhdessä asiakkaan ja hänen läheisten kanssa, ei vain työnteki-
jälähtöisenä läheisverkoston kartoittamisena. 
 
Kuntaliiton kyselyyn vastasi vähän yli puolet Suomen kunnista. Kyselyn 
mukaan läheisneuvonpidon käyttö vaihtelee valtakunnallisella tasolla suu-
resti.  Yleisimmin lapsen tai nuoren läheisverkoston voimavarat kartoitetaan 
lastensuojelutarpeen selvityksessä ja huostaanoton tarvetta arvioitaessa.  
Kartoitus tapahtuu useimmiten tapaamisten, haastattelujen, keskustelujen 
ja neuvottelun kautta, mutta myös läheisneuvonpitomenetelmää käytetään.  
Vain muutamat Suomen kunnat ovat sitä täysin sitä mieltä, että läheisneu-
vonpito pystytään järjestämään hyvin kaikille sitä toivoville. Avohuollon 
palveluissa sen koetaan olevan kohtalaisen hyvin saatavissa. Saatavuuden 
ongelmista esiin nousi erityisesti menetelmän vieraus ja tiedon puute ja 
koollekutsujien puute. Juurtumisen kannalta menetelmän markkinointi ja 
siitä tiedottaminen nousee yhdeksi avaintekijäksi. Menetelmä tarvitsee 
juurtuakseen myös ammattitaitoisia koollekutsujia, joiden valtakunnalliselle 
kouluttamiselle on selvä tilaus. 
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Taulukko 2.  
Juurtumista edistävät ja ehkäisevät tekijät. 

Edistävät tekijät Ehkäisevät tekijät  

 
 Johdon sitoutuminen ja tuki 
 Lastensuojelulain verkosto-

jen selvittämisvelvoite 
 Menetelmäkeskeisen ajatte-

lutavan muutos työskentely-
otteen omaksumiseksi 

 Työyhteisöjen sitoutuminen 
verkostomaisiin työtapoihin 

 Vakinaiset koollekutsujat 
 Asiakasosallisuuden lisäämi-

nen ja sen myötä asenteiden 
muuttuminen läheisneuvon-
pidon kannalta myönteiseksi 

 Koulutus ja tiedonsaanti lä-
heisneuvonpidosta 

 

 
 Vähäiset koollekutsujaresurs-

sit 
 Vakinaisten koollekutsujien 

puuttuminen 
 Sosiaalityöntekijöiden vaih-

tuvuus 
 Sosiaalityöntekijöiden työ-

taakka 
 Ei riittävästi tietoa menetel-

mästä 
 Asenteet joiden mukaan lä-

heisneuvonpitoa pidetään 
työläänä  

 Tiedonpuute läheisneuvonpi-
don käytön kustannuksista ja 
säästöistä 

 

 
Toimenpide- ja jatkotutkimusehdotukset 
 
1) Tehdään tutkimuksen avulla läheisneuvonpidolla saavutetut taloudelliset 

säästöt näkyväksi. 
 

2) Tiedotetaan ja tehdään tunnetuksi läheisneuvonpitomenetelmää lisää-
mällä koulutusta. 

 
3) Lisätään tiedotusta ja koulutusta johdon sitoutumisen edistämiseksi. 

 
4) Vakinaistetaan päätoimisia koollekutsujia esimerkiksi perustamalla use-

amman kunnan koollekutsujapankkeja. 
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OSA 2 

 

Nuorten palvelut ja monialainen 
yhteistyö - Kaikilta vaaditaan, 
mutta kaikki voittavat 
Sari Pitkänen ja Jukka Vehviläinen 

7 Johdanto 

7.1 Tutkimustehtävä 

Sosiaalikehitys on toteuttanut keväällä 2011 yhteistyössä DiaLoog-
tutkimuspalveluiden kanssa Nuorten palvelut ja monialainen yhteistyö -
tutkimuksen. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus on osa 
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Osaaminen, työ ja hyvinvointijaoston 
tutkimusohjelmaa. Tutkimus on kolmas Sektoritutkimuksen neuvottelukun-
nan rahoittamista nuorten palveluiden monialaista yhteistyötä koskevista 
tutkimuksista. Ensimmäisessä esiselvitysvaiheen tutkimuksessa tarkastel-
tiin monialaisen yhteistyön toteutumista aiemmissa selvityksissä esiteltyjen 
erityyppisten käytännön esimerkkien kautta. Toisessa esitutkimukseksi ni-
mitetyssä vaiheessa tehtiin kirjallisuuteen pohjautuvaa tutkimuskatsausta 
monialaisista yhteistyöverkostoista ja toteutettiin tapaustutkimuksia erilai-
sista nuorten monialaisista verkostoista. Vuonna 2011 uudistunut nuoriso-
laki velvoittaa kuntia perustamaan monialaisen nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkoston, joiden tehtävänä on kehittää viranomaisten monialaisen yhteis-
työn suunnittelua ja toimeenpanoa sekä parantaa nuorten palveluiden toi-
mivuutta ja vaikuttavuutta. Tässä kolmannessa loppuraportointivaiheen 
tutkimusosuudessa keskitytään tarkastelemaan nuorten ohjaus- ja palvelu-
verkostoja. Tutkimuksessa on selvitetty, kuinka kunnat toimivat lainsää-
dännön jalkauttamiseksi paikallistasolla sekä hankittu tietoa kuntien tiedon 
ja ohjaustuen tarpeesta. Tutkimus tukee osaltaan vuonna 2011 voimaan 
tulleen nuorisolain toimeenpanon seurantaa ja arviointia. 
 
Tutkimuksen tehtävänä on ollut 
 
 kartoittaa monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston nykytilan-

netta 
 selvittää nuorisolain edellyttämien ohjaus- ja palveluverkostojen, etsi-

vän nuorisotyön ja seurantajärjestelmän tuen ja kehittämisen tarpeita 
 selvittää lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian ja seurantajärjestelmän 

roolia osana monialaista viranomaisyhteistyötä 
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Tämän tutkimukset ovat tehneet Sari Pitkänen Sosiaalikehitys Oy:stä ja 
Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalveluista. Sari Pitkäsen vastuulla on 
ollut nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen nykytilanteen kartoittaminen. 
Sari Pitkäsen osuudessa luvuissa 1-12 tarkastellaan nuorten ohjaus- ja pal-
veluverkostojen käynnistämistä lapsi- ja nuorisopolitiikan näkökulmasta, 
peilataan tuloksia aiempiin mm. lastensuojelulain muutosta koskeviin tut-
kimustuloksiin sekä esitellään aineiston pohjalta kehittämissuositukset oh-
jaus- ja palveluverkostojen toimeenpanon tueksi. Jukka Vehviläisen vas-
tuualueena on ollut selvittää nuorisolain edellyttämien monialaisten ohjaus- 
ja palveluverkostojen, etsivän nuorisotyön ja nuorten seurantajärjestelmän 
tuen ja kehittämisen tarpeita sekä kartoittaa lapsi- ja nuorisopoliittisen 
strategian ja seurantajärjestelmän kehittämistarpeita. Luvuissa 13–18 Juk-
ka Vehviläinen on tarkastellut nuorisolain toimeenpanoa ja sen arvioinnin 
tukemista. 

7.2 Monialaiseen yhteistyöhön vaikuttavat nuorisolain 
uudistukset 

Nuorisotyötä koskeva laki 
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin, jota se toteuttaa yhdes-
sä nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. 
Lain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kas-
vatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja 
neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, lii-
kunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoi-
minta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalve-
lut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopi-
vat toimintamuodot.  
 
Kunnissa ei ole velvoitetta järjestää erityisnuorisotyötä eli luonteeltaan so-
siaalista nuorisotyötä, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvamista ja 
sopeutumista yhteiskuntaan sekä parantaa vaikeissa elämäntilanteissa ole-
vien nuorten psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.  
 
Monialaisen yhteistyön lakisääteistäminen 
Vuoden 2011 alussa voimaan tulleen nuorisolain uudistuksen myötä jokai-
sessa kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka kunnat 
voivat myös koota yhteisesti. Ohjaus- ja palveluverkostoon tulee kuulua 
opetus-, sosiaali- ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon 
edustajat, minkä lisäksi verkostoon voivat osallistua puolustushallinnon ja 
muiden viranomaisten edustajia. Lain mukaan verkoston tulee toimia vuo-
rovaikutuksessa nuorten palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.  
 
Lakisääteisten ohjaus- ja palveluverkostojen tehtävänä on kehittää viran-
omaisten monialaisen yhteistyön yleistä suunnittelua ja toimeenpanoa. Oh-
jaus- ja palveluverkostossa ei käsitellä yksittäistä nuorta koskevia asioita, 
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vaan pyritään parantamaan yleisemmin nuorille suunnattujen palveluiden 
toimivuutta ja vaikuttavuutta.  

Nuorille suunnattujen palvelujen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantami-
seksi tarkoitettujen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on: 

1)  koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden 
pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja 
suunnitelmien tueksi 
 

2)  edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja 
vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen riittävyys, laadukkuus 
ja saavutettavuus 
 

3)  suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten pal-
veluihin ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siir-
tymiseksi 
 

4)  edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen 
vaihdon sujuvuutta suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja 
viranomaisten kesken. 

 
Etsivä nuorisotyö 
Nuorisolaissa säädetään myös etsivän nuorisotyön käytöstä kunnassa. Kun-
ta voi tarvittaessa järjestää etsivää nuorisotyötä. Etsivän nuorisotyön tulisi 
löytää tuen tarpeessa oleva nuori ja pyrkiä löytämään apua tällaiselle nuo-
relle. "Etsivä nuorisotyö" voidaan kunnissa organisoida monella tavalla ja 
toimintaa ei ole rajattu nuorisotoimen työksi.  
 
Nuorisolaissa säädetään nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen luovuttamisesta 
laissa määrittelyissä tilanteissa etsivälle nuorisotyölle. Tällöin nuori ei olisi 
itse hakeutunut minkään palvelun piirin tai hän olisi keskeyttänyt palvelun. 
Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi nuoren jäätyä ilman jatkokoulutus-
paikkaa tai opintojen keskeytyessä. 

 

Nuorten osallistuminen ja kuuleminen 
Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallis-
ta ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn 
sekä kuultava nuoria heitä koskevissa asioissa. 

 

Nuorisolain uudistuksen tukeminen 
Syksyllä 2010 Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma 
järjesti seitsemällä paikkakunnalla toteutetun valtakunnallisen koulutuskier-
roksen vuoden 2011 alussa voimaantulevista nuorisolain uudistuksista. 
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Tämän lisäksi on laadittu Kimmo Aaltosen toimittama opas nuorten hyvin-
voinnista ja monialaisesta viranomaisyhteistyöstä. Oppaan kirjoittajina ovat 
olleet asiantuntijat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtioneuvoston Lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmasta, Opetushallituksesta, Poliisi-
hallituksesta ja Nuorisoasuntoliitosta sekä johtajat viidestä kunnan tai kau-
pungin nuorisotoimesta. Oppaaseen on koottu nuorten asioiden hoitoon 
liittyvää lainsäädäntöä sekä käytännön kokemuksia monialaisesta yhteis-
työstä kunnissa. Oppaassa esitellään hyvin toteutuneita monialaisen yhteis-
työn toimintamalleja suuressa Vantaan, keskisuuressa Lempäälän ja pie-
nessä Posion kunnassa. Oppaassa on tietoa monialaiseen yhteistyöhön liit-
tyvästä määrittelystä ja toteuttamisesta sekä esimerkkejä nuorten ohjaus- 
ja palveluverkoston tehtäviin liittyvistä käytännön toteuttamismahdollisuuk-
sista. (Aaltonen toim. 2011, 21–41.) 
 
Nuorisolain uudistuksen toimeenpanoa pyritään edistämään vuonna 2010 
toteutetun valtakunnallisen koulutus- ja tiedotustilaisuuksien sarjan ja 
vuonna 2011 laaditun oppaan lisäksi mm. hanketoiminnan avulla. Suomes-
sa on käynnistymässä nuorisolain uudistusta tukevia valtakunnallisia ESR-
rahoitteisia hankkeita. Näitä ovat mm. Sosiaalikehitys Oy:n hallinnoima 
Opit käyttöön -hanke, jossa kootaan nuorisopalveluiden hyvät käytännöt ja 
tehokkaiksi osoittautuneet toimintamallit valtakunnalliseksi nuorten palve-
luiden monialaisen yhteistyön opaskirjaksi ja verkkojulkaisuksi sekä Ra-
janylittäjät -hanke, jossa tuetaan nuorten ohjaus- ja palveluverkostoja oh-
jauksen ja koulutuksen, asiantuntijatuen ja kunnille suunnattavan kehittä-
misrahoituksen avulla. Myös Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n toi-
mesta toteutetaan Monialaisen yhteistyön kehittämishanke, jossa ovat mu-
kana Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon kaupungit sekä Nuorisotutkimusseura. 
Hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan monialaisen yhteistyön käytäntöjä ja 
toimintamalleja, kehitetään monialaisia toimintamalleja sekä mallinnetaan 
ja levitetään niitä.  

7.3 Muita nuorten monialaiseen yhteistyöhön vaikuttavia 
lakeja ja ohjelmia 

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kas-
vuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityi-
seen suojeluun. Lastensuojelulla pyritään ehkäisemään lasten ja nuorten 
hyvinvointiin liittyvillä toimilla varsinaisen lastensuojelun tarvetta ja tar-
joamaan ehkäisevällä lastensuojelulla apua ja tukea riittävän varhain. Lain 
mukaan lastensuojelua tulee ohjata ja johtaa tietoon perustuen. Lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja kehittäminen on määritetty kunnan 
eri viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyönä toteutettavaksi toiminnaksi. 
Kuntien on laadittava lastensuojelun järjestämistä koskeva suunnitelma, 
joka on väline lasten ja nuorten hyvinvointityön ohjaamisessa, johtamises-
sa ja kehittämisessä. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja muiden 
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kunnan viranomaisten tehtävänä on kerätä tietoa lasten sekä nuorten kas-
vuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä välitettävä sitä päätöksentekoa 
varten. Lain mukaan kunnan keräämää ja analysoimaa seurantatietoa tulee 
hyödyntää päätettäessä palveluihin varattavista määrärahoista ehkäiseväs-
sä ja varsinaisessa lastensuojelussa. Tämä edellyttää sitä, että eri hallinto-
kunnilla on riittävästi tietoa toistensa toiminnasta ja toimintarakenne, jonka 
avulla hallintokunnat neuvottelevat lasten hyvinvoinnin kokonaisuudesta. 
 
Lastensuojelun suunnitelmalla varmistetaan, että kunnan toiminta on ta-
voitteellista, suunnitelmallista, pitkäjänteistä sekä yhteistoimintaan ja 
kumppanuuteen perustuvaa. Suunnitelman tulee lain mukaan sisältää kun-
nan määrittämältä suunnittelukaudelta tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista 
sekä hyvinvoinnin tilasta, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävistä ja on-
gelmia ehkäisevistä toimista ja palveluista, lastensuojelun tarpeesta kun-
nassa, lastensuojeluun varattavista voimavaroista, lastensuojelulain mu-
kaisten tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta lastensuojelun palve-
lujärjestelmästä, yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille 
ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja laitosten välillä sekä suunni-
telman toteuttamisesta ja seurannasta. Kuntien velvoitteena on ollut aset-
taa moniammatillisen asiantuntemuksen turvaamiseksi kunnan oma tai yh-
teinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä, joka koostuu sosiaali- ja tervey-
denhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä 
muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista. Uudistetussa las-
tensuojelulaissa korostetaan lapsen osallisuutta eli erityisen huomion kiin-
nittämistä lasten ja nuorten tarpeisiin ja toivomuksiin sekä heidän mielipi-
teidensä kuulemiseen palvelujen kehittämisessä. 
 
Suomessa toteutettiin vaalikaudella 2007–2011 kolmea hallituksen poikki-
hallinnollista politiikkaohjelmaa, joista yksi oli lasten, nuorten ja perheiden 
hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin 
politiikkaohjelmalla pyrittiin tukemaan lasten, nuorten ja perheiden arjen 
hyvinvointia, vähentämään syrjäytymistä, lisäämään lasten ja nuorten osal-
listumista ja kuulemista sekä lasten oikeuksista tiedottamista. Ohjelmassa 
kiinnitettiin huomiota mm. lasten ja nuorten syrjäytymisuhkien ja pahoin-
voinnin varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen, vanhemmuuden tukemiseen 
ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen, nuorten koulutukseen ja työllisyyteen, 
lasten ja nuorten kansalaistaitojen, kuulemisen, harrastustoiminnan ja osal-
listumisen edistämiseen, lasten ja nuorten elinolojen, erityisesti lapsi-
köyhyyden seurannan tietopohjan parantamiseen sekä päätösten lapsivai-
kutusten arvioinnin kehittämiseen. Näistä mm. syrjäytymisuhkien varhai-
seen tunnistamiseen, osallistumisen edistämiseen ja tietopohjan luomiseen 
liittyvillä tavoitteilla on tiiviitä yhtymäkohtia nuorisolain uudistuksessa mää-
ritettyihin kunnille asetettuihin velvoitteisiin.  
 
Vuosina 2007–2011 on toteutettu myös nuorisolakiin perustuvaa lapsi ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa. Ohjelma laaditaan joka neljäs vuosi ja 
se kattaa 0–29-vuotiaat lapset ja nuoret. Valtioneuvoston hyväksymän oh-
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jelman valmistelussa ovat olleet mukana kaikki ministeriöt sekä lapsuus- ja 
nuorisotutkimuksen, lapsi- ja nuorisojärjestöjen sekä nuorisotoimen edus-
tajia. Kehittämisohjelma on sisältänyt valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopo-
liittiset tavoitteet sekä läänien ja kuntien vastaavan ohjelmatyön suuntavii-
vat, jotka liittyvät koulutukseen, työllisyyteen, toimeentuloon, terveyteen, 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja sosiaaliseen vahvistamiseen, asumiseen, 
yrittäjyyteen, asevelvollisuuteen ja siviilipalveluun sekä muihin lapsia ja 
nuoria koskeviin ajankohtaisiin asioihin. Lapsi- ja nuorisopolitiikan strategi-
set painopisteet ovat olleet ennaltaehkäisevän peruspalvelujärjestelmän 
toimivuus, palvelujärjestelmän toimivuus elämän siirtymä-, muutos- ja krii-
sivaiheissa, palvelujärjestelmän varhainen puuttuminen ja tuki, moniamma-
tillisuus, poikkihallinnollisuus ja monitoimijuus, osaamisen turvaaminen ja 
asiakaslähtöisyys sekä päätöksenteon lapsi- ja perhevaikutusten ennakoin-
ti, arviointi ja seuranta. Nuorisolain uudistuksen kannalta ohjelman keskei-
set linjaukset ovat liittyneet palveluiden ennaltaehkäisemiseen ja siirtymä-
vaiheiden toimivuuteen, poikkihallinnollisuuteen ja monitoimijuuteen sekä 
lapsi- ja perhevaikutusten ennakointiin, arviointiin ja seurantaan.   

7.4 Lasten ja nuorten palveluiden monialaista yhteistyötä 
koskevista aiemmista tutkimustuloksista 

Ennen nuorisolain uudistusta lasten ja nuorten palveluihin merkittävästi 
vaikuttava lakimuutos tapahtui lastensuojelulaissa, joka on velvoittanut 
kuntia tekemään aiempaa enemmän ennaltaehkäisevää monialaista yhteis-
työtä lasten suojelussa ja laatimaan työn tueksi seurattavia hyvinvointi-
suunnitelmia. Kuntaliiton tekemän kyselytutkimuksen mukaan 94 % kyse-
lyyn vastanneista kunnasta oli laatinut lakisääteisen lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelman. Laadintaa on ohjannut monialainen yhteistyöryhmä 
175 kunnassa eli lähes 90 % kunnista ja 80 % kunnista monialainen yh-
teisyöryhmä on mukana suunnitelman toimeenpanon johtamisesta. Kunnis-
ta 65 %:ssa suunnitelma on huomioitu hyvin yhteistyön kehittämisessä. 
Yhtenä kehittämiskohteena on ollut, ettei kunnissa ole kokonaisvaltaista 
käsitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palvelujen toimivuudesta. 
(Rousu 2011.) 
 
Kuntien on tullut asettaa lastensuojelulain mukaisesti vuoden 2008 alusta 
lähtien moniammatilliset asiantuntijaryhmät, jotka tukevat sosiaalityönteki-
jää asiakastyössä5. Lastensuojelulain edellyttämien moniammatillisten asi-
antuntijaryhmien ja yhteistyörakenteiden käynnistymistä ja juurtumista 
selvittäneen tutkimuksen mukaan moniammatilliset asiantuntijaryhmät ovat 

                                                 
5 Lain mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvit-
tavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asiantuntija-
ryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden 
valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausun-
toja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. 
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olleet vasta muotoutumassa lastensuojelulain kolmantena voimassaolo-
vuonna. Ryhmien hitaaseen muotoutumiseen ovat vaikuttaneet osaltaan 
käynnissä olevat kunta- ja palvelurakenteiden muutokset, resurssien puute 
sekä se, että kunnat olivat priorisoineet alkuvaiheessa voimavarojaan las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen tai muiden velvoitteiden 
täyttämiseen kuin asiantuntijaryhmien kokoamiseen. Asiantuntijaryhmät 
ovat rakentuneet pääsääntöisesti seudullisina yhteistyömalleina, mitä on 
pidetty toimivana ratkaisuna. Yhtenä haasteena asiantuntijaryhmien jatku-
vuudelle on ollut se, että niiden käynnistyminen ja juurtuminen on ollut 
usein hankerahoituksella toimivan kehittäjä-työntekijän varassa. (Heinonen 
2010.) 
 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman arvioinnin 
perusteella nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiselle on luotu edelly-
tyksiä mm. etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan saavutettavuuden li-
sääntymisen myötä. Kehittämiskohteena on ollut edelleen mm. lasten ja 
nuorten hyvinvointia koskevien tilastojen ja tutkimuksen tuottamisen var-
mistaminen, lasten ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kos-
kevan lainsäädännön täsmentäminen sekä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehit-
tämisohjelman ja kunnallisia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia kos-
kevan lainsäädännön yhteensovittaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin seurannan ottaminen strategia-asiakirjoissa määriteltäväksi erityisseu-
rannan politiikkateemaksi. (Politiikkaohjelmien loppuraportti 2011.)  
 
Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman taustalla olivat sen aiemmat 
haasteet. Paikallinen suunnittelu ja kehittäminen on pääosin kuntien vas-
tuulla. Vaikka useita selvityksiä, linjauksia, ohjelmia ja strategioita on laa-
dittu, niin monet ovat toteutuneet heikosti. Valtakunnallisesti on ollut haas-
teena, että lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikkaa on toteutettu erillisesti. 
Toimijat ovat edistäneet lapsi- tai nuorisopoliittisia tavoitteita toisistaan 
irrallisesti ja laatineet yhteydettömiä suunnitelmia. Lasten ja nuorten hy-
vinvointipoliittisessa ohjelmatyössä ovat painottuneet hyvinvointityön orga-
nisoimiseen ja kehittämiseen liittyvät asiat kuten lasten ja nuorten palvelui-
den koordinointi ja moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen, kun vä-
hemmälle huomiolle ovat jääneet lasten ja nuorten elinolojen parantaminen 
ja hyvinvointipoliittisten valintojen tekeminen. Tavallisimmin nuorisopoliitti-
set toimet ovat jääneet lapsipoliittisten varjoon. Lapsi ja nuorisopolitiikan 
kehittämiseen liittyvissä suunnitelmissa on ollut myönteistä se, että niiden 
suunnittelussa ovat olleet mukana ne toimijat, joita toteutus on koskenut. 
Suunnitelmat ovat olleet realistisia ja parhaimmillaan on saatu aikaan konk-
reettisia toimenpide- ja toteutussuunnitelmia, joihin on kirjattu toteutusta 
ja vastuita. Laajan ohjelman etuina on ollut kokonaisvaltainen lasten ja 
nuorten asioiden hahmottaminen, poikkihallinnollinen yhteistyö ja toimin-
nan koordinointi. (Cedeflöf 2011, Määttä 2010, Määttä & Komonen 2011.) 
 
Lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpano on perustunut 
neuvottelevan ohjauksen periaatteeseen. Tämä on vaikuttanut siihen, että 
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ohjelman tavoitteet ovat olleet vaikeasti hahmotettavia ja mittakaavaltaan 
erilaisia. Ohjelman toteutuksessa ovat tulleet esille moninaisen osallistuja-
joukon tuomat edut, mutta samalla on syntynyt ristiriitaisia yhteiskunnalli-
sia ja poliittisia tavoitteita. Vaikka eri toimijat ovat olleet aktiivisesti muka-
na ohjelman valmistelussa, käytännössä niiden rooli toteutuksessa on vaih-
dellut erilaisten vaikutusmahdollisuuksien vuoksi. Ohjelman toimeenpanos-
sa on ilmennyt haasteita myös ministeriöiden ja eri hallinnonalojen välisen 
yhteistyön toteutumisessa, ohjelman vastuuttavuudessa ja kuntien sitou-
tumisessa ohjelman toteuttamiseen. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-
ohjelma ei ole tukenut kunnallisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
mien laadintaa. Yhtenä ehdotuksena on esitetty, että hyvinvointisuunnitel-
man valmistelun, täytäntöönpanon seurannan ja arvioinnin turvaamiseksi 
kunnissa perustettaisiin hallintorajat ylittävä lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
seurantaryhmä, joka täydentäisi ohjaus- ja palveluverkostoa. (Lapsi- ja 
nuorisopolitiikan koordinaation….2010, Cederlöf 2011, Määttä & Komonen 
2011) Haasteena lasten ja nuorten hyvinvointia koskevan tietopohjan luo-
misessa on se, että kunnille on asetettu velvoitteita, mutta valtion vastuuta 
lasten hyvinvoinnin seurannassa ja tietopohjan koordinoinnissa ei ole ase-
tettu millekään viranomaiselle. Tarpeellisena on pidetty lapsi- ja nuorisopo-
liittisen päätöksenteon tueksi väestötason tiedon saamista lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin kehityksestä. (Lapsi- ja nuorisopolitiikan koordinaation.2010, 
31–38.) 
 
Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan lapsi ja nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelmasta tekemän arvioinnin mukaan kehittämiskohteina ovat jatkos-
sa edelleen mm. monialaisen yhteistyön lisääminen paikallistasolla, lapsi- ja 
nuorisopolitiikan koordinaation rakentaminen nuorisolain mukaisen nuoriso-
politiikan kehittämisohjelman ympärille ja sen tavoitteiden ja toimenpitei-
den mukaisesti sekä lapsi- ja nuorisopoliittinen arvioinnin tekeminen lain-
säädännössä ja ministeriöiden strategioissa. Kehittämisehdotuksissa on 
kiinnitetty huomiota myös nuorten työttömyyden vähentämiseen ja estämi-
seen, työpajatoiminnan ja etsivän työn lisäämiseen, ennaltaehkäisevän 
nuorisotyön tekemiseen kunnissa ja järjestöissä, opintojen ja oppilaanohja-
uksen ja työelämätietouden lisäämiseen kaikilla koulutusasteilla sekä jokai-
sessa kunnassa toimivan yhden lapsi- ja nuorisoasioihin keskittyvän kuule-
mis- ja osallistumisjärjestelmän toteuttamiseen. (Raportti lapsi- ja nuoriso-
politiikan.2011.) 
 
Tutkimuskirjallisuuden perusteella monitoimijaisen yhteistyön onnistuminen 
edellyttää suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta, osaamisen ja vas-
tuun jakamista, asiakaslähtöisyyttä sekä keskinäisen riippuvuuden ja 
kumppanuuden korostamista kuten keskinäistä kommunikaatiota ja kollegi-
aalisia suhteita. Monialaista yhteistyötä voidaan tukea moniammatillisuuden 
koulutuksella, monialaiseen yhteistyöhön sopivalla johtamisella, ammatti-
kuntien koulutuksellisten, professionaalisten ja hallinnollisten rajojen ylit-
tämisellä sekä vuorovaikutuksellisella oppimisella ja uuden oppimisella yh-
dessä. Käytännön kokemusten perusteella monialaisen yhteistyön onnistu-
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misen edellytyksiä ovat sen pitkäjänteisyys, mielekkyys, positiivinen tahto-
tila, yhteiset pelisäännöt, toisten henkilöiden ja toimintakäytäntöjen tunte-
mus, luottamus, nuorten tarpeiden ja nuoren osallisuuden toteutuminen ja 
kyky kriittisiä tulkintoja sisältävään dialogiin. Tärkeää on huolehtia paikalli-
sella tasolla mm. yhteistyöryhmien määrästä ja keskinäisestä toimivuudes-
ta, tiedonkulusta ja valtakunnallisella tasolla ministeriöiden välisen monia-
laisen yhteistyön toteutumisesta. (Aaltonen 2011, 138–139, 142–143, ks., 
myös Pitkänen, Tarvainen & Vehviläinen 2010, 53–69.)  
 
Nuorten palveluissa tehtävää monialainen yhteistyötä koskevan tutkimuk-
sen mukaan moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on keskei-
nen osa perustyötä, jota tehdään aiempaa enemmän ja kehittyneemmin. 
Tutkimuksessa jaettiin monialaisen yhteistyön muodot asiakastyön ympäril-
le koottuihin tiimeihin ja ryhmiin, toimiala- ja/tai teemakohtaisiin verkostoi-
hin ja yhteistyöryhmiin sekä lapsi- ja nuorisopoliittisiin johtoryhmiin. Monia-
laisessa yhteistyössä sen kehittäminen, vaikutukset ja juurtuminen nivou-
tuvat toisiinsa. Monialaisessa yhteistyössä verkostoja pitää koossa etenkin 
niiden mielekkyys ja hyödyllisyys työntekijöiden sekä nuorten asiakkaiden 
saamien vaikutusten kannalta.  Monialaisen yhteistyön avulla on voitu no-
peuttaa nuorten palveluohjausta ja vastata heidän palvelutarpeisiinsa te-
hokkaammin. Monialaisesta yhteistyöstä on saatu myös kustannushyötyjä 
mm. verkostotyön kehittyessä ja sen myötä toiminnan siirtyessä korjaavas-
ta työstä varhaisen puuttumisen suuntaan. Nuorten palveluissa monialaisen 
yhteistyön toteuttamista on vaikeuttanut sen vaatima resursointi sekä ul-
kopuoliset tekijät kuten palvelurakenteen muutokset ja erilaisiin ohjeistuk-
siin ja lainsäädäntöön liittyvät asiat. Kehittämiskohteina ovat monialaisessa 
yhteistyössä sen tavoitteellisuuden ja suunnitelmallisuuden vahvistaminen 
sekä toiminnan ja tulosten arvioinnin kehittäminen. Monialaisen yhteistyön 
juurtumiseen vaikuttavat peruspalveluissa ammattikuntien ja toimialojen 
sisällä tapahtuvat muutokset sekä verkoston toiminnasta saatavat hyödyt 
ja vaikutukset. Tutkimuksen perusteella monialaisen yhteistyön toteutumis-
ta voitaisiin parantaa mm. henkilöstön osaamisen kehittämisellä ja pereh-
dyttämisellä sekä verkostojen ja ryhmien arvioivalla kehittämisellä. (Pitkä-
nen, Tarvainen & Vehviläinen 2010.) 

8 Nuorisolain toteutumisen nykytilannetta 
koskeva aineisto 

8.1 Kyselyaineisto 

Nuorisolain toimeenpanoa sekä ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistymis-
tä selvittävä kysely kohdennettiin kunnassa eri toimialojen edustajille, sillä 
tavoitteena oli saada vastaajien omia näkemyksiä monialaisen yhteistyön 
toteutumisesta. Kyselyyn oli siten mahdollista saada useampia vastauksia 
kuntaa kohden. Kysely lähetettiin yhteensä 519 henkilölle. Kysely osoitettiin 



50 Monialaiset ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa 
 

kunnissa 234 sosiaali- ja terveystoimen ja 285 nuorisotoimen ja sivistys-
toimen edustajille6. Helmikuussa 2011 toteutettuun kyselyyn saatiin vasta-
uksia yhteensä 124, jolloin vastausprosentti on 24 %. Kyselyyn saatiin vas-
tauksia yhteensä 95 kunnasta. Suomessa oli vuonna 2011 320 kuntaa7, 
joten vastauksia kyselyyn saatiin 30 % Manner-Suomen kunnista. Kyselyyn 
saatiin tavallisimmin yksi vastaus ja enimmillään neljä vastausta yhdestä 
kunnasta.   
 
Vastauksia saatiin jokaisesta maakunnasta. Eniten vastauksia tuli väestö-
määrältään suurimmista maakunnista eli Pohjois-Pohjanmaalta, Uudelta-
maalta, Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta. 
 
Taulukko 1.  

Kyselyyn vastaajien maakunta 

Maakunta % Lkm 
Etelä-Karjala 3 4 
Etelä-Pohjanmaa 5 6 
Etelä-Savo 6 7 
Kainuu 2 2 
Kanta-Häme 5 6 
Keski-Pohjanmaa 2 2 
Keski-Suomi 6 8 
Kymenlaakso 4 5 
Lappi 5 6 
Pirkanmaa 8 10 
Pohjanmaa 2 3 
Pohjois-Karjala 7 9 
Pohjois-Pohjanmaa 12 15 
Pohjois-Savo 3 4 
Päijät-Häme 6 8 
Satakunta 5 6 
Uusimaa 10 13 
Varsinais-Suomi 8 10 
Yhteensä 100 124 

 
 
Kyselyyn vastaajista noin 40 % oli sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajia 
ja noin 40 % nuorisotyön edustajia. Peruspalveluiden/sivistystoimen edus-
tajia oli noin 20 % vastaajista. Muut kyselyyn vastaajat ovat hyvinvointi-
palveluiden, sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen, lasten ja nuorten palvelui-
den, lautakuntien ja kaupungin hallinnon edustajia. 

                                                 
6 Kysely lähetettiin nuorisotoimen ja sivistystoimen edustajille yli 10 000 asukkaan kuntiin. 
7 Kuntien lukumäärässä eivät ole mukana 16 Ahvenanmaalla sijaitsevaa kuntaa, sillä kysely 
lähetettiin vain Manner-Suomessa sijaitseviin kuntiin.   
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Taulukko 2.  

Vastaajan toimiala 

Toimiala Lkm % 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 48 39 
Perusopetus/Sivistystoimi 22 18 
Nuorisotyö 47 38 
Jokin muu, mikä 6 5 
Yhteensä 123 100 

8.2 Haastatteluaineisto 

Ohjaus- ja palveluverkostojen nykytilanteen toimivuuden selvittämistä var-
ten toteutettiin huhtikuun ja kesäkuun 2011 välisenä aikana täydentäviä 
haastatteluita 19 kunnassa 22 henkilölle. Kunnat sijaitsevat eri puolilla 
maata ja haastateltaviksi valittiin erilaisissa ohjaus- ja palveluverkostojen 
kehittämisvaiheissa olevia kuntia.  

9 Nuorisolain uudistuksen vastaanottoa 
koskevat tulokset 

Tutkimusaineiston mukaan kunnissa on yleisimmin otettu monialaisen yh-
teistyön lakisääteistävä nuorisolain uudistus myönteisesti vastaan. Monia-
laista yhteistyötä koskeva lakiuudistus on tukenut jo aiemmin tehtyä työtä 
sekä tyypillisesti vahvistanut niitä linjauksia ja toimintoja, joita kunnassa on 
tehty ennen lakiuudistusta. Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuor-
ten suuren määrän todetaan olevan yksi todiste sille, että monialaiselle yh-
teistyölle tarvitaan lainsäädännöllistä kannustinta. Vaikka kunnissa on usei-
ta monialaisia verkostoja, kaikissa kunnissa ei ole ollut aiemmin erityisesti 
nuoriin ja nuorten palveluihin keskittyvää poikkihallinnollista yhteistyöryh-
mää. Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämistä on pyritty edistämään 
jossain paikoin lääninhallituksen koordinoiman nuorten hyvinvoinnin edis-
tämiseen liittyvän työn kautta, johon on koottu sivistystoimen ja nuoriso-
toimen edustajia. 
 
Monialaista yhteistyötä koskevan lain myötä on voitu saada juridinen asema 
olemassa olevalle ryhmälle ja sitouttaa sen toimintaan muutoin vaihtelevas-
ti osallistuvia toimijoita kuten sosiaali- ja terveystoimen edustajia. Monialai-
sen yhteistyön korostaminen on vahvistanut kunnallisessa nuorisotyössä 
tapahtumassa olevaa muutosta, jossa siirrytään nuorisotiloihin ja harras-
tuksiin painottuvasta perinteisestä nuorisotyöstä kohti verkostoituvaa, 
koordinoivaa, poikkihallinnollista ja korostetutummin sosiaalista nuorisotyö-
tä. Ohjaus- ja palveluverkostojen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti 
nuorten kuntalaisten tilanteen ja aseman kohentumiseen. 
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Monialaisen yhteistyön lakisääteistämisessä on herättänyt kysymyksiä se, 
kuinka hyvin lailla voidaan vastata hyvin erilaisten ja eri tavoin nuorisotyötä 
toteuttavien kuntien tarpeisiin. Pienissä kunnissa ei ole välttämättä edes 
yhtä nuorisotyöstä vastaavaa viranhaltijaa, vaan työtä tehdään yhdistelmä-
virkoina osana sivistys-, kulttuuri- ja/tai vapaa-aikapalveluiden hoitamista. 
Pienissä kunnissa yhteistyötahot tunnetaan hyvin ja verkostotyön kerrotaan 
sujuvan jo muutoinkin hyvin, jolloin verkostojen lakisääteistämisestä ei 
välttämättä ennakoida koituvan erityistä lisäarvoa. Pienissä kunnissa ei ole 
erillisiä kehittämis- ja verkostotyötä tekeviä viranhaltijoita, vaan työntekijät 
ja johtajat ovat mukana useissa monialaisissa verkostoissa. Monialaisessa 
yhteistyössä ei ole otettu huomioon myöskään suurten ja hallinnollisesti 
monimutkaisten kuntien eikä uusien kuntarakenteiden, kuten kuntayhtymi-
en ja isäntäkuntamallien, erilaisia edellytyksiä monialaisen yhteistyön to-
teuttamiseen. Sekä suurissa kaupungeissa että uusissa kuntarakenteissa 
ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistäminen edellyttää peruskuntia laa-
jempaa valmistelua eikä samanlaisen toimintamallin rakentamista hyvin 
erilaisiin organisaatioihin pidetä tarkoituksenmukaisena myöskään siitä 
syystä, että lainsäädäntö perustuu valtion eikä kuntien itsensä määrittä-
mään yhteistyöverkostojen tarpeeseen.  
 
Nuorisotyön resursointia on vähennetty monissa kunnissa, joissa haetaan 
sen lisärahoitusta erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Tämän koetaan 
aiheuttavan eriarvoisuutta nuorilla, joiden saamat palvelut riippuvat kunnis-
sa toimivien työntekijöiden kiinnostuksesta hakea projektirahoituksia. Oh-
jaus- ja palveluverkostojen lakisääteistämistä parempana olisikin pidetty 
sitä, että nuorisotyön ja erityisnuorisotyön toteuttamista ja niiden resur-
sointia kunnissa olisi asetettu velvoittavammaksi.  
 
Uudistuneessa nuorisolaissa pidetään hyvänä sitä, että se on jakanut toi-
menpiteet selkeiksi kokonaisuuksiksi. Toisaalta joissakin kunnissa lakiuudis-
tus koetaan hieman tulkinnanvaraiseksi etenkin etsivässä työssä ja sitä 
koskevassa tiedonsiirrossa. Lasten ja nuorten palveluihin vaikuttaa osaltaan 
lastensuojelulain uudistus. Uuden yhteistyöverkoston on pelätty muuttuvan 
työn resursoinnin kannalta rasitteeksi, kun samat henkilöt joutuvat ole-
maan vastikään perustetuissa ja vastaavantyylisiä asioita lastensuojelun 
näkökulmasta kartoittavassa monialaisissa työryhmissä kuten hyvinvointi-
suunnitelmia laativissa verkostoissa. Nuorisolain sisällöllisenä heikkoutena 
pidetään sitä, että siitä on unohdettu perheiden näkökulma, huoltajien vas-
tuu nuorista ja perheiden tueksi tarkoitetut palvelut. Käytännön asiakas-
työssä vanhemmilla on suuri rooli nuorten asiakasohjauksessa ja siirtymi-
sessä heille soveltuviin palveluihin, mutta ohjaus- ja palveluverkostossa 
korostetaan vain viranomaisten näkökulmaa. 
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen määrittämisessä ei ole kriittisten näkemysten 
mukaan pohdittu tiedonsiirtoon ja nuorten saamaan hyötyyn liittyviä asioi-
ta. Uhkana on, että monialaisista yhteistyöverkostoista muodostuu perintei-
seksi ilman toimivaltaa ja budjettia toimivaksi nuorisopoliittiseksi ryhmäksi, 
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jonka tulokset jäävät vähäisiksi. Pienissä kunnissa nuorten määrä on vähäi-
nen ja asiakastapausten tunnistaminen on mahdollista, vaikka ryhmissä ei 
puhuttaisi yksittäisistä nuorista, vaan ajankohtaisista nuoriin liittyvistä ilmi-
öistä. Nuorten asioita yleisesti käsittelevän ryhmän käynnistämistä halutaan 
pohtia tarkkaan, jotta se pystyisi parhaiten palvelemaan paikallisesti nuoria 
tiedonsiirtosäädösten edellyttämällä tavalla.  
 
Nuorisolain uudistuksessa pidetään haasteena sitä, kuinka lakia lopulta to-
teutetaan käytännössä, sillä sen noudattamatta jättämistä ei ole sanktioitu. 
Esimerkiksi nuorten osallisuutta koskeva lainsäädäntö on ollut voimassa, 
mutta käytännössä kunnissa sen todetaan jääneen usein sosiaali- ja sivis-
tystoimen vastuulle ja esimerkiksi teknisen toimialan jättäneen sen tyypilli-
sesti huomioimatta.  
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämisen on koettu uhkaavan paikalli-
sessa yhteistyössä hyväksi ja tulokselliseksi koettujen yhteistyöverkostojen 
toimintaa, joka on käynnistynyt ilman velvoittavuutta. Osa kuntaedustajista 
ennakoi, että ohjaus- ja palveluverkostoissa voidaan keskustella yleisellä 
tasolla nuorten kuulumisista, mutta niiden ei arvioida ainakaan alkuvai-
heessa toimivan yhtä innokkaasti ja ratkaisukeskeisesti nuorten asioiden 
hoitamiseksi kuin aiemmin perustettujen ryhmien. Kunnissa on mahdollista 
muodostaa nimellisesti lain kirjaimen täyttäviä ryhmiä, joissa tavataan mui-
ta viranomaisia ja vaihdetaan kokemuksia, mutta jotka eivät pyri eivätkä 
pysty edistämään ja ratkaisemaan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä 
keskeisiä paikallisia kysymyksiä.  

10 Monialaisten ohjaus ja palveluverkostojen 
käynnistäminen 

Kyselyn mukaan noin vajaassa 40 % kunnista on nuorisolain tavoitteiden 
mukainen ryhmä, noin 40 % nykyisin olemassa oleva ryhmä päivitetään 
vastaamaan lain sisältöä ja noin 20 % suunnitellaan monialaisen yhteistyö-
ryhmän perustamista. 
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Kuvio 1.  
Kunnan tilanne monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston rakentamisessa 

10.1 Olemassa olevat nuorisolain mukaiset ryhmät 

Kyselyyn vastanneista kunnissa, joissa on jo olemassa ohjaus- ja palvelu-
verkosto, on ollut tyypillisesti pitkäaikaisia keskustelevia monialaisia ryh-
miä. Monialaisen yhteistyön lakisääteistämisen myötä näitä ryhmiä on täy-
dennetty osallistujakunnaltaan mm. työhallinnon edustajilla ja/tai niiden 
tavoitteita täsmennetty vastaamaan nuorisolain uudistuksen vaatimuksia. 
Nuorisolain mukaisissa ryhmissä on erilaisia koulutus-, sosiaali-, terveys- ja 
nuoriso- ja työvoimapalveluihin nivoutuneita ryhmiä sekä työryhmiä, jotka 
ovat kytkeytyneet yleisemmin lasten ja nuorten hyvinvointipolitiikkaan. Jo 
käynnistyneissä ryhmissä on myös kaupunginjohdon tai lautakuntien aset-
tamia ryhmiä, jotka on virallisesti määritelty lasten ja nuorten palveluita 
yleisemmin hoitaviksi nuorten ohjaus- ja palveluverkostoiksi. Useimmat 
ryhmät ovat rakentuneet muiden toimijoiden kuin nuorisotyön ympärille. 
Olemassa olevat ohjaus- ja palveluverkostot ovat erilaisia oppilaitoksiin eli 
oppilashuoltoon, nuorisotyöhön, työpajoihin ja ehkäisevään päihdehuoltoon 
rakentuneita ryhmiä.  
 
Seuraavassa taulukossa esitetään hyvin karkealla luokituksella esimerkkejä 
siitä, millaisia verkostoja kyselyyn vastanneissa kunnissa on määritetty 
nuorisolain mukaisiksi ohjaus- ja palveluverkostoiksi.  Taulukon kunnat 
ovat mukana luokittelussa sen perusteella, missä vaiheessa vastaaja on 
ilmoittanut paikkakunnan olevan ohjaus- ja palveluverkoston käynnistämi-
sessä (ks. kuvio 1). 

Meillä on jo 
nuorisolain 
tavoitteiden 

mukainen ryhmä
37 %

Päivitämme nykyisen 
ryhmän vastaamaan 

lain sisältöä
41 %

Suunnittelemme 
monialaisen ryhmän 

perustamista
21 %

Emme aio perustaa 
nuorisolain mukaista 
monialaista ryhmää

1 %

Mikä on kuntanne tilanne nuorisolaissa mainitun ohjaus‐ ja palveluverkoston 

(monialainen yhteistyöryhmä) suhteen? 
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Taulukko 3.  
Olemassa olevat nuorisolain mukaiset ryhmät 

Kunta Verkosto  
(entinen/uusi) 

Erityispiirre 

 Nuorten koulutus-, sosiaali- terveys- ja nuoriso- ja työvoima-
palveluihin 

nivoutuneet ryhmät 
Hattula* Hattula-verkosto  Yli 10 v toiminut ryhmä, jossa on mu-

kana laajalti kunnan, seurakunnan ja 
järjestöjen edustajia 

Puumala Orvokki-ryhmä 10 v kokoontunut ryhmä, joka on kes-
kustellut nuorten asioista ja niiden ke-
hittämisestä 

Hämeen-
linna* 

Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Kaupunginhallituksen asettama strate-
ginen työryhmä, jonka toimintasuunni-
telma on hyväksyttävänä 

Karkkila  TINU-ryhmä Tavoitteena ennenaikainen puuttuminen 
nuorten pahoinvointiin ja mahdollisiin 
ongelmiin koulussa, kotona ja vapaa-
ajalla 

Kangas-
ala  

EHKÄPÄ-työryhmä,  
Selvis-ryhmä 

EHKÄPÄ-työryhmä perustettu ehkäise-
vän päihdetyön ryhmäksi ja hieman 
suppeampi Selvis-työryhmä toimii sen 
alaryhmänä. Tavoitteena kuntalaisten 
oman elämän hallinnan tukeminen ja 
elinolojen seuranta viranomaisyhteis-
työnä. Työryhmä kerää ja seuraa vuo-
sittain tehtäväalueensa tilastotietoja ja/ 
jäsentensä kokemustietoa sekä tekee 
niiden vaatimat toimenpide-ehdotukset 

Naantali   Palveluverkosto Alueellisesti toimiva ryhmä, jota vetää 
aluekoordinaattorin nimikkeellä toimiva 
nuorisotyön viranhaltija 

Kon-
tiolahti  

Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Kunnanhallituksen perustama työryh-
mä, jonka puheenjohtaja on nuoriso-
ohjaaja. Laajennettu aiemmin toimi-
neesta nuorisotoimen, sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden, työhallinnon ja seura-
kunnan suppeammasta työryhmästä 

Lapua Hyvinvointityöryhmä  Entinen ennaltaehkäisevä mielenterve-
ystyöryhmä, jota on täydennetty työ-
hallinnon, nuorisovaltuuston ja seura-
kunnan edustajalla 

Nastola*  Haavi-ryhmä  Toiminut aiemmin oppilashuollon kehit-
tämishankkeen ohjausryhmänä  

Somero Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Koulujen kautta toimiva ryhmä, joka 
kerää tietoa nuorten kasvu- ja elinolois-
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ta ja arvioi tilannetta päätöksenteon 
tueksi, ohjaa nuoria oikeaan palveluun 
ja palvelee heitä asiakaslähtöisesti, ta-
vataan kerran kuussa pudokasnuorten 
aktivoimiseksi ja ohjaamiseksi harras-
tusten pariin ja nuorisotoimi ja kansa-
laisopisto aktivoivat nuoria, valmistu-
massa hyvinvointisuunnitelma 

Jämsä * Etsivän työn ohjaus-
ryhmä Nuorten työl-
listymisen tausta-
ryhmä 

Työhönvalmennussäätiön etsivää työtä 
tukeva ryhmä, taustaryhmän ja kau-
pungin työllistämistoimikunnan  
yhteistyönä tehostettuja toimia nuorten 
työllistämiseksi 

Tornio  Tornion työvoima-
lasäätiön (ent. 
Nuorten työpaja) 
koordinoima monia-
laisen viranomaisyh-
teistyön verkosto 

Ryhmä virallistettu lakimuutoksen myö-
tä, tavoitteena nuorten syrjäytymisen 
ehkäisy 

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin ja -politiikkaan kyt-
keytyvät ryhmät 

Kotka  Kasva Kotkassa -
ryhmä 

1990-luvulta lähtien toiminut ryhmä, 
joka tehnyt lapsipoliittisen ohjelman ja 
vastannut lastensuojelusuunnitelman 
teosta, valmistelee hyvinvointisuunni-
telman ja sen seurannan toteutumista, 
koordinoi lasten ja nuorten elinolotyötä 
ja ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin 

Kouvola  Lasten ja nuorten 
palvelujen monialai-
nen ohjausryhmä 

Kaupunginjohtaja asettanut hoitamaan 
lastensuojelulain ja nuorisolain mukai-
sia tehtäviä. Ryhmä toimii ohjausryh-
mänä lasten ja nuorten palvelujen yh-
teisissä hankkeissa sekä seuraa valta-
kunnallisia linjauksia ja politiikkaohjel-
mia ja niiden toteuttamista 

Lappeen-
ranta  

Peruskoulun päättä-
neiden jälkiohjaus-
ryhmä, lasten ja 
nuorten hyvinvointi-
työryhmän johto-
ryhmä 

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän 
johtoryhmä koordinoi lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvia toimia, kaupungissa myös 
viranomaisten alaryhmiä ja nuorten 
pudokkaiden ohjausta varten erillinen 
asiantuntijaryhmä 

Oulu  Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Lastensuojelusuunnitelmaan sekä seu-
dulliseen lapsi- ja nuorisopoliittiseen 
ohjelmaan kytkeytyvä ryhmä 

Porvoo  Hyvis-ryhmä Vuonna 1998 perustettu ryhmä, jota on 
täydennetty työhallinnon edustajalla ja 
jonka tehtävät määritelty nuorisolain 
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mukaisiksi sivistyslautakunnan esityk-
sestä kaupunginhallituksessa 

Raahe  Nuorisotyön ja -
politiikan koor-
dinointityöryhmä 

Kaupungin nuorisolautakunnan vuonna 
2009 perustama nuorisotyön ja -
politiikan työryhmä, jonka nuorisolauta-
kunta päätti vuoden 2010 lopussa jat-
kavan nuorisolain mukaisena monialai-
sena ohjaus- ja palveluverkostona 

Tampere  Lapsi ja nuorisopo-
liittisen ohjelman 
suunnitteluryhmä  
 
 
 

Ryhmää täydennetään valtionhallinnon 
ja järjestöjen asiantuntijoilla, on por-
mestarin nimeämä seurantaryhmä, joka 
seuraa lapsi- ja nuorisopolitiikan toteu-
tumista ja raportoi valtuustolle valtuus-
tokausittain 

Ylöjärvi 
* 

Nootti-ryhmä Hyvinvointiryhmässä muodostettu ja on 
sen alainen ryhmä. Ryhmä vastaa 
muistakin lapsiin ja nuoriin kohdistuvis-
ta monialaisista tehtävistä, jotka tulevat 
lastensuojelu ja terveydenhuoltolain 
nojalta, kartoittaa lasten ja nuorten 
palvelut ja katvealueet opinnäytetyönä 
ja tekee esityksiä kaupunginhallitukselle 
ja toimii ohjausryhmänä lapsi- ja nuori-
sopoliittiselle ohjelmalle 

 Lautakuntien ja kaupunginhallitusten perustamat ryhmät 
Hä-
meenky-
rö 

Nuorisofoorumi  Sivistys- ja perusturvalautakunnat ovat 
nimenneet edustajat  

Ilmajoki  Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Kaupunginhallitus nimennyt ryhmän 

Kiiminki  Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Asetettu suunnittelulla 2-vuotiset laki-
sääteiset tehtävät ja kunnan painotuk-
set, jossa tavoitteet on mainittu tark-
kaan kuten koordinoida toimijoita, ha-
kea ratkaisuja, kehittää palvelujärjes-
telmää ja estää päällekkäisyyksiä 

Siilinjärvi  Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Perustamisesta päätetty ja edustajat 
pyydetty nimeämään 

Suomus-
salmi  

Monialainen ryhmä Vastikään sivistyslautakunnan asettama 
ryhmä 

Ääne-
koski  

Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Perustamisvaiheessa oleva ryhmä, josta 
kaupunginhallitus päättää lähiaikoina; 
kokoontuessaan määrittelee lain pohjal-
ta omat paikalliset toimintansa paino-
pisteet ja laajennetut tehtävät 

* verkostosta on esitetty tarkempi kuvaus myöhemmissä luvuissa 
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Päivittäminen ei ole 
vielä käynnistynyt

16 %

Olemme aloittaneet 
ryhmän uudistamisen 

(mm. jäsenistö, 
tavoitteet)

50 %

Uusi verkosto alkaa 
olla valmis ja 

kokoontuu pian
25 %

Jokin muu
9 %

Missä vaiheessa ohjaus‐ ja palveluverkoston päivittämistyö on kunnassanne?

 

10.2 Päivitettävät ryhmät 

Olemassa olevien työryhmien päivittämistyössä on tyypillisimmin ollut me-
neillään ryhmän uudistamisen kuten jäsenistön ja tavoitteiden muuttamisen 
vaihe, joka oli tekeillä noin puolessa verkostoista. Neljäsosassa tapauksista 
uusi verkosto on ollut valmis ja kokoontumassa pian ja vajaassa viides-
osassa työryhmistä päivittäminen ei ollut vielä käytännössä käynnistynyt, 
vaikka se oli jo suunniteltu. Muita vaiheita päivitystyössä on ollut meneil-
lään oleva valmisteluvaihe olemassa olevien ryhmien sopivuuden määrittä-
misestä, tarkemman suunnitelman laatiminen päivitystä varten, nuoriso-
kumppanuusryhmän päivittäminen ja päätöksentekovaiheessa olevan ryh-
män jäsenten nimeäminen.  
 

Kuvio 2.  
Päivitettävien työryhmien toimintavaihe  

 
Kyselyyn vastanneissa kunnissa monialaiset nuorten koulutus-, sosiaali-, 
terveys- ja nuoriso- ja työvoimapalveluihin nivoutuneet työryhmät, joita on 
päivitetty nuorisolain vaatimusten mukaisiksi, ovat olleet usein ennaltaeh-
käisevän päihdetyön ryhmiä tai lastensuojelusuunnittelusuunnitelmiin liitty-
viä ryhmiä. Päivitettävissä työryhmissä on myös pidempään toimineita tie-
don välittämiseen ja nuorten asioiden hoitamiseen keskittyneitä ryhmiä ja 
työpajojen ohjausryhmiä. Osassa kunnista monialainen yhteistyöverkosto 
rakennetaan siten, että olemassa olevia monialaisia työryhmiä kartoitetaan 
ja määritetään jokin niistä ohjaus- ja palveluverkostoksi. Tällä voidaan vält-
tää päällekkäisten uusien ryhmien muodostuminen. Ohjaus- ja palveluver-
kostoja on rakennettu täydentämällä osallistujia ja märittämällä tavoitteita 



 

Monialaiset ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa 59 
 

uudelleen sekä jossain tapauksissa myös muodostamalla laajemmista ryh-
mistä pienempi ohjaus- ja palveluverkostoksi nimettävä ryhmä. 
Kunnat ovat mukana taulukon 4 luokittelussa sen perusteella, missä vai-
heessa vastaaja on ilmoittanut paikkakunnan olevan ohjaus- ja palveluver-
koston käynnistämisessä (ks. kuvio 1).   
 

Taulukko 4.  
Päivittämisvaiheessa olevat nuorisolain mukaiset ryhmät 
Kunta Verkoston nimi  

(entinen) 
Erityispiirre 

 Nuorten koulutus-, sosiaali-, terveys- ja nuoriso- ja työvoima-
palveluihin  

nivoutuneet ryhmät 
Alajärvi  Seudullinen päihde-

työryhmä 
Päivitetään ryhmää, jossa on tavoittee-
na tukea nuorten elämänhallintaa ja 
kehittää palveluverkostoa 

Eura  Ennaltaehkäisevä 
päihderyhmä 

Päivitetään osallistujia ja uutena muka-
na työhallinto sekä kehitetään toimin-
taa 

Kalajoki  Ehkäisevän päihde-
työn  
ryhmä 

 

Nurmi-
järvi  

Ennaltaehkäisevän 
työn poikkihallinnolli-
nen ohjausryhmä 

Mukana johtotason henkilöitä, yhteys 
kunnan johtoon, strategioihin ja tavoit-
teisiin, ohjaa poikkihallinnollista var-
haista avointa yhteistyötä 

Ilo-
mantsi  

Lastensuojelusuunni-
telman työryhmä 

Lastensuojelusuunnitelman laatimista 
ja toimeenpanoa toteuttavan moniam-
matillisen työryhmän täydentäminen 
nuorisolain edellyttämäksi ryhmäksi 

Oulun-
salo* 

Lastensuojelusuunni-
telman työryhmä 

Lastensuunnitelmien tekoon osallistu-
nut monialainen työryhmä, joka toimii 
verkostona myös muissa hankkeissa ja 
prosesseissa, tavoitteena toimia kun-
nan pääprosessina olevan lasten, nuor-
ten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edis-
tämiseksi 

Pori  Lapsi- ja nuorisopo-
liittinen johtoryhmä 

Täydennetään johtoryhmää. Muita 
nuorten urasuunnittelun kehittymistä ja 
tukitoimien piiriin pääsemistä tukevia 
verkostoja ovat etsivän nuorisotyön, 
yleissivistävän koulutoimen ohjaustoi-
minnan työryhmät, valtakunnallinen 
opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 
ohjausryhmä, nuorten moniammatilli-
nen hyvinvointityöryhmä  
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Heinola  Nuorten työrengas  Täydennetään terveystoimen ja poliisin 
edustajalla, määritetään ohjaus- ja 
palveluverkostoksi sivistyslautakunnan 
kokouksessa 

Nokia * Nyrkit savessa työ-
ryhmä 

Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä 

Lohja*  Nuorisoverkosto Poikkihallinnollinen nuorten tilanteista 
tietoa jakava ryhmä, jonka nimeämistä 
on käsitelty lautakunnissa ja kaupungin 
johtoryhmässä  

Kiuru-
vesi 

Nuorten työpajan 
moniammatillinen 
verkosto 

Täydennetään ryhmää poliisin edustuk-
sella  

Nivala  Nuorten työpajan 
ohjausryhmä 

Täydennetään poliisin edustuksella ja 
vahvistetaan ryhmää ottamalla useam-
pia toimijoita mukaan sosiaalitoimesta 
ja koulutoimesta sekä kolmannen sek-
torin edustaja. Tavoitteena on selkeyt-
tää, koordinoida ja tiedottaa sekä en-
naltaehkäistä useiden rinnakkaisten 
työryhmien ristikkäistä toimintaa sekä 
saada työryhmät tietoisiksi lapsi- ja 
nuorisopoliittisen ohjelman sekä lasten- 
ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
sisällöistä ja tavoitteista niin, että jo-
kainen työryhmä toimisi samansuuntai-
sesti. Työryhmä huolehtii myös asetet-
tujen tavoitteiden edistämisestä kaikis-
sa päätöksentekoportaissa 

Laihia  Yhdessä eteenpäin 
ryhmä 

Vuosia toiminut ryhmä, josta on puut-
tunut lakiuudistusta ajatellen vain työ-
hallinnon edustaja 

Janak-
kala  

Moniammatillinen 
tiimi 

Tiimistä on erotettu pienempi ryhmä, 
joka kokoontuu yhteisvalintatulosten 
tullessa ja syksyllä kahdesti, ryhmää 
täydennetään TE-toimiston edustajilla 

Kitee*  INFO-ryhmä Noin 10 v nuorten elinoloja seurannut 
ja viranomaisten välisistä pelisäännöis-
tä sopinut ryhmä, tulee jatkossa toi-
mimaan Keski-Karjalan alueen kunnis-
sa, jotka ovat sosiaali- ja terveyspalve-
luiden yhteistoiminta-alueessa, ryhmän 
tavoitteita täsmennetään 

Sipoo  Nuorisokumppanuus-
ryhmä 

Useita vuosia sitten perustettu ryhmä, 
jonka tavoitteena on nuorten asioiden 
edistäminen, päihdekasvatuksen koor-
dinointi ja etsivän nuorisotyön tavoit-
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teiden määrittely 

Sodan-
kylä*  

Nuorten tukiryhmä V. 2009 perustettu ryhmä, jonka toi-
minta perustuu varhaiseen havainnoin-
tiin ja puuttumiseen moniammatillises-
sa ryhmässä jatkotoimia varten 

 Olemassa olevien ryhmien kartoitus ja uuden/entisen määrit-
täminen  

Enon-
koski 

NEPPARI-ryhmä Seudullinen verkosto nuorisotyötä ja 
etsivää nuorisotyötä yhteisesti hankki-
ville jäsenkunnille Savonlinnan seudulla 

Sulkava  NEPPARI-ryhmä Seudullinen verkosto nuorisotyötä ja 
etsivää nuorisotyötä yhteisesti hankki-
ville jäsenkunnille Savonlinnan seudulla 

Hollola* Lasten nuorten ja 
perhepalveluiden mo-
niammatillinen kehit-
tämisryhmä, nuoriso-
työn moniammatilli-
nen ohjausryhmä 

Nuorisopalveluiden yhteistoiminta-
alueen strateginen kehittämis- ja ohja-
usryhmä suunnitelmissa  

Kajaani  Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Tehty esitys toimijoista ja lain mukai-
sista tehtävistä 

Kaarina Ennaltaehkäisevän 
mielenterveys- ja 
päihdetyön Sateen-
kaarina-ryhmä,  
Koulutustakuutiimi, 
Alueohjaajaryhmä  

Kartoitetaan olevista ryhmistä 

Imatra  Etsivän työn verkos-
to, lasten nuoren ja 
perheiden hyvinvoin-
tisuunnitelman toi-
menpideohjelmassa 
Monialainen Ketju -
työryhmä 

Etsivän työn verkosto toimii pudokkaita 
varten, lasten, nuoren ja perheiden 
hyvinvointisuunnitelman toimenpideoh-
jelman monialainen työryhmä toimii 
toimenpiteiden seurantaryhmänä, Mo-
nialainen Ketju- työryhmässä ennalta 
ehkäisevää työtä, elinolojen kartoitusta 
nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden 
seminaarissa yhteisen näkemyksen 
muodostamiseksi kunnassa  

Lieksa  Lastensuojelun mo-
nialainen yhteistyö-
ryhmä  

Kartoitetaan työryhmiä ja yhdistetään 
niitä ja niiden toimintoja, jotta työajan 
käyttö tehostuisi – keskusteluissa täy-
dentäminen poliisilla ja työhallinnolla 

Mikkeli  Päihdetyöryhmä, hy-
vinvointityöryhmä, 
kaupungin työllisyy-
denhoidon ryhmä 

Monia ryhmiä nuorten asioiden käsitte-
lemiseksi, joten määritetään jo olemas-
sa olevista 

Tervo*  Työpajan hankkeiden  
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Suunnittelu ei ole 
vielä käynnistynyt

20 %

Suunnittelu on 
käynnistynyt, mutta 
päätöksiä ei ole tehty

56 %

Olemme tehneet 
päätöksiä 

suunnittelun jatkoksi
4 %

Jokin muu, mikä
20 %

Missä vaiheessa ohjaus‐ ja palveluverkoston suunnittelutyö on kunnassanne?

ohjausryhmä ja etsi-
vän työn ryhmä 

* verkostosta on esitetty tarkempi kuvaus myöhemmissä luvuissa 

10.3 Ohjaus- ja palveluverkoston suunnittelu 

Kunnissa, joissa ohjaus- ja palveluverkosto on suunnitteluvaiheessa, noin 
60 % ryhmän uudistaminen on aloitettu eli suunnittelu on käynnistynyt, 
mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. Noin viidesosassa suunnittelu ei ole vielä 
käynnistynyt ja muutamassa prosentissa kunnista on tehty päätöksiä suun-
nittelun jatkoksi. Muissa suunnitteluvaiheesta kertovissa vastauksissa ker-
rotaan siitä, kuinka vastaajilla ei ole tietoa tai asiasta ei ole keskusteltu. 
Suunnitelmissa on ollut lastensuojeluryhmään liittyvä tai paikallisen ratkai-
sun löytäminen tavalla, jossa olisi mahdollisimman vähän erillisiä ryhmiä.    
 

Kuvio 3.  
Suunnitteluvaiheessa olevien työryhmien vaihe 

 
Kunnissa, joissa ohjaus- ja palveluverkoston käynnistäminen on avoin, ti-
lanteet ovat vaihtelevia. Osassa kunnista ohjaus- ja palveluverkoston koos-
tumus sekä yhteydet paikallisiin muihin ryhmiin ja kaupungin strategioihin 
on pohdittavana, kun joissakin ryhmän määrittäminen on vielä avoin. Ta-
vallisimmin ohjaus- ja palveluverkostosta on puuttunut sosiaalitoimen edus-
tus.  
 
Kunnat ovat mukana taulukon 5 luokittelussa sen perusteella, missä vai-
heessa vastaaja on ilmoittanut paikkakunnan olevan ohjaus- ja palveluver-
koston käynnistämisessä (ks. kuvio 1).  
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Taulukko 5.  
Suunnitteluvaiheessa olevat nuorisolain mukaiset ryhmät 
Kunta Verkosto Erityispiirre 
 Nuorten koulutus-, sosiaali-, terveys- ja nuoriso- ja työvoima-

palveluihin  
nivoutuneet ryhmät 

Eura  Kuntoutuksen asia-
kasyhteistyöryhmä 

Suunnitelmissa rakentaa kuntoutuksen 
asiakasyhteistyöryhmän ympärille ra-
kentuva ohjaus- ja palveluverkosto 

Kaskinen Oppilashuoltoryhmä   Tarvetta oppilashuollon kehittämiselle 
ja sen myötä tavoitteena lisätä ennal-
taehkäisevää toimintaa lasten ja nuor-
ten parissa eri sektoreiden yhteistyönä 

Huittinen Useiden yhteistyö-
verkostojen ympä-
rille perustettava 
kattorakenne 

Suunniteltu, että kattorakenteeksi 
muodostuvassa ohjaus- ja palveluver-
kostossa resurssijohtoon kuuluvat jä-
senet kutsuu koolle kaupunginjohtaja, 
ryhmän suunniteltu kokoontuvan kah-
desti vuodessa 

 Kaupungin ohjelmiin ja strategiaan nivoutuvat ryhmät 
Helsinki* Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunni-
telma  

Valtuustostrategiaan liittyvä verkosto-
maisuuteen perustuva operatiivinen 
nelivuotinen ohjelma 

Turku  Kaupungin hyvin-
vointijohtoryhmän 
alaryhmä  

Nuorten ohjausmalli kehitetty ja ohja-
us- ja palveluverkosto käynnistyy kau-
punkitason alatyöryhmänä 

 Kokoonpanoltaan avoimet verkostot 
Kokkola  Ohjaus- ja palvelu-

verkosto 
Kaupunginhallitus on määrittänyt orga-
nisaatiot järjestäytymiskokoukseen, 
mutta toimijoita ei vielä ole nimetty 

Konne-
vesi 

Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Työryhmän kokoonpano on avoin 

Pirkkala  Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Työryhmän kokoonpano on avoin 

Pietar-
saari*  

Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Kaupunginhallituksen päätettävänä 
oleva ryhmä 

Nurmes  Monialaisen yhteis-
työn verkostot 

Monialaisten työryhmien määrittämistä 
ja täydentämistä 

Saarijär-
vi 

Ohjaus- ja palvelu-
verkosto 

Monialaisten työryhmien määrittämistä 
ja täydentämistä 

 Neuvotteluvaiheessa olevat verkostot 
Pelkosen
niemi  

 Suunnitteilla ryhmä, joka vastaa paikal-
lista tilannetta ja tarpeita  

Alavus  Tavoitteena käynnistää ryhmä 

* verkostosta on esitetty tarkempi kuvaus myöhemmissä luvuissa 
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11 Käytännön esimerkkejä erilaisista 
lähtökohdista rakennetuista verkostoista 

Tässä luvussa esitellään erilaisten taustojen mukaan käynnistyneitä ohjaus- 
ja palveluverkostoja. Kuvauksilla halutaan tuoda näkyväksi esimerkeillä 
sitä, miten työryhmät ovat rakentuneet, miten ne ovat toimineet ja millaisia 
tuloksia ne ovat saaneet aikaan. Aluksi esitellään käytännön esimerkkien 
kautta hankkeiden toteuttamisen jälkeen pysyväksi verkostoksi muodostu-
neita, sen jälkeen elämänkaarimallin mukaisesti toimivissa kunnissa käyn-
nistyneitä ohjaus- ja palveluverkostoja ja lopuksi seudullisesti rakentunei-
ta/rakentumassa olevia ohjaus- ja palveluverkostoja. 

11.1 Hankepohjaisesti käynnistyneet verkostot 

Lohjan Nuorisoverkoston kuvauksessa tulevat esille pitkäjänteisen hanke-
työskentelyn ja paikallisen yhteistyökulttuurin muodostumisen tulokset. 
Lohjan ohjaus- ja palveluverkostoksi muodostuneen työryhmän rakentumi-
sessa näkyy tavoitteellisuus työntekijä- ja johtotason sitouttamisessa ja sen 
ilmeneminen saaduissa verkostotyön tuloksissa. 

11.1.1 Lohjan Nuorisoverkosto 

Verkoston historia ja rakenne: Lohjalla toteutetaan alueellista vapaa-
aikatoimintaan liittyvää nuorisotyötä sekä nuorten elämänhallintaa tukevaa, 
sosiaalityöhön ja -ohjaukseen painottuvaa erityisnuorisotyötä kuten seura-
kunnan ja kaupungin yhteistyönä tehtävää katupartiointia. Lohjalla on to-
teutettu 1990-luvun lopussa nuorten peruskoulun suorittamista työharjoit-
telujaksojen avulla tukeva Linssi-projekti ja sen jatkoksi käynnistetty Nuor-
ten tuki- ja neuvontapistettä kehittänyt Linkki-hanke. Lohjalaisille 15–29-
vuotiaille tarkoitetussa Linkki-hankkeessa luotiin Lohjan mallina tunnettua 
koulutustakuumallia, jossa kartoitetaan koulupudokkaita ja ohjataan heitä 
koulutukseen myös opinto-ohjaajien kesäloma-aikana. Hankkeissa on toi-
minut sama ohjausryhmä, jonka jäsenet ovat olleet sitoutuneita ohjaus-
ryhmätyöskentelyyn. Toimiva yhteistyö on tuottanut konkreettisia heti nä-
kyvissä olevia tuloksia ja hankkeen päättymisen yhteydessä on tullut vah-
vasti esille, kuinka yhteistyöverkoston toimintaa on haluttu jatkaa. Projekti-
vaiheen jälkeen toimintaa jatkettiin Nuorisoverkostoksi nimettynä poikkihal-
linnollisena työryhmänä.  
 
Nuorisoverkostossa on edustajia kuntatasolta eri organisaatioista kuten 
nuorisotoimesta, sosiaali- ja terveystoimesta ja opetustoimesta, toisen as-
teen oppilaitoksista, erikoissairaanhoidosta ja TE-toimistosta. Tavoitteena 
on saada Nuorisoverkostoon sen ohjaus- ja palveluverkostoksi muodostu-
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misen jälkeen mukaan poliisin, seurakunnan ja puolustusvoimien edustajat. 
Ryhmässä on ollut sivistystoimen, opetustoimen ja perusturvan johtajia ja 
työntekijätason henkilöitä. Nuorisoverkosto on tarkoitus muuttaa lain mu-
kaiseksi ohjaus- ja palveluverkostoksi. Ryhmän muutosehdotus on hyväk-
sytty sivistys-, opetus- ja perusturvalautakunnissa ja asiaa on käsitelty 
kaupungin johtoryhmän tasolla. Laajaksi muodostuvaan ohjaus- ja palvelu-
verkostoon otetaan mukaan yksi henkilö organisaatiota kohti lukuun otta-
matta perusturvan ja sivistystoimen toimialaa, josta osallistuu päällikkö- ja 
työntekijätason henkilöitä. Nuorisoverkoston ja sen pohjalta muodostetta-
van ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana toimii sivistystoimen joh-
taja ja sen sihteeriksi tulee etsivä nuorisotyöntekijä.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Nuorisover-
kosto on kokoontunut alkuvaiheessa noin 4-5 kertaa vuodessa ja sen jäl-
keen noin kaksi kertaa vuodessa. Nuorisoverkoston tavoitteena on ollut 
jakaa tietoa mm. nuorten koulutukseen, hyvinvointiin ja työllisyyteen liitty-
vistä asioista. Nuorisoverkostossa ei ole hoidettu yksittäisten nuorten asioi-
ta, vaan siinä on käsitelty suurempia linjauksia ja kokonaisuuksia. Ohjaus- 
ja palveluverkoston on suunniteltu kokoontuvan 3-4 kertaa vuodessa ja 
tarvittaessa tiheämmin. Ensimmäisessä tapaamisessa mietitään ohjaus- ja 
palveluverkoston tavoitteita ja tapaamistiheyttä. Nuorisoverkoston tavoit-
teita tullaan muokkaamaan uuden lain tavoitteita vastaaviksi ja muutta-
maan ryhmän toimintakulttuuria ohjausryhmätyöskentelyn mukaisesta toi-
minnasta vieläkin enemmän kaikki toimijoita osallistavaksi. Ohjausryhmän 
toimivuuteen on vaikuttanut konkreettisten tulosten näkemisen lisäksi pu-
heenjohtajien aktiivinen, vastavuoroiseen keskusteluun osallistava ja myös 
kokousteknisesti taitava toiminta, jonka merkitys tulee jatkossa vahvistu-
maan verkoston laajenemisen vuoksi. Ohjausryhmään on koottu jäseniä 
jalkautumalla keskeisten nuorten asioita hoitavien tahojen luokse, kerto-
malla toiminnasta, kartoittamalla tilannetta ja sitouttamalla osallistujia 
ryhmän toimintaan. Eri tahoilta on tiedusteltu, kuinka hanke voisi olla toi-
mijoille ja niiden asiakasnuorille hyödyksi. Mukaan on saatu laajasti osallis-
tujia jalkautumisen ja markkinoinnin myötä. Verkostotyön toimivuuden 
eteen on tehty työtä myös osallistujien mukaan saamisen jälkeen ja ylläpi-
detty aktiivisesti verkostosuhteita myös kokousten välillä tehtyjen yhtey-
denottojen avulla.  
 
Verkostotyön tulokset: Nuorisoverkostosta on ollut tiedonvaihdon lisäksi 
merkitystä yksittäisten nuorten asioiden hoidossa, kun arjen asioissa on 
pystytty keskustelemaan luottamuksellisemmin myös kokousten ulkopuolel-
la. Verkoston avulla syntyneen luottamuksen myötä arjen asiakastyön ta-
solla tehtävä monialainen yhteistyö on toiminut paremmin. Nuorisotyön 
arvostus on kohonnut ja työn sisältö ja merkitys on tullut esille verkosto-
toimijoille, joilla ei ole useinkaan tietoa nuorisotyön tarkoituksesta ja toi-
minnasta. Verkoston kautta on voitu viestiä erityisnuorisotyön käytännöistä 
ja työmuodoista keskeisille yhteistyötahoille kuten sosiaalipalveluiden las-
tensuojelulle ja nuorisopsykiatrialle. Paikkakunnalla on vahva yhteistyön 
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kulttuuri. Vahva yhteistyön kulttuuri ilmenee käytännössä siinä, kuinka 
nuoren prosessista otetaan vastuu ilman viranomaiselta toiselle ohjaamista 
paikassa, johon nuori kiinnittyy ensimmäiseksi ja muut toimijat ovat nuor-
ten tukena. Verkostossa on mietitty konkreettisia panostuksia ja keinoja, 
joilla voitaisiin puuttua nuorten tilanteeseen ja toimia niiden ratkaisemisek-
si. Verkoston avulla on reagoitu ajankohtaisiin ilmiöihin ja saatu konkreetti-
sia asioita eteenpäin. Näistä suurimpia on ollut nuorisotyöttömyyshanke, 
johon kaupunki ja TE-toimisto ovat laittaneet mittavan panostuksen. Toi-
minta sai alkunsa työryhmässä käydystä nuorten syrjäytymistä ja työttö-
myyttä koskevasta keskustelusta, jossa pohdittiin kunnan mahdollisuuksia 
toimia tilanteeseen vastaamiseksi. Toimintamallissa kaupunki ottaa nuoren 
kahden kuukauden työharjoitteluun ja sen jälkeen kuuden kuukauden työ-
hön. TE-toimisto on suunnannut palkkatukirahoitusta kaupungille ja työn 
tuloksena 70 nuorta on saatu työllistettyä. Nuorisoverkosto on vaikuttanut 
myös Omin jaloin -hankkeen käynnistymiseen ja siitä viestimiseen. 
 
Omin jaloin -toiminta käynnistyi vuonna 2007 haasteellisten asiakastapaus-
ten ympärille rakentuneesta kokeilusta, jossa hyvin haasteellisiksi osoittau-
tuneille nuorille tarjottiin pienryhmätoimintaa ja yksilötapaamisia elämän 
eri osa-alueiden läpikäymiseksi. Nuorista tehtiin lopuksi lastensuojeluilmoi-
tukset, joihin kirjattiin toiminnan aikana syntynyttä tietoa. Kaupungin las-
tensuojelunjohtaja kiinnostui työstä, josta ryhdyttiin rakentamaan struktu-
roidumpaa mallia. Työn tuloksena on kehittynyt 12–17-vuotiaille nuorille 
tarkoitettu paketti eli työkirja yksilötyön tekemisestä, nuorten omien valin-
tojen ja vaikutusten ajattelemaan saattamisesta, vahvuuksista ja voimava-
roista. Työkirjassa on kirjallisia tehtäviä ja muuta keskustelua tukevaa ma-
teriaalia. Lohjalaiset ovat kouluttaneet eri paikkakuntien edustajia käyttä-
mään menetelmää. Mallista on tullut runsaasti yhteydenottoja nuorisotyön-
tekijöiden lisäksi sosiaalityöntekijöitä, terveydenhoitajilta, koulukuraatto-
reilta, erityisopettajilta, vapaa-ajanohjaajilta ja muilta nuorten parissa toi-
mivilta ammattilaisilta. Nuorten parissa toimivat ammattilaiset ovat hyöty-
neet nuorisotyössä kehitetystä toimintamallista, joka on helpottanut nuoren 
tilanteiden selvittämistä. Mallilla saadaan tavoitettua lastensuojelun kriteerit 
täyttämättömiä, kuten näpistyksestä kiinni jääneitä nuoria varhaisen puut-
tumisen palveluun. Omin jaloin -toiminnasta on voitu osoittaa taloudellisia 
tuloksia. Esimerkiksi nuorisopsykiatrian ja lastensuojelun kautta ohjautuvil-
la nuorilla palvelun hinta on ensimmäisellä käynnillä sama kuin mikä on 
Omin jaloin -prosessissa viidellä käyntikerralla 1,5 kuukauden aikana. 

11.1.2 Hattula-verkko 

Hattula-verkko on esimerkki hankevaiheen jälkeen vakiintuneesta ohjaus- 
ja palveluverkostoksi muodostuneesta kolmannen sektorin ja seurakunnan 
edustajia sisältävästä verkostosta. Ryhmän työn tuloksena toteutetaan py-
syvästi lapsia ja nuoria sekä paikallisia ammattilaisia hyödyntävää toimin-
taa alaryhmissä työskentelyn kautta.  
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Verkoston historia ja rakenne: Hattula-verkko on toiminut jo lähes 10 
vuoden ajan. Hattula-verkko käynnistyi Perhevoimala-hankkeen myötä, 
jossa oli tavoitteena edistää moniammatillista yhteistyötä ennaltaehkäise-
vässä perhetyössä ja laatia tavoiteohjelma lasten nuorten ja perheiden toi-
mintaa varten. Perhevoimalan toiminta jäi vakituiseksi työmuodoksi samoin 
kuten Hattula-verkon toiminta. Hattulan seudulla on tehty aiemmin nuoriso-
toimen verkostotyötä, jossa on järjestetty yhteisiä kokoontumisia ja laadit-
tu seudullisen yhteistyön välittämisen malli eli seinätaulu, johon on kirjattu 
yhteisiä käytäntöjä. Seudulla toimii edelleen seudullinen ehkäisevän päihde-
työn ryhmä, jossa A-klinikka toimii yhdyshenkilönä tapaamisten järjestämi-
sessä. Hattula-verkossa on edustajat kaikista keskeisistä lasten ja nuorten 
kanssa toimivista tahoista. Mukana on kunnan eri toimijoita kuten nuoriso-
toimi, perusopetus, lukio, sosiaalitoimi, terveystoimi sekä poliisihallinto, 
seurakunta ja järjestön kuten MLL:n edustajia, joiden kanssa tehdään var-
haiskasvatukseen liittyvää yhteistyötä. Mukana on myös satunnaisesti ver-
koston kokouksiin osallistuvia tahoja kuten nuorisovaltuusto ja A-klinikka. 
Hattula-verkossa ei ole ollut mukana työhallinnon edustusta, mutta suun-
nitteilla on työpajan saaminen alueelle ja myös sen myötä vahvempaa pa-
nostusta nuorten työllisyyteen liittyviin asioihin.  
 
 Hattula-verkon jäsenet ovat työntekijöitä eikä sen toiminnalla ole suoraa 
yhteyttä lautakuntatyöskentelyyn. Hattula-verkon toiminta on toisaalta tii-
viisti kytköksissä Hattulan lapsi-, nuoriso- ja perhepoliittiseen ohjelmaan, 
jota verkon jäsenet ovat olleet laatimassa. Ohjelma päivitetään valtuusto-
kausittain ja sen työstämisen kautta Hattula-verkossa esille tulevat asiat 
menevät virallista kanavaa pitkin eteenpäin kaupungin päättäjille. Hattula-
verkkoa on koordinoinut alkuvaiheessa päivähoitotoimen johtaja ja hänen 
jälkeensä koordinaattorivastuu on vaihdellut.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Vuonna 2010 
Hattula-verkon koordinointi sisällytettiin yhden perhetyöntekijä työnkuvaan 
ja verkoston sihteeriksi määritettiin nuorisotyöntekijä. Hattula-verkkoon on 
luotu siirtäen vaihtamiseen perustuva rakenne. Uudessa toimintamallissa 
vetovastuu verkon toiminnasta on kaksivuotinen ja sihteeri jatkaa toimin-
taansa vielä seuraavan vuoden, jotta hän voi välittää tietoa työtavoista ja 
opettaa uutta verkon vetovastuullista tahoa toimintaan. Käytössä on myös 
varahenkilöjärjestelmä tapaamisia varten. Verkko kokoontuu kuuden viikon 
välein ja tapaamisajat varataan eteenpäin vuodeksi kerrallaan. Hattula-
verkon tehtävänä on tiedottaminen ja ajankohtaisten tietojen jakaminen. 
Toisena tehtävänä on yhteisten käytännön tapahtumien järjestäminen, ku-
ten yhteisten tietoa ja asiantuntemusta tarjoavien koulutusten ja tutustu-
miskäyntien toteuttaminen. Verkon kolmantena tehtävänä on järjestää lap-
sille ja nuorille toimintaa, jota suunnitellaan ja ryhdytään toteuttamaan 
käytännössä erilaisten alaryhmien avulla. Alaryhmät toimivat Hattula-
verkon työrukkasryhminä. Näitä ovat mm. alle kouluikäisten ryhmä, joka 
järjestää vuosittain Eskarista esikouluun -messut sekä erityisnuorille tarkoi-
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tettua pienryhmätoimintaa, johon osallistuvat nuoret ja heidän vanhempan-
sa.   
 
Neljänneksi Hattula-verkosto järjestää Vanhemmuuden tukipuut -toimintaa, 
jolla tuetaan vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. 
Verkko on järjestänyt kolmen vuoden ajan peruskoululaisille 1-9. luokkien 
lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ohjelmatoimintaa. Oppilaille on 
järjestetty koulupäivään sisältyviä oppitunteja ja teemapäiviä joita ovat 
olleet toteuttamassa kouluterveydenhoitajat koulupsykologi, opinto-ohjaaja, 
erityisohjaaja sekä kunnan ja seurakunnan nuorisotyöntekijät. Teemat ovat 
liittyneet vaihtelevasti eri ikäluokalle soveltuviin asioihin kuten esimerkiksi 
1. luokan oppilailla itsetunnon vahvistamiseen ja aamupalan tärkeyteen, 5. 
luokan oppilailla murrosikään ja tupakointiin ja 9. luokan oppilailla elämän-
hallintaan, ammatilliseen kasvuun ja työelämätietouteen. Hattula-verkkoon 
kuuluva nuorisotoimi tekee lasten ja nuorten palveluissa tiiviisti käytännön 
yhteistyötä sosiaalitoimen osa-alueiden kuten lastensuojelun ja perhetyön 
kanssa. Seurakunnan kanssa toteutetaan mm. eri teemoja käsittelevää 
ryhmätoimintaa lapsille ja nuorille.  

11.1.3 Nastolan Haavi-ryhmä 

Nastolan Haavi-ryhmä on esimerkki oppilashuollon ja nivelvaiheiden ohja-
usprosessien kehittämistoiminnan kautta rakentuneesta ohjaus- ja palvelu-
verkostosta.  Haavissa on tehty näkyväksi paikallista palvelurakennetta ja 
sen keskeisiä toimijoita sekä nivottu ryhmän toiminta kunnan strategiatyö-
hön.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Nastolan Haavi-ryhmän toiminta on saa-
nut alkunsa oppilashuollon kehittämishankkeen ohjausryhmästä. Nastolassa 
kehitettiin monialaista yhteistyötä vuosina 2007–2009 toteutetuissa seutu-
kunnallisissa oppilashuollon hankkeissa, joihin erityisopetuksen rehtori on 
osallistunut hyvin aktiivisesti. Projektiryhmä etsi haavoittuvassa tilanteessa 
olevia yläkouluikäisiä nuoria ja kokosi heistä 15 hengen Porkkana-ryhmän, 
jolle kunnan nuorisotyöntekijän ja seurakunnan nuorisotyöntekijän järjesti-
vät yhteisvoimin toimintaa. Hankkeen ohjausryhmän ideoimana toimintansa 
käynnisti hieman myöhemmin oppilaanohjausta kehittävä NOPO-hanke, 
jonka kehittämisryhmään koottiin vuosina 2008–2010 vieläkin laajemmin 
monialaisia toimijoita. NOPO-hankkeessa kehitettiin ennaltaehkäisevää mo-
niammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä oppilaanohjauksen tehostami-
seksi sekä esiopetuksen ja peruskoulun nivelvaiheen ja 15–17-vuotaiden 
nivelvaiheiden toimivuuden parantamiseksi. Hankkeessa perustettu Haavi-
ryhmä on kartoittanut pudokkaiden tilannetta ja sen kautta ilman opiskelu- 
ja työpaikkaa jääneet nuoret on ohjattu palveluiden piiriin.  
 
Kaupungin sivistystoimen johtaja oli valmistelemassa syksyllä 2010 Haavi-
ryhmän määrittämistä nuorisolain mukaiseksi työryhmäksi ja Haavin ni-
meämisestä ohjaus- ja palveluverkostoksi päätettiin sivistyslautakunnassa 
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vuoden 2011 vaihteessa. Haavi-ryhmässä ovat mukana nuorisotoimi, pe-
rusopetus, ammatillinen koulutus, lukio, sosiaalitoimi, terveystoimi, työhal-
linto, poliisihallinto ja seurakunta. Kunnan työllistämisyksikkö on ollut aktii-
visesti mukana Haavin toiminnassa. Yksi seurakunnan kolmesta nuoriso-
työntekijästä on mukana Haavi-ryhmässä. Nuorisopalveluissa toimii koulu-
vastaava ja yläkoulut ovat olleet tyytyväisiä malliin, jossa nuorisotyönteki-
jän työstä miltei puolet on kouluyhteistyötä. Kouluyhteistyössä ovat konk-
reettisesti mukana myös seurakunnan nuorisotyöntekijät. Kolmannen sek-
torin toimijat on huomioitu kaupungin strategiassa ja ryhmän toiminnassa 
nuorille osallisuutta ja osallistumismahdollisuuksia tarjoavina toimijoina, 
mutta järjestöjen osallistuminen Haaviin on vielä avoin. Haavi-ryhmän seu-
dullisia toimijoita ovat sosiaali- ja terveyspuolen yhtymän, poliisin ja TE-
toimiston ja kunnallisen työllistämistoiminnan hankkeet.  Haavi-ryhmässä 
on mukana pääosin käytännön tason työntekijöitä ja rehtoreita. Haavi-
ryhmä on kokoontunut pari kertaa ja hahmotellut lakimuutoksen myötä 
ryhmän tehtäviä. Jatkossa tapaamisia on todennäköisesti neljä kertaa vuo-
dessa. Paikallisen koulun oppilaat ovat piirtäneet Haavi-ryhmälle oman lo-
gon.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Haavi-
ryhmän valintaan ohjaus- ja palveluverkostoksi ja sen nopeaan käynnisty-
miseen on vaikuttanut se, että verkoston yhdyshenkilöt ja muut siihen osal-
listuvat toimijat on kuvattu sekä pidetty huolta siitä, että tieto välittyy eri 
yksiköissä myös muille kuin ryhmän yhdyshenkilöille. Haavi-ryhmään kuu-
luva peruskoulun ja toisen asteen jälkeisistä ohjausprosesseista vastaava 
henkilö on laatinut kuvauksia erilaisista nuorten tilanteista ja toimintaan on 
määritelty vastuuhenkilöt. Haavi-ryhmän kautta on välittynyt tietoa eri toi-
mijoille. Ryhmän vaikutuksesta eri koulutusyksikköjen kuraattorit ovat 
määrittäneet omat vastuualueensa ja sopineet tiedonvälityksen käytännöis-
tä, jos nuoret ovat jääneet koulutuksen ulkopuolelle. Haavi-ryhmän toimin-
taan on vaikuttanut myönteisesti onnistuneet henkilövalinnat, jolloin ryh-
mässä on paljon asiantuntemusta ja vastaanottavuutta monialaiselle työs-
kentelylle. Haavi toimii keskustelevasti, kantaaottavasti ja käytännön rat-
kaisuja ehdottamalla. Onnistumiseen on vaikuttanut myös ohjausprosessis-
ta vastaavan henkilön aktiivisuus ja ryhmän toiminnan myötä aikaansaadut 
tulokset.  
 
Nuorisotoimen ja poliisin välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja yhteys on py-
ritty säilyttämään henkilövaihdoksista huolimatta. Kun poliisin pitkäaikainen 
yhteyshenkilö on ollut eläköitymässä, hän on perehdyttänyt seuraajansa 
toimintaan ja nuorisotoimen edustaja on tavannut ryhmän uuden jäsenen 
ennen yhteyshenkilön poisjäämistä. Kaupungissa on tehty 10 vuotta sitten 
lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma ja kuntastrategian lisäksi on käyty 
keskustelua sivistyspalveluiden oman strategian laatimisesta. Haavi-
ryhmän toiminta tukee käytännössä kaupungin strategian toteutumista, 
jossa ovat teemoina työllisyys, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä nuorisotyöt-
tömyyden vähentäminen ja kouluyhteistyön kehittäminen. Jatkossa merki-
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tystä tulee olemaan terveysliikunnalla, joka on kasvattanut hyvinvoinnin 
ohella yhtenä teemana merkitystään nuorten palveluissa.  

11.1.4 Nokian Nyrkit savessa -työryhmä 

Nokian kaupungin Nyrkit savessa -työryhmä on esimerkki hanketyöskente-
lyn pohjalta käynnistyneestä seurakunnan ja järjestöjen edustajista koos-
tuvasta ohjaus- ja palveluverkostosta, jossa on toteutettu toimintaa käy-
tännön tason työtä tekevien alaryhmien kautta. Työryhmän muodostumista 
ohjaus- ja palveluverkostoksi selvitetään tutkimuksellisesti ja vuorovaiku-
tuksellisesti.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Nokialla on toiminut vuodesta 1995 lähti-
en hankkeen pohjalta käynnistynyt monialainen Nyrkit savessa -työryhmä, 
jolle toivottiin jatkoa myös projektiajan päättymisen jälkeen. Työryhmän 
avulla on haluttu jakaa tietoa poikkihallinnollisesti. Verkostossa on mukana 
yhteensä noin 30–40 toimijaa, joista noin 10–15 on teemasta riippuen pai-
kalla tapaamisissa. Nyrkit savessa -työryhmään kuuluu nuorisotoimen, pe-
rusopetuksen yläkoulun, erityisoppilaitoksen, ammatillisen oppilaitoksen, 
sosiaalitoimen, terveystoimen, poliisin, seurakunnan ja järjestöjen edusta-
jia. Myös lukion edustaja on osallistunut ajoittain tapaamisiin. Mukana ver-
kostossa on järjestöistä SPR:n katutyöpartiotyötä tekevä työntekijä, nuori-
soasuntojen edustaja, peruskoulun päättäneille sosiaaliohjausta tarjoavan 
hankkeen työntekijä sekä nuorten asioista kiinnostunut kaupunginhallituk-
sen jäsen. Työryhmän jäsenet ovat käytännön tason työntekijöitä. Nyrkit 
savessa -työryhmässä puheenjohtajuus on ollut vaihtuva. Vuodesta 2010 
lähtien työryhmälle päätettiin valita pysyväksi koordinaattoriksi kaupungin 
vapaa-aikakeskuksessa toimiva erityisnuorisotyöntekijä. Nokialla toimii 
myös lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä. Lasten ja nuorten hyvinvointi-
ryhmä on vuonna 2010 perustettu Nyrkit savessa -työryhmää laajempi las-
tensuojeluun liittyvä työryhmä, jonka tavoitteena on seurata kaupungissa 
laaditun Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman ja Lastensuojelusuunnitel-
man toteutusta. 
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Työryhmän 
tapaamisia on järjestetty sekä nivelvaiheyhteistyön että laajemmin nuoria 
koskevien asioiden tiimoilta. Nyrkit savessa -työryhmässä on toteutettu 
nivelvaiheyhteistyötä siihen kuuluvassa nivelvaiheyhteistyöryhmässä, jossa 
on vaihdettu tietoa ensisijaisesti peruskoulun päätösvaiheessa olevien nuor-
ten tilanteesta, käyty läpi lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen hakeneita 
nuoria keväisin ja syksyisin sekä seurattu nuorten koulutuksessa pysymis-
tä. Ryhmä kautta on voitu tukea nuorten työllistymistä TE-toimiston lisäksi 
siten, että vapaa-aikatoimessa työskentelee työryhmään kuuluva nuorille 
työtehtäviä välittävä työpalveluohjaaja. Nyrkit savessa -työryhmään kuulu-
van nivelvaiheyhteistyöryhmän avulla on tavoitettu koulupudokkaita ja voi-
tu auttaa nuoria sekä välittää hyvin poikkihallinnollista tietoa verkoston 
avulla. Työryhmässä on järjestetty vuosittain monialaiset verkostopäivät, 
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joissa on tarjolla koulutusta ja keskusteluita nuorten parissa toimiville am-
mattilaisille. Nyrkit savessa -työryhmän toiminnasta laaditaan muistiot. 
Kaupungissa tehdyllä käytännön työn tason monialaisen yhteistyön avulla 
on voitu tarjota nuorille palveluita niukkenevista resursseista huolimatta. 
Kaupungissa on mm. etsivän työn toimintaa kaupungin ja järjestön toteut-
tamana, sillä yhteistyön myötä palveluita on voitu tarjota paremmin kuin 
yksittäisen organisaation voimin. Kaupungissa on panostettu henkilöstö-
resursseja pitkäkestoiseen tukeen ja sosiaaliseen vahvistamiseen, jota tar-
jotaan lapsille ja nuorille järjestettävän pienryhmätoiminnan avulla. Ala-
asteikäisestä lähtevän sosiaalisen vahvistamisen ja pitkäkestoisen varhai-
sen tuen avulla on voitu saada ja osoittaa ennaltaehkäisevän työn hyötyjä. 
 
Nyrkit savessa -työryhmä on määritelty ohjaus- ja palveluverkostoksi. Työ-
ryhmän nykyisestä toiminnasta tehdään akateeminen opinnäytetyö. Nokial-
le on nimitetty vuoden 2011 alusta linjausryhmä, joka selvittää Nyrkit sa-
vessa -työryhmän toimintaa, käytäntöjä ja eri hallintokuntien edustuksen, 
jonka jälkeen toimijat nimeävät virallisesti jäsenet ryhmään. Linjaustyö-
ryhmän tekemän kartoitustyön lisäksi syksyllä 2011 järjestetään kehittä-
mispäivä yhteistä tulevaisuuden pohdintaa varten. Kehittämispäivään osal-
listuvat kaikki työryhmän nykyiset ja uusiksi osallistujiksi pyydetyt jäsenet 
sekä hallintokeskusten johtajat. Kehittämispäivässä käydään läpi tutkimuk-
sen, keskustelun ja linjausryhmän työn avulla tiettyjä kysymyksiä sekä oh-
jaus- ja palveluverkoston toimintamallia. 

11.2 Tilaaja-tuottajamalliin nivoutuvat verkostot 

11.2.1 Hämeenlinnan elämänkaarimalliin nojautuva 
 ohjaus- ja palveluverkosto 

Hämeenlinnan ohjaus- ja palveluverkosto on esimerkki elämänkaarimallin 
ja tilaaja-tuottajamallin mukaisesti organisoituneen kaupungin lakisäätei-
sestä monialaisesta yhteistyöryhmästä. Hämeenlinnan ohjaus- ja palvelu-
verkosto on strategisen tason työryhmä, jossa on mukana virkamiesjohdon 
ja poliittisen päätöksenteon edustajia.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Hämeenlinnassa toimii kaupunginhalli-
tuksen asettama ohjaus- ja palveluverkosto. Osaamisverkostoksi nimitetty 
strateginen työryhmä on käynnistänyt toimintansa ennen monialaista yh-
teistyötä koskevaa lakimuutosta. Nuorten työllisyysteemaa varten perustet-
tua ryhmää on muutettu vastamaan lain tavoitteita ja soveltumaan ohjaus 
ja palveluverkostoksi. Ohjaus- ja palveluverkostoon kuuluu edustajia kau-
pungin omasta organisaatiosta sekä tilaajan että tuotannon puolelta, valtion 
viranomaisia ja tarpeen vaatiessa asiantuntijajäseniä. Ohjaus- ja palvelu-
verkostossa on mukana perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, 
työhallinnon, poliisihallinnon sekä nuorten edustaja ja poliittisen päätöksen-
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teon edustus. Nuorten edustajana toimii kaupungin osallisuuskoordinaatto-
ri, jonka tehtävänä on lasten ja nuorten kansalaiskasvattaminen. Suunni-
telmissa on ollut saada myös muu nuorten edustus ryhmään. Ohjaus- ja 
palveluverkostossa on kolme eri puoluetta edustavaa kaupunginhallituksen 
jäsentä, joiden avulla on voitu vaikuttaa ryhmässä käsiteltyjen asioiden 
siirtymiseen poliittiseen päätöksentekoon. Työryhmän jäsenet ovat päättä-
vissä asemissa olevia virkamiehiä, joilla on mahdollisuuksia vaikuttaa julkis-
ten palveluiden käyttöön. Työryhmän jäsenillä on myös henkilökohtaista 
osaamista ja monipuolista tietoa nuoriin liittyvissä asioissa mm. erilaisten 
järjestöedustusten kautta.   
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Hämeenlin-
nan ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteena on toimia strategisena työryh-
mänä, joka saattaa yhteen yksittäiset toimijat viranomais- ja vapaaehtois-
toiminnassa. Ohjaus- ja palveluverkoston on suunniteltu kokoontuvan 
säännöllisin väliajoin. Ohjaus- ja palveluverkostolla on toimintasuunnitelma, 
joka hyväksytään kevään 2011 aikana. Lakiuudistuksen myötä ryhmän ta-
voiteasettelua ja yksittäisten toimintojen koordinointia tullaan tarkenta-
maan. Toimintasuunnitelma on runko, jota ryhdytään laajentamaan ja liit-
tämään siihen konkreettista lasten ja nuorten palveluihin liittyvää toimintaa 
kuten lastensuojelun perhetyön Alvari-toimintaa ja etsivää nuorisotyötä. 
Ohjaus- ja palveluverkoston toimintaan vaikuttaa myönteisesti kaupungin 
palveluiden organisoituminen elämänkaarimallin mukaisesti. Kaupungissa 
on tilaaja-tuottajamalli, jossa tilaajapäälliköiden vastuulla ovat 0–9-
vuotiaiden, 9–15-vuotiaiden ja 16–29-vuotiaiden lasten ja nuorten palvelui-
den hankkiminen. Lasten ja nuorten palveluista on laadittu palvelukartta ja 
koottu palveluverkostoa koordinoiva työryhmä. Palveluverkostoa koor-
dinoiva työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman niitä 14–29-vuotiaita 
nuoria varten, joilla on riskitekijöitä ja syrjäytyminen on alkanut. Kaupungin 
hyvinvointipalveluiden kehittämisyksikkö osallistuu toimenpiteiden toteu-
tukseen.  

11.2.2 Oulunsalon lastensuojelusuunnitelmaan nojautuva 
 monialainen työryhmä 

Oulunsalossa toimiva ohjaus- ja palveluverkosto on esimerkki työryhmästä, 
joka on rakentunut lastensuojelulain toteuttamiseen sekä muihin lasten ja 
nuorten hyvinvointiin liittyvien palveluiden tuottamiseen perustuvalle mo-
nialaiselle yhteistyölle. Elämänkaari- sekä tilaaja-tuottajamalliin perustu-
vassa Oulunsalossa panostetaan ennaltaehkäiseviin monialaisesti tuotettui-
hin palveluihin. 
 
Verkoston historia ja rakenne: Oulunsalon kunnassa toteutettiin vuonna 
2009 organisaatiomuutos, jolloin siirryttiin elämänkaarimallin ja tilaaja-
tuottajamallin mukaiseen toimintamalliin. Yksi kunnan pääprosesseista on 
vastata sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta, johon kuu-
luvat lasten ja nuorten palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja elämän-
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laatupalvelut. Prosessin tavoitteena on huolehtia lapsiperheiden hyvinvoin-
nista, aikuisten elämänlaadusta ja ikääntyvien elinvoimasta sekä vastata 
palveluiden järjestämisestä moniammatillisen yhteistyön ja varhaisen tuen 
periaatteen mukaisesti. Kunnassa on kaksi erityisnuorisotyöntekijää. Kun-
nassa on suunniteltu ohjaus- ja palveluverkoston muodostamista olemassa 
olevasta monialaisesta ryhmästä. Ohjaus- ja palveluverkoston perustana 
oleva monialainen työryhmä toimii taustaryhmänä myös muissa hankkeissa 
ja prosesseissa kuten peruspalveluiden lasten ja nuorten prosesseissa, Ou-
lun seudulla pilotoivassa Tukeva-hankkeessa, lastensuojelusuunnitelmassa 
sekä lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmatyössä.  
 
Mm. lastensuojelusuunnitelman laatineessa monialaisessa työryhmässä 
ovat mukana palvelupäälliköt eli rehtori/lasten ja nuorten palveluiden pal-
velupäällikkö, sosiaalipalveluiden palvelupäällikkö ja elämänlaatupalvelui-
den palvelupäällikkö, erityisnuorisotyöntekijä, johtava hoitaja terveyspalve-
luista, päivähoidon johtaja lasten ja nuorten palveluista, palveluprosessin 
tilaajajohtaja sekä poliisin ja muiden sidosryhmien edustajia. Kolmannen 
sektorin toimijat osallistuvat tarvittaessa ryhmän toimintaan. Kunnan nuor-
ten palvelut tekevät käytännön yhteistyötä seurakunnan ja kolmannen sek-
torin kanssa nuorisotilojen ja järjestettävän toiminnan tiimoilta.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Monialaisen 
työryhmän tavoitteena on toimia asiantuntijana ja koordinoijana lasten ja 
nuorten palveluiden monialaisessa yhteistyössä. Ohjaus- ja palveluverkos-
ton käynnistämiseen vaikuttaa se, että vuoden 2013 alusta viisi kuntaa yh-
distyy ja jo vuonna 2012 nuorisotyö siirtyy uuteen Ouluun. Oulunsalo on 
tekemässä yhdessä Oulun kanssa pitkälle aikavälille laadittavaa lapsi- ja 
nuorisopoliittista ohjelmatyötä, jota on tuettu tutkimuksellisesti. Toisaalta 
elämänkaarimalliin perustuvan hallintomallin myötä monialaiset prosessit 
ovat arkipäiväisiä ja edistäneet ohjaus- ja palveluverkoston käynnistämistä. 
Oulun seudulla on tehty nuorisopalveluihin liittyvää yhteistyötä palveluiden 
järjestämisen tiimoilta, järjestetty tapahtumia nuorille ja tapaamisia nuori-
sopalveluiden edustajille sekä laadittu yhdessä esityksiä. Uuden kunnan 
perustamisen myötä nuorten palvelutarjonta laajenee, sillä esimerkiksi työ-
pajatoiminnassa pienen kunnan tarjonta on ollut suhteellisen kapea.  
 
Kehittämishankkeissa on korostettu arjen käytäntöjen kehittämistä ja kes-
keisenä on pidetty peruspalveluiden parantamista. Kunnassa on toteutettu 
ennaltaehkäisevää työtä kuten Pullo pois ja Näppihaukka -toimintaa. Eri-
tyisnuorisotyöntekijä tekee sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa jalkautuvaa 
työtä ja nuorille miehille tarkoitettua Time out - Aikalisä toimintaa. Tukeva-
hankkeessa pilotoidaan ennaltaehkäisevän työn prosessia, jossa nuoria tue-
taan pienestä lapsesta lähtien ja tarjotaan ryhmämuotoisella poikkihallin-
nollisella verkostomallilla tukea heille. Monialaisella yhteistyöllä on saatu 
tulokseksi suurempia panostuksia ennaltaehkäisevään työhön sekä konk-
reettisia nuorten tilannetta parantavia palveluita lapsi- ja nuorimäärältään 
kasvavassa kunnassa. Kunnan päättäjät ovat tehneet rohkeita ratkaisuja 
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resursoidessaan ennaltaehkäisevien mallien toteuttamiseen, vaikka niiden 
tulokset näkyvät tyypillisesti vasta pitkän aikavälin kuluessa. Kun tulosten 
suunta on näkynyt, panostusta ennalta ehkäisevään käytännön tasolla teh-
tävään työhön on jatkettu. 

11.3 Seudulliset mallit  

11.3.1 Kiteen INFO-ryhmä 

Kiteen INFO-ryhmä on esimerkki vahvasta kuntatason välisestä seudullises-
ta yhteistyöstä rakentuneesta ohjaus- ja palveluverkostosta. Nuorten pal-
veluiden monialaisen yhteistyön avulla on saatu paikallisen ja seudullisen 
tason tuloksia. 
 
Verkoston historia ja rakenne: Kiteen INFO-ryhmä on ollut toiminnassa 
2000-luvun ajan. INFO-ryhmä syntyi nuorten hyvinvoinnista kiinnostunei-
den ihmisten toimesta. Paikalliset nuorten parissa toimivat ammattilaiset 
olivat huolissaan nuorten vapaa-ajan tapahtumista ja ryhtyivät järjestä-
mään oma-aloitteisesti kokoontumisia. INFO-ryhmän tavoitteena on toimia 
moniammatillisesti kiteeläisten nuoren elinoloja seuraamiseksi ja yhteisistä 
pelisäännöistä sopimiseksi eri viranomaisten kesken. INFO-ryhmän kokouk-
sissa on käsitelty ajankohtaisia nuoriin liittyviä asioita ja puhuttu myös vai-
tiolovelvollisuussäännösten mukaisesti yksittäisen nuoren asioista. INFO-
ryhmässä ovat mukana kaupungin sivistystoimen johtaja, nuorisotoimen 
edustaja, erityisnuorisotyöntekijä, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, 
ammattiopiston opinto-ohjaaja sekä TE-toimiston, poliisin ja seurakunnan 
edustajat. Aiemmin ryhmään on kuulunut myös koululääkäri. Ryhmässä on 
mukana työntekijätason henkilöitä. INFO-ryhmä on ollut Kiteen oma ryhmä, 
mutta siihen on kuulunut seudullisesti järjestetyistä sosiaali- ja terveyspal-
veluista kuraattorit ja terveydenhoitaja ja seudullisesti toimivat TE-toimisto 
ja poliisi. INFO-ryhmä on itseohjautuva eikä kukaan ole virallisesti vetovas-
tuussa siitä.  
 
INFO-ryhmä päivitetään ohjaus- ja palveluverkoksi, joka tulee jatkossa 
toimimaan Keski-Karjalan kolmen kunnan eli Kiteen, Kesälahden ja Tohma-
järven alueella. Nämä Keski-Karjalan kunnat muodostavat yhteisen sosiaali- 
ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueen, jolle rakennetaan myös kunti-
en yhteinen nuorisolain mukainen ohjaus- ja palveluverkosto. Ohjaus- ja 
palveluverkoston suunnittelu käynnistettiin lain voimaatuloa ennakoiden. 
Seutukunnallisen ryhmän rakentaminen aloitettiin viemällä asia kunnassa 
nuoritoimesta vastaavien toimesta lautakuntiin. INFO-ryhmän määrittyessä 
ohjaus- ja palveluverkostoksi työryhmän jäsenistöä laajennetaan. INFO-
työryhmää täydennetään seudullisen nuorten työpajan ja eri kuntien sivis-
tystoimen edustajilla, joiden ennakoidaan olevan johtotehtävissä toimivia 
viranhaltijoita. Ohjaus- ja palveluverkostoon on tulossa mukaan nuorille 
naisille tarkoitetun TyttiTalon edustaja. INFO-ryhmän tehtävät ja tavoitteet 
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määritetään nuorisolain pohjalta siten, että ne palvelevat parhaiten kuntien 
nuoria ja heidän elinolosuhteitaan. Ohjaus- ja palveluverkoston kokoontu-
essa ensimmäistä kertaa päätetään tarkemmin ryhmän tavoitteista, työn 
rytmittämisestä ja nuoria koskevan tiedon kokoamisesta. Alustavasti on 
suunniteltu, että ryhmä kokoontuisi kahdesti vuodessa. Keskustelua on 
käyty siitä, että Kiteen INFO-ryhmä jatkaisi toimintaansa seudullisen ohja-
us- ja palveluverkoston rinnalla ja kokoontuisi noin 1-2 kuukauden välein. 
INFO-ryhmässä käsiteltäisiin jatkossakin paikkakunnan nuorten asioita, kun 
ohjaus- ja palveluverkostossa keskityttäisiin tarkastelemaan yleisemmällä 
tasolla seutukunnan nuorten asioita.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Kiteellä on 
vaikuttanut seutukunnallisen ohjaus- ja palveluverkoston käynnistämiseen 
se, että paikkakunnalla on tehty tiiviisti monialaista yhteistyötä sekä paik-
kakunnan sisäisesti että pienten naapurikuntien kesken. Velvoite tehdä 
poikkihallinnollista yhteistyötä on kirjattu vuonna 2005 kaupungin sisäiseen 
palvelustrategiaan. Strategian lisäksi yhteistyön toimivuuteen on vaikutta-
nut myönteisesti myös viranhaltijoiden asennoituminen. Asiakkaana olevia 
nuoria ja heitä koskevaa vastuuta on pidetty yhteisenä ja toimintakulttuu-
riin on kuulunut huolehtia nuorista riippumatta siitä, minkä hallintokunnan 
alaisuudessa asiakkuus on syntynyt. Monialaisen INFO-ryhmän toimivuu-
teen on vaikuttanut pitkäaikaisten työntekijöiden kiinnostus työhön, vas-
tuun kantaminen ja huolestuttavassa tilanteessa asioihin puuttumisen sekä 
sen myötä ryhmän toiminnasta saadut hyvät tulokset. Ryhmän toimivuutta 
on parantanut sen jäsenten persoonaan liittyvien tekijöiden lisäksi sitoutu-
minen toimintaan ja työsuhteiden pysyvyys, jolloin ryhmä on voinut toimia 
pitkäjänteisesti. Kiteellä tehdään tiivistä yhteistyötä seurakunnan erityis-
nuorisotyöntekijän ja Nuorisokahvilan kanssa. INFO-ryhmän toiminnassa on 
ollut myönteistä koulun ja poliisin välisen yhteydenpidon tiiviys ennaltaeh-
käisevässä työssä. Toiminnan sujuvuutta ovat lisänneet myös oppilashuol-
toon ja koulupudokkuuden estämiseen asetetut resurssit, jotka ovat mah-
dollistaneet INFO-ryhmässä tehtyä työtä. INFO-ryhmän avulla sen jäsenet 
ovat voineet ottaa kantaa nuorten palveluihin ja esimerkiksi reagoida mah-
dollisiin heikennyksiin ja palveluiden lakkauttamiseen. 
 
Verkostotyön tulokset: INFO-ryhmän tuloksena Kiteelle on perustettu 
vapaaehtoisvoimin toteutettava tukipiste, joka käynnistettiin päihtyneitä 
nuoria varten. INFO-ryhmä on toiminut vanhempien vastuun vahvistajana 
siten, että sen kautta nuorten vanhempia on kutsuttu katsomaan viikonlop-
puisin tilannetta seurakunnan ylläpitämään avoimeen toimintatilaan ja ka-
duille. Vanhempia on saatu toimintaan niin paljon, etteivät kaikki ole aina 
mahtuneet viikonloppuisin mukaan. INFO-ryhmän tuloksena on syntynyt 
epävirallinen yhteistyörinki, jossa ilmoitetaan toisille tahoille tapaamisten 
välillä nuorten tilanteeseen vaikuttavista ajankohtaisista asioista. Tällaisella 
jatkuvaan tilannearviointiin, keskinäiseen tiiviiseen viestintään ja varhai-
seen puuttumiseen perustuvalla tavalla on saatu mm. tietoa koulun pihassa 
nuorille alkoholia välittävästä autosta ja tekijät vastuuseen teostaan. Yh-
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teistyörinki on mahdollistanut käytännössä ennaltaehkäisevää toimintaa ja 
yhteisvastuullista puuttumista asioihin. Keski-Karjalan seudun kunnat ovat 
tehneet runsaasti yhteistyötä jo ennen sosiaali- ja terveysalan yhteistoimin-
ta-alueen käynnistämistä ja myös sivistystoimessa on tehty kuntarajat ylit-
tävää yhteistyötä mm. nuorisotyön yhteisten hankkeiden, kirjaston ja kan-
salaisopiston tiimoilta.  
 
Kiteellä toimii seutukunnan yhteinen koulupudokasryhmä ja oppilaanohja-
uksellinen saattaen vaihtamisen työryhmä. Seudullisessa koulupudokas-
ryhmässä on tavoitettu ilman koulutuspaikkaa jääneitä nuoria ja ohjattu 
heitä seudun työpajalle, jonka toimintaa on voitu tehostaa koulupudokas-
ryhmän avulla. Yhtenä saavutuksena monialaisesta seutukunnallisesta yh-
teistyöstä on ollut neljän kunnan Kiteen hallinnoima Hytkes eli lasten ja 
nuorten hyvinvointikeskus. Hytkesin myötä on pystytty suuntaamaan re-
sursseja uudelleen ja panostamaan varhaiseen puuttumiseen kuten ensim-
mäisen luokan erityisopetukseen ja vahvaan koulunkäynnin aloittamiseen. 
Hytkesin toiminnassa mukana olevat erityislastentarhanopettajat tarkaste-
levat lasten tilannetta erityisen tai tehostetun tuen tarjoamiseksi varhaises-
sa vaiheessa. Seutukunnallisessa varhaisen puuttumisen toiminnassa on 
menossa yläkoulun 7. luokan ikäryhmä ja resurssien kohdentamisen myötä 
niiden tarve vähenee, kun nuoret eivät tarvitse yhtä paljon tukea. Varhai-
seen puuttumiseen tehdyn työn tulokset näkyvät myös siinä, kuinka koulu-
terveyskyselyn tulokset ovat parantuneet. Seutukunnallisen ja kunnan si-
säisen monialaisen yhteistyön tuloksiin on vaikuttanut tehty pitkäjänteinen 
työ ja siihen liittyvät panostukset, jolloin toiminnan kehittäminen ei ole pe-
rustunut vain yksittäisin sykäyksiin. Seutukunnalliselta ohjaus- ja palvelu-
verkostolta odotetaan sen kautta säännöllisesti välittyvää tietoa, jolloin 
nuoria koskevista huolenaiheista voidaan viestiä tehokkaammin seutukun-
nallisesti ja kunnallisesti.  

11.3.2 Savonlinnan NEPPARI-ryhmä 

Savonlinnan NEPPARI-ryhmä on esimerkki yhdistyksen ostopalveluna seu-
dullisesti koordinoimasta nuorisotyöstä ja kuntakohtaisen monialaisen yh-
teistyöryhmän laajentumisesta seudulliseksi ohjaus- ja palveluverkostoksi. 
NEPPARI on uudenlainen tapa järjestää seudullisena yhteistyönä ohjaus- ja 
palveluverkosto, jonka odotetaan olevan sopimusperustansa perusteella 
hyvin koordinoitu ja tavoitteellinen työryhmä.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan 
Tuki ry (NuTu) on Savonlinnan seudun kuntien nuorisotoiminnan palvelujär-
jestönä toimiva yhdistys, jonka tehtävänä on mahdollistaa ja kehittää nuo-
risotyötä sekä ylläpitää nuorille kohdennettuja palveluja, toimintoja ja toi-
mipaikkoja. NuTu on järjestänyt seutukunnallisesti kunnille ostopalveluna 
nuorisotyötyötä ja keväästä 2008 lähtien myös etsivää nuorisotyötä. NuTu 
on koordinoinut nuorten asiain moniammatillista yhteistyöverkostoa NEP-
PARIa, joka käynnistyi aluksi vapaaehtoisvoimin. NEPPARI on toiminut kol-
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me vuotta savonlinnalaisena NuTun koordinoimana verkostona. Kunnilla on 
erillisesti koulujen opinto-ohjaajista, kuraattoreista ja vapaa-aikatoimen 
edustajista muodostuvat työryhmät, joiden kanssa NEPPARI tekee yhteis-
työtä. Oppilashuoltoon liittyvät ryhmät toimivat itsenäisesti ja kokoontuvat 
vähintään kaksi ja tarvittaessa neljä kertaa vuodessa. Kunnissa on ollut 
myös muita paikallistason ryhmiä kuten lastensuojelun asiantuntijaryhmä 
sekä lähinnä kulttuuri-liikunta ja nuorisotoimen asiakastyötasoinen ryhmä.  
 
Savonlinnan seudulla on tehty seudullista yhteistyötä runsaasti myös muis-
sa yhteyksissä kuin nuorten palveluissa eikä kaupungin ja sen ympäristö-
kuntien välillä ole eriarvoista asetelmaa. Kuntien niukkenevien resurssien 
vuoksi on jouduttu miettimään perustoimintojen järjestämistä ja niiden 
suunnittelua. Seudulla on laadittu yhteinen lasten ja nuorten hyvinvointioh-
jelma, jossa on mukaan sekä alueellinen näkökulma että huomioituna kun-
tien erityispiirteet kuntakohtaisina lisäyksinä. Seudullista lasten ja nuorten 
hyvinvointiohjelmaa peilataan suhteessa kunnan strategiaan. Yhtenä stra-
tegian teemana on noussut esille kolmannen sektorin rooli, jonka käytän-
nön toteutumista seurataan kunnissa. Seudullisen ohjaus- ja palveluverkos-
ton käynnistäminen on lähtenyt NuTun ehdotuksesta. Ehdotuksessa on esi-
tetty NuTun jäsenkunnille Savonlinnan seudulle perustettavaksi nuorisolain 
edellyttämää moniammatillista nuorten asiain yhteistyöryhmää, jonka toi-
minta niveltyisi NEPPARIn toimintaan. Kuntia on pyydetty nimeämään ryh-
mään sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimen edustajat sekä määrittelemään 
moniammatillisessa yhteistyöryhmässä toimimisen viranhaltijan virka-
aikaan kuuluvaksi toiminnaksi. Kun osallistuminen verkostoon kirjataan 
siihen osallistuvien jäsenkuntien edustajien työtehtäväkuvauksiin, sen avul-
la vahvistetaan kaikkien velvoitetta osallistua NEPPARIiin. Tällöin ryhmän 
mahdollisuudet vastata sille asetettuihin tavoitteisiin kasvavat.   
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: NEPPARI-
ryhmä on käynnistetty sopimusperustaisena seutukunnallisena ohjaus- ja 
palveluverkostona, jossa on edustajia Savonlinnasta, Sulkavalta, Enonkos-
kelta, Kerimäeltä ja Punkaharjulta. NEPPARIssa ovat mukana sosiaali- ja 
terveystoimen, TE-toimiston ja sen työllisyysprojektin, KELAn, poliisin las-
tensuojelutyöntekijä, rikosseuraamusviraston, etsivä nuorisotyöntekijä, A-
klinikan, Nuorisoasuntojen ja seurakunnan edustajat. Lakiuudistuksen myö-
tä NEPPARIin on tullut työvoiman palvelukeskuksen edustaja. Ryhmässä on 
useita kunnille yhteisiä toimijoita kuten Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, 
poliisi, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Kela ja TE-toimisto. Ilman seudullista 
ryhmää monilla paikkakunnilla toimivat organisaatiot joutuisivat osallistu-
maan yhden sijasta useisiin kuntakohtaisiin ryhmiin.  Kunnat ovat nimen-
neet lautakunnissa edustajat NEPPARIin. Seudulliseen ohjaus- ja palvelu-
verkostoon osallistumisesta on laadittu sopimus, jonka mukaan kunnat 
hankkivat NuTulta verkostoyön koordinoinnin samalla tavoin kuin esimer-
kiksi etsivän nuorisotyön palvelut. Seudullisessa ohjaus- ja palveluverkos-
tossa kunnat voivat jakaa verkoston koordinoinnista koituvat pienet kus-
tannukset kuten työntekijä- ja asiantuntijakulut ja materiaalikustannukset 
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yhdessä. Kun koordinointi hankitaan ostopalveluna, sitä kohtaan tulee suu-
rempia odotuksia verkoston toimivuudesta sekä tavoitteiden osoittamisesta 
ja niiden saavuttamisesta. 
 
NEPPARI on kokoontunut alkuvaiheessa joka kuukausi, mutta liian tiheän 
tapaamisvälin on koettu lisäävän poissaoloja. Kokouksia järjestetäänkin 
jatkossa noin joka toinen kuukausi. NEPPARI-ryhmä on järjestänyt seudun 
koululaisille yhteisiä kampanjoita, joissa on käsitelty mm. päihteisiin ja ra-
hankäyttöön liittyviä asioita. Ryhmän jäsenet ovat olleet esimerkiksi jaka-
massa vesipulloja kampanjoiden aikana ja NEPPARIn toiminnasta on tehty 
juttuja paikallislehtiin. NEPPARIn järjestämiin kampanjoihin ja muuhun yh-
teiseen toimintaan ovat osallistuneet ne toimijat, joiden perustyöhön teema 
on liittynyt. Ryhmään osallistuneilta on koottu mielipiteitä järjestetystä toi-
minnasta ja erilaisia hankkeita varten on perustettu erillisiä työryhmiä. Työ-
ryhmästä kerätyissä palautteissa on korostettu nuorten palveluiden ja ver-
kostojen toimivuutta. NEPPARIn halutaan nostavan esille etukäteen ryh-
mässä työstettäviä teemoja, mikä helpottaa verkostoon osallistumista ja 
edistää siinä työskentelyä. NEPPARIssa työstetään syksyllä 2011 vuonna 
2009 laadittua lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmaa, jota osa NEPPARI-
ryhmän jäsenistä on ollut laatimassa. Lasten ja nuorten hyvinvointiohjel-
man käsittely asetetaan ryhmän tavoitteeksi, joka nivoutuu kaupungin ta-
lousarvioon. Ryhmän toiminnan odotetaan vahvistavan ennakoivaa ja tule-
vaisuuden huomioivaa näkökulmaa, parantavan tiedonsiirtoa ja nuorten 
palveluita sekä lisäävän palveluiden tuloksellisuutta.  

11.3.3 Pietarsaaren ohjaus- ja palveluverkosto 

Pietarsaari on esimerkki kaupungista, jossa on ehdotettu seutukunnallisen 
ohjaus- ja palveluverkoston toteuttamisesta, mutta asia on vielä päätösvai-
heessa.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Pietarsaaren nuorisotoimessa tehtävän 
työn painopisteitä määrittävät hallintouudistuksen myötä merkitykseltään 
kasvanut kaupungin strategia ja vuonna 2005 laadittu lapsi- ja nuorisopo-
liittinen ohjelma. Nuorisotoimi on tehnyt kaupungin sisäistä monialaista 
yhteistyötä esimerkiksi Kaste-rahoitteisten hankkeiden tiimoilta ja osallistu-
nut hankkeen toteuttamisen tueksi käynnistettyihin poikkihallinnollisiin 
ryhmiin. Nuorisotoimen edustaja on ollut lastensuojelun ryhmässä. Ryhmän 
työn tuloksena on käynnistetty monialaista tukea tarjoava resurssikoulu 
lapsille, joiden koulunkäynti ei onnistu normaalissa kouluympäristössä 
psyykkisten syiden vuoksi. Pietarsaaressa on suunniteltu ohjaus- ja palve-
luverkostoa, mutta siitä ei ole vielä tehty virallista päätöstä. Päätöksen oh-
jaus- ja palveluverkostosta tekee kaupunginhallitus. Pietarsaaren seutu-
kunnan yhteistoimintalautakunta on ehdottanut, että Pietarsaari ja sen 
naapurikunnat eli Kruunupyy, Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy perustaisi-
vat yhteisen ohjaus- ja palveluverkoston. Yksi kunnista oli ehtinyt suunni-
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tella oman ryhmän perustamista, joten asia vietiin yhteistoimintaryhmän 
kokouksen jälkeen kaupunginhallituksen käsittelyyn. 
 
 Alustavasti on suunniteltu ryhmän koostuvan nuorisotoimen, perusopetuk-
sen, sosiaali- ja terveystoimen, työhallinnon, poliisihallinnon, pelastuslai-
toksen, kaupunginhallituksen, seurakunnan ja järjestön edustuksesta. Jär-
jestön edustaja olisi etsivää työtä viiden kunnan alueella järjestävä After 
Eight -yhdistys. Verkoston koollekutsujaksi on esitetty nuorisotoimen edus-
tajaa. Suunnitteilla olevassa ryhmässä olisi ehdotuksen mukaisesti yksi 
osallistuja organisaatiota kohti sekä kaksi edustajaa sivistyspalveluista, 
joka on laaja koulu-, päivähoito-, museo- ja kirjastopalveluista muodostuva 
kokonaisuus. Pietarsaaressa on tehty seutukunnallista yhteistyötä nuoriso-
työssä mm. nuorisoportaalin ja johtokunnan kokousten tiimoilta.  

11.3.4 Vesannon ja Tervon palveluiden tuottamiseen 
 liittyvä yhteistyö 

Vesanto ja Tervo ovat esimerkkejä kunnista, jotka ovat tehneet runsaasti 
palveluiden tuottamiseen liittyvää yhteistyötä, mutta päätöstä monialaises-
ta seudullisesta ohjaus- ja palveluverkostosta ei ole tehty. 
 
Vesanto ja Tervo tekevät tiivistä kuntayhteistyötä ja palveluiden hankintaan 
liittyvää yhteistyötä. Kunnilla on mm. yhteinen sosiaalitoimen viranhaltija. 
Vesannolla on pitkään toiminut työpaja, josta Tervo hankkii palveluita. Työ-
pajayhteistyön lisäksi kunnat ovat tehneet yhteistyötä etsivän nuorisotyön 
toteuttamisessa. Vesanto on hakenut rahoitusta etsivään nuorisotyöhön ja 
Tervo, jolla ei ole tarvetta kokopäiväiselle etsivälle nuorisotyöntekijälle, 
hankkii tarvitsemansa Vesannolta. Vesannon työpajalla on ohjausryhmä, 
joka on rakentunut kunnanhallituksen päätöksen mukaiseksi. Ohjausryh-
mässä on mukana seurakuntien ja järjestöjen edustajia. Vesannolla toimin-
taa säätelee konkreettisia toimenpiteitä sisältävä lastensuojelupoliittinen 
ohjelma ja Tervossa lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, jossa on asetettu 
tavoitteita ja seurattavia toimenpiteitä. Nuorten palautetta on koottu asia-
kastyössä saatavan tiedon lisäksi nuorten palveluita koskevalla kertaluon-
toisella kyselyllä. Vesannolla ja Tervolla ei ole päätetty virallisesti ohjaus- ja 
palveluverkoston toteuttamistavasta.  
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12 Ohjaus- ja palveluverkostojen sisältö 

12.1 Verkostoon osallistujat 

Kyselyn perusteella monialaiseen viranomaisverkostoon kuuluvat lain mu-
kaisesti yleisimmin sosiaalitoimen, nuorisotoimen, opetustoimen ja terveys-
toimen edustajat. Verkostoissa on mukana myös poliisihallinnon, lukioiden, 
seurakuntien ja työhallinnon edustajia. Vastausten perusteella ammatillisen 
koulutuksen vähäisempää osuutta voi selittää osin se, että mukana on pie-
niä kuntia, joissa ei ole omaa ammattiopiston yksikköä. Poliisitoimen edus-
tus on suurempi kuin työhallinnon, mikä voi selittyä osin monien ohjaus- ja 
palveluverkostojen rakentumisella lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän 
päihdetyön ryhmien toiminnalle. 
 
Muita kuin listassa mainittuja ryhmään osallistuvia toimijoita ovat kaupun-
gin muiden yksiköiden kuten hallinnon, kaupunginhallituksen, poliittisten 
päättäjien, lautakunnan/tilaajajohtajan, teknisen toimialan, kulttuuritoimen, 
kulttuuri- ja liikuntatoimen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, sivistys- ja 
elämänlaatupalveluiden, kirjaston, kaupunkiympäristön kehittämisen, päi-
vähoidon, varhaiskasvatuksen, lastenkotien, lukion, taiteen perusopetuksen 
ja nuorisovaltuuston edustajat. Verkostossa on myös kaupungin ulkopuoli-
sia tahoja kuten säätiön, yhdistysten kuten nuorisotoimintaa tukevien yh-
distysten, työvalmennussäätiön, työpajan, työhallinnon, poliisin, puolustus-
hallinnon, pelastuslaitoksen, seurakunnan, sairaalan nuoriso- ja lastenpsy-
kiatrian, nuorisopoliklinikan, A-klinikkatoimen, KELAN, yrittäjän ja pa-
januorten tai muiden nuorten edustajia.  
 
Vastausten perusteella kokonaisuutena ryhmiin osallistuvien tahojen kirjo 
on kattava, sillä se sisältää ennaltaehkäisevien ja elämänlaatuun liittyvien 
sekä korjaavien palveluiden edustajia, elämänkaarimallin mukaisesti toimi-
joita päiväkodeista lukioon ja työelämään siirtymiseen asti sekä toimijoita 
kolmannelta sektorilta, viranomaisista ja yrityksistä.  
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Kuvio 4.  
Monialaiseen yhteistyöverkostoon kuuluvat toimijat 

12.2 Nuorten osallisuus 

Yhtenä nuorisolain tavoitteena on lastensuojelulain tavoin turvata nuorten 
mielipiteiden kuuleminen heitä koskevien palveluiden kehittämisessä. Ai-
neiston mukaan nuorten osallisuus toteutuu monialaisessa yhteistyössä 
asiakastyön tasolla nuoren kuulemisen ja yleisemmällä tasolla ohjaus- ja 
palveluverkostoissa edustuksellisesti nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien 
kautta. 

12.2.1 Uudenkaupungin nuorisovaltuusto 

Uusikaupunki on esimerkki kaupungista, jossa toteutetaan paikallista ja 
seudullista nuorisovaltuustotoimintaa sekä pyritään tavoittamaan ja osallis-
tamaan erilaisia nuorisoryhmiä poikkihallinnollisena yhteistyönä tuotettujen 
palveluiden avulla. 
 
Uudessakaupungissa työskentelee nuorisotoimen ja liikuntatoimen yhteisvi-
rassa toimiva henkilö, nuoriso-ohjaajia sekä ennaltaehkäisevää päihdetyötä 
ja moniammatillista työtä tekevä nuorisokuraattori. Nuorille tarjotaan pal-
veluita mm. Nuorten tuki- ja neuvontapisteessä 13–29-vuotiaille tarkoite-
tussa Aviksessa. Aviksessa on A-klinikan kanssa ylläpidettävä P-paikka, 
jossa tarjotaan maksutonta matalan kynnyksen päihdeohjausta ja -
neuvontaa. Seudulla on tehty kuntien kanssa yhteisesti verkkopalveluiden 
kehittämistä, jonka myötä kehitetyssä Pointti-portaalissa on mukana 28 
kuntaa. Vaikka yleisesti yhdistelmävirkoja kritisoidaan, Uudessakaupungis-
sa nuorison ja liikunnan yhteys on koettu asiakaslähtöisyyden vuoksi voi-
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mavaraksi. Nuorille tarjotaan Aviksen yhteydessä olevassa liikuntaneuvo-
lassa terveysliikuntapalveluita, josta vanhemmat voivat saada vinkkejä 
nuorten liikuntaharrastuksiin. Liikuntaneuvolassa tarjotaan ryhmäytymis-
pohjaisia palveluita kuten eritysryhmille suunnattua toimintaa.  
 
Kaupungissa on tehty koulujen kanssa yhteistyötä oppilashuoltoryhmien ja 
Liikkuvat koulut -hankkeen tiimoilta. Liikkuvat koulut -hankkeen hakijana 
on ollut nuoriso- ja liikuntatoimi. Hankkeessa järjestetään ryhmätoimintaa 
kuten yksinäisille ja ujoille pojille suunnattuja ryhmiä, joissa on vahvistettu 
heidän osallistumistaan toimintaan. Nuorisotyö tekee oppilaitoksen kanssa 
yhteistyötä myös Jopo-luokan tiimoilta, jolloin nuorisokoordinaattori ja op-
pilaitos ovat määrittäneet tehtävänjakoja päällekkäisen työn estämiseksi. 
Nuorisotoimi tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa etenkin raittiuteen ja lii-
kuntaan liittyvissä asioissa. Järjestöille järjestetään vuosijuhla, jonka avulla 
osoitetaan konkreettisesti arvostusta avustusten myöntämisen lisäksi. Esi-
merkkinä hyvin toimineesta käytännön yhteistyöstä järjestöjen kanssa on 
työttömien yhdistyksen järjestämä nuorten miesten ruoanlaittokurssi. Toi-
veena on saada muodostettua ohjaus- ja palveluverkostosta seutukunnalli-
nen ryhmä ja liittää sen toiminta jo olemassa olevaan monialaiseen yhteis-
työhön, jota voitaisiin tällä tavoin tiivistää ja tehostaa.  
 
Uudessakaupungissa on toiminut 10 vuotta nuorisovaltuusto, jolla on edus-
tus jokaisessa lautakunnassa. Nuorisovaltuusto on mukana myös sosiaali-
lautakunnassa, jonne nuoret on voitu ottaa asiajärjestyksen huomioimisel-
la. Nuorisovaltuusto koostuu13–18-vuotiaista nuorista. Nuorisovaltuustolla 
on oma budjetti. Nuorisovaltuusto on käyttänyt harkitusti rahoituksen nuo-
rille tarkoitettuun toimintaan, johon on saatu osallistujiksi hyvin nuoria mm. 
keilauspäivään. Kaupungissa toimii myös Vakka-Suomen nuorisofoorumi, 
joka vastaa paikallista nuorisofoorumia seudullisella tasolla. Myös nuoriso-
foorumin toteuttamiseen on saatu avustuksia. Pienistä kunnista ja niiden 
vähäisistä nuorisopalveluiden resursseista huolimatta nuorisofoorumiin on 
saatu nimitettyä jäsenet jokaisesta kunnasta. Kokemusten mukaan nuori-
sovaltuuston toiminta vaatii aikuisten organisointia ja nuorten tekemän 
työn tukemista.  

12.2.2 Hattulan nuorisovaltuusto 

Hattulan esimerkki kertoo nuorisovaltuuston toiminnasta tavalla, jossa nuo-
ret ovat osallistuneet aktiivisesti myös sosiaalipalveluiden kehittämiseen. 
 
Hattulan nuorisovaltuuston toiminta on virallistettu ja se on ollut hyvin mu-
kana lautakuntatyöskentelyssä teknisestä lautakuntaan lukuun ottamatta. 
Nuorisovaltuusto on osallistunut lastensuojelusuunnitelman sekä lapsia, 
nuoria ja perheitä koskevan suunnitelman tekemiseen. 
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12.2.3 Pietarsaaren nuorisovaltuusto 

Pietarsaari on esimerkki kaupungista, jossa toimii nuorisovaltuuston lisäksi 
nuorten ja päättäjien yhteisen keskustelun ja arvioinnin mahdollistava 
säännöllinen foorumikäytäntö.  
 
Pietarsaaren kaupungissa toimii nuorisovaltuusto, joka on perustettu vuon-
na 2006. Nuorisovaltuuston edustus saatiin lautakuntiin vuonna 2009 ja sen 
toiminta on näkyvästi esillä lautakuntien palaverissa. Nuorisovaltuusto on 
mukana sivistyslautakunnan koulu-, kulttuuri- ja liikuntajaostoissa, tekni-
sessä lautakunnassa sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnassa. Nuorten 
osallisuuden edistämisessä on havaittu toimivaksi keinoksi kolme kertaa 
vuodessa järjestettävä nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus. Keskuste-
lutilaisuudessa ovat mukana nuorisovaltuuston ja koulujen oppilaskuntien 
edustajat sekä asiakasnuoria nuorisotalolta ja työpajalta. Nuoret arvioivat 
keskustelutilaisuudessa peruspalveluiden kartoituksessa samoja asioita kuin 
mitä viranomaisilta on kysytty. Nuoret keskustelevat arvioistaan aamupäi-
vällä ja iltapäivällä paikalle tulevat poliitikot ja virkamiehet, jonka jälkeen 
peruspalveluista keskustellaan yhdessä arvioiden. Osallisuusmalli on Al-
lianssin käyttämä malli, josta tehdään valtakunnallisia yhteenvetoja8. Toi-
mintamallia testattiin Pietarsaaressa ja siitä muodostui hyväksi havaitsemi-
sen jälkeen pysyvä käytäntö. Nuorisovaltuuston edustaja voidaan kutsua 
asiantuntijaksi ohjaus- ja palveluverkostoon. 

12.2.4 Äänekosken tiedotus- ja osallisuuspiste 

Äänekoski on esimerkki paikkakunnasta, jossa on kehitetty nuorten kuule-
mista ja heidän osallistamistaan varten paikallisen tiedotuspisteen toimin-
taa.  
 
Äänekoskella on kehitetty parin vuoden ajan nuorten kuulemista ja osalli-
suutta nuorten tiedotuspisteen kautta. Osallisuuden merkitys kasvoi kunta-
fuusion myötä tapahtuneiden palvelurakenteen muutosten kuten lukion 
lakkauttamisen vuoksi, jolloin haluttiin kuuluville nuorten näkemyksiä. Kau-
punkiin on rekrytoitu projektityöntekijä, joka vastaa nuorten osallisuuspis-
teen toiminnasta. Nuorisotiedotusta ja osallisuutta kehittävä projektityönte-
kijä hoitaa tiedotuspistettä nuorisopalvelutoimiston kanssa. Tiedotuspiste 
on osoittautunut toimivaksi tavaksi toteuttaa nuorten kuulemista. Äänekos-
kella on kokeiltu julkisia kuulemistilaisuuksia, joita ryhdytään toteuttamaan 
jatkossa vuosikelloajattelun mukaisesti.  

 

                                                 
8 Gretschel Anu, Helin Essi & Kauniskangas Eija (2010) Nuoret palveluita arvioimassa -  menetelmäopas 
nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskäytäntöjen kehittämiseen. Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja 
Kuntien peruspalveluiden arvioinnin kehittämishanke 2010. 
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12.3 Ohjaus- ja palveluverkoston ohella toimivat muut 
monialaiset yhteistyöryhmät 

Kyselyyn vastanneita pyydettiin kertomaan, mitä muita monialaiseen yh-
teistyöhön liittyviä ryhmiä kunnassa on ohjaus- ja palveluverkostojen lisäk-
si. Yleisimpiä ovat lakisääteiset lastensuojelun asiantuntijaryhmät, joita on 
noin 80 % kunnista. Toiseksi yleisimpiä ovat lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaan liittyvät ryhmät ja asiakastyön tasolla toimivat monialaiset 
ryhmät, joita on noin 70 % kunnista. Noin 60 % kunnista on kehittämis-
hankkeiden ympärille rakentuneita monialaisia ryhmiä.  

Kuvio 5.  
Muut monialaisten yhteistyöryhmät 

 
Noin 20 % kunnista on muunlaisia moniammatillisia verkostoja. Muunlaisia 
monialaisia yhteistyöryhmiä ovat erilaisten asioiden ympärille tarvittaessa 
koottavat ryhmät, moniammatilliset tiimit ja alueelliset monialaiset ryhmät. 
Kunnissa on erilaisia teemallisia monialaisia ryhmiä, jollaisia ovat nuorten 
päihderyhmä, päihdeinformaatioryhmä, mielenterveysryhmä, ennaltaehkäi-
sevä mielenterveys- ja päihderyhmä, hyvinvointiryhmä, terveysliikunta-
ryhmä, varhaiskuntoutusryhmä ja lähisuhdeväkivaltaryhmä. Nuorten on-
gelmia korostavien ryhmien lisäksi kunnissa tehdään myös ennaltaehkäise-
vää ja kartoittavaa monialaista yhteistyötä mm. ennaltaehkäisevän työn 
poikkihallinnollisessa ohjausryhmässä ja nuorisotyön monialaisessa Erkka-
ryhmässä, jossa pohditaan 2-3 kertaa vuodessa nuorisotyön tilannetta ja 
ilmiöitä. Vastauksissa tuodaan esille lisäksi erilaisia lakisääteisiä ryhmiä 
kuten asiakasyhteistyöryhmä, oppilashuoltoryhmä ja tätä laajemmat ryh-
mät kuten erityisopetuksen ja oppilashuollon yhteistyöryhmä, ohjauksen 
erityisopetuksen ja oppilashuollon yhteistyöryhmä. Ryhmiä on koottu myös 
koulutustakuun ja lastensuojelun ympärille kuten koulutustakuutiimi ja kal-
toinkohteluun puuttumisen monialainen seurantaryhmä. Kouvolassa on las-
ten ja nuorten palveluiden monialainen ohjausryhmä, joka toimii kehittä-
mishankkeiden ohjausryhmänä sekä lastensuojelulain ja nuorisolain mukai-
sia tehtäviä toteuttaen.  
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12.4 Esimerkkejä hyviksi havaituista käytännöistä 
monialaisissa ryhmissä 

Edellisessä luvussa kerrottiin esimerkkejä eri tavoin rakentuneista ohjaus- 
ja palveluverkostoista. Tässä luvussa kerrotaan esimerkkejä hyviksi havai-
tuista käytännöistä monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Esiteltävät lupaa-
vat hyvät käytännöt liittyvät jo käynnistyneisiin ohjaus- ja palveluverkos-
toihin tai niiden edeltäjiin.  

12.4.1 Peruspalvelukeskus Oivan kuntakohtaiset ja 
 seutukunnalliset lasten ja nuorten palveluiden 
 kehittämisryhmät 

Peruspalvelukeskus Oivan kehittämisryhmät ovat esimerkkinä siitä, millaisia 
eritasoisia organisaation sisäisiä, paikallisia ja seudullisia kehittämisryhmiä 
organisaatioissa on olemassa. Suurten kokoavien organisaatioiden laajalti 
toimijoita kokoavista tai strategisista ryhmistä voi muodostua seudullisia 
ohjaus- ja palveluverkostoja, kuten edellä mainittu Kiteen yhteistoiminta-
alueen Info-ryhmän esimerkki toi esille.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Peruspalvelukeskus Oiva - liikelaitos kuu-
luu Hollolan kunnan organisaatioon ja tuottaa Asikkalan, Hollolan, Hämeen-
kosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon 
palvelut. Peruspalvelukeskus Oiva toimii tuottajana seudullisessa tilaaja-
tuottajamallissa. Oivan mallissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vas-
tuualue koostuu lasten, nuorten ja perhepalveluiden yksiköstä, terveyden 
edistämisen yksiköstä sekä lastensuojelun ja erityispalveluiden yksiköstä. 
Oivassa on useita poikkihallinnollisia ryhmiä ja se osallistuu myös muiden 
tahojen hallinnoimiin monialaisiin verkostoihin. Yksi monialaisista kuntakoh-
taisista ryhmistä on Nuorten palveluiden ryhmä, joka on rakentunut Hollo-
lassa toimivan nuorten palvelupiste Mestassa tehtävän asiakastyön ympäril-
le. Nuorten palveluiden monialaisessa ryhmässä on mukana mm. seura-
kunnan ja sivistystoimen edustaja sekä kaksi vuorotellen ennaltaehkäise-
vään työhön osallistuvaa lähipoliisia.  
 
Oivan sisäisiä monialaisia johtotason ryhmiä ovat lasten, nuorten ja perhe-
palveluiden moniammatillinen kehittämisryhmä sekä lastensuojeluun liitty-
vä strateginen kehittämisryhmä. Lasten, nuorten ja perhepalveluiden mo-
niammatilliseen ryhmään kuuluu johtotason henkilöstöä kuten hyvinvoinnin 
ja lastensuojelun tulosalueiden päälliköt ja terveyden edistämisestä vastaa-
va päihde ja mielenterveyspalveluiden päällikkö. Ryhmä kokoontuu 4-5 
kertaa vuodessa. Kehittämisryhmän tehtävänä on keskustella hankkeista, 
pohtia rakenteita ja vaikuttaa esimiesten kehittämistoimintaan sitoutumi-
seen ennen kuin niitä lähdetään jalkauttamaan laajemmin. Monialainen ke-
hittämisryhmä miettii kehittämistarpeita ja toiminnan sujuvuutta asiakkai-
den näkökulmasta. Kehittämisryhmässä on ollut toimivaa terveydenhuollon, 
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lastensuojelun ja päihdehuollon välistä yhteistyötä. Lasten, nuorten ja per-
hepalveluiden kehittämisryhmän tuloksena käytännön toiminnassa on pys-
tytty käyttämään työntekijöiden resursseja palveluissa riippumatta siitä, 
mille tulosalueelle hän kuuluu.  
 
Oivassa järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa sivistystoimen ja päivähoi-
don johtajien keskinäisiä kokouksia, jotka ovat osoittautuneet tarpeelliseksi 
seutukunnalliseen yhteistyöhön perustuvassa toiminnassa.  Suunnitelmissa 
on käynnistää lähiaikoina yhteistoiminta-alueen lastensuojeluun liittyvä 
strategisen kehittämis- ja ohjausryhmän toiminta. Lastensuojelun suunni-
telman toteuttaminen vaatii viranhaltijoiden ja päättäjien eli perusturva- ja 
sivistyslautakuntien yhteistyötä, johon halutaan panostaa. Tilaajajohtajan 
toimesta käynnistetyn työryhmän on suunniteltu olevan suuria kokonai-
suuksia johtava strateginen työryhmä, joka seuraa lastensuojelusuunnitel-
mien toteutumista. Strategisen ryhmän käynnistyessä syksyllä mietitään 
paikallisella tasolla toimivien ja sivistystoimen vastaavien kanssa kunta-
tasoista ohjausryhmätyöskentelyä, joiden avulla pyritään turvaamaan pai-
kallistason tietouden ja näkökulman säilyminen toiminnassa. Oivassa tehtä-
vässä monialaisessa verkostotyössä panostetaan esimiesten sitouttamiseen 
ja keskusteluun sekä asiakasprosesseista keskustelemiseen, jossa voidaan 
prosessien tarkastelun avulla osoittaa yhteistyöstä hyötymisen paikkoja. 

12.4.2 Sodankylän Nuorten tukiryhmä  

Sodankylä Nuorten tukiryhmä on esimerkki asiakastyön tasolle rakentu-
neesta paikallistason omaehtoisesti käynnistetystä monialaisesta yhteistyö-
ryhmästä. Työryhmä on paikallistasolla tietoa välittävä, yksittäisiä nuoria 
auttava ja paikallista palvelutarjontaa kehittävä ryhmä. 
 
Verkoston historia ja rakenne: Sodankylään perustettiin vuonna 2009 
Nuorten tukiryhmä. Ajatus Nuoren tukiryhmän käynnistämiseen lähti nuori-
sotoimesta, jossa havaittiin tarpeelliseksi perustaa monialainen työryhmä 
jokapäiväisesti nuorten parissa toimiville työntekijöille. Seudulla toimii 
myös Keski-Lapin alueen päihdetyöryhmä, joka on laaja tiedon välittämi-
seen perustuva työryhmä. Päihdetyöryhmässä on kuntaedustajien tapaami-
sia ja se järjestää kaksi kertaa vuodessa suuremman tapahtuman.  Nuorten 
tukiryhmä on muita ryhmiä pienempi yksittäisten nuorten tasolla asioita 
käsittelevä ryhmä. Nuorten tukiryhmään osallistuvat nuorisotyön edustaja, 
yläkoulun koulukuraattori, erityisopettaja, ammatillisen koulutuksen, lukion, 
sosiaali- ja terveystoimen, työhallinnon, poliisin ja seurakunnan edustaja. 
Ryhmän tavoitteena on havaita nuorten vaikeita tilanteita ja välittää tietoa 
niistä sekä puuttua käytännön tasolla nuorten asioihin ja lähteä ajamaan 
niitä eteenpäin. Nuorten tukiryhmän toiminta perustuu varhaiseen havain-
nointiin ja puuttumiseen lasten ja nuorten ongelmatilanteissa moniammatil-
lisen ja motivoituneen työryhmän avulla. Ryhmässä päätetään mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä tapauskohtaisesti. Nuorten tukiryhmä kokoontuu noin 
kerran kuukaudessa ja tarvittaessa tiheämmin. Ryhmässä otetaan kantaa 
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mm. mukautetuille opiskelijoille tarkoitettuun pienryhmätoimintaan, jota 
tehdään koulun ja nuorisotoimen yhteistyönä. 
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Nuorten tuki-
ryhmän toimivuuteen on vaikuttanut, ettei se ole perinteinen perustettu 
virkamiesryhmä, vaan aidosti nuorten palveluista kiinnostuneista henkilöis-
tä muodostunut työryhmä. Nuorten tukiryhmässä on myönteistä jäsenten 
sitoutuminen toimintaan ja halu tehdä asioita nuorten hyväksi. Hyvänä puo-
lena toiminnassa on poliisin osallistuminen toimintaan. Ryhmän kautta ta-
pahtuva tietojen päivittäminen ja ryhmän keskusteluiden myötä syntyvä 
kokonaisuuden hahmottaminen ovat auttaneet osallistujia tekemään omaan 
tehtävänkuvaan liittyvää työtä toisten ryhmän jäsenten avustuksella. Nuor-
ten tukiryhmän on havaittu olevan hyvä kanava erilaisten esitysten eteen-
päin viemiseksi. Tukiryhmässä havainnoidaan asioita ja viedään esityksiä 
lautakunnille ja seudulliseen päihdetyöryhmään. Ryhmässä käydyn keskus-
telun tuloksena on viety eteenpäin mm. kunnan nuorten kotiintuloaikoja 
koskeva esitys. Nuorten tukiryhmässä on tehty paljon työtä yksittäisten 
nuorten ja perheiden auttamiseksi. Tukiryhmällä ei ole toimintasuunnitelmia 
ja etukäteen määritettyjä tarkkoja tavoitteita, vaan siinä havainnoidaan 
yhdessä asioita ja tehdään yhteisesti ennaltaehkäisevää työtä. Tavoitteena 
on tarttua nuorten tilanteeseen ennen kuin lastensuojelu joutuu puuttu-
maan siihen. Nuorten tukiryhmässä pyritään edistämään nuoren edun mu-
kaisia asioita ja estämään lasten ja nuorten huostaanottoja. Tukiryhmässä 
on toistaiseksi paneuduttu ennaltaehkäisevässä työssä etenkin yläasteikäis-
ten nuorten asioihin, mutta tavoitteena on pyrkiä vahvistamaan jo ala-
asteelta lähtevää ennaltaehkäisevää toimintaa.  

12.4.3 Monialaista yhteistyötä tukevat prosessinvetäjät 

Äänekosken kaupungin esimerkki kertoo ulkopuolisesta konsultista saadus-
ta hyödystä monialaisen yhteistyön kehittämisessä.  
 
Äänekoskella on tapahtunut kuntafuusio eikä työryhmien ja suunnitelmien 
perustamisessa ole haluttu uusintaa entisten alueiden jakoja. Kaupungissa 
on vuonna 2009 hyväksytty lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma, joka sisäl-
tää perinteisen strategisen osion lisäksi prosessin kuvauksen suunnitelmi-
neen ja tavoitetasoineen. Poikkihallinnollisesti laaditun lapsi- ja nuorisopo-
liittisen ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtuuston puheen-
johtaja.  Kaupungissa on käytetty lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman 
suunnittelussa tukena ulkopuolista ajattelunohjaajaa, joka on prosessinoh-
jauksen ammattilaisena tukenut kunnan päätösvaltaisten substanssiosaaji-
en tekemää kehittämistyötä.  
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12.4.4 Dialogisella koulutuksella monialaisen yhteistyön 
 vahvistamista 

Nokian kaupunki on esimerkki kunnasta, jossa on käytetty tutkimusten mu-
kaan monialaisen yhteistyön kehittämisessä tärkeäksi havaittua poikkihal-
linnollista koulutusta.   
 
Nokialla on vahvistettu monialaista yhteistyötä dialogisen kohtaamisen kou-
lutuksella, joka on havaittu hyväksi keinoksi verkostotyön kehittämisessä. 
Koulutusta on järjestetty sosiaalitoimessa toteutetun hankkeen kautta ja 
siihen ovat voineet osallistua myös muut nuorten parissa toimivat henkilöt 
kuten nuorityöntekijät. Dialogisen kohtaamisen koulutuksessa on opeteltu 
asiakastyön dialogisuuden lisäksi dialogisuuden vahvistamista poikkihallin-
nollisessa yhteistyössä ja tarjottu opetusta työyhteisön vuorovaiku-
tusosaamisen kasvattamiseksi. Monialaisen yhteistyö vahvistumiseen on 
auttanut myös yhteinen ohjelmien kuten Lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman yhdessä tekeminen ja sen myötä oman perustehtävän kirkas-
taminen. 

12.4.5 Vakiintunutta seudullista ohjaus- ja 
 alaryhmätoimintaa nuorisopalveluissa 

Nastolan esimerkki kertoo toimivan ohjausryhmätyöskentelyn sekä työruk-
kasina toimivien alaryhmien perustamisen tuloksellisuudesta. 
 
Nastolan nuorisopalvelut osallistuu seudullisen yhteistyön tekemiseen. Seu-
dullisessa nuorisopalveluiden ohjausryhmässä on 3-4 viranhaltijaa seudun 
kunnista. Laajan ohjausryhmän lisäksi seudulla toimii sen alaisena 5-6 ala-
ryhmää, joiden tehtävät liittyvät nuorisotiedotukseen, nuorisotiloihin sekä 
harraste- ja kulttuuritoimintaan. Seudullista yhteistyötä kehitettiin hanke-
rahoituksella ja ryhmillä oli vetäjä, joka vastasi ohjausryhmien ja alaryhmi-
en vetämisestä. Nastolan seudulla on toiminut hankerahoituksen jälkeen 
itsenäisesti seuraavasta tapaamisesta sopiva ohjausryhmä, joka kokoontuu 
joka toinen kuukausi ja pienryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan.  

12.4.6 Nuorisotoimen ja sivistystoimen monialaisena 
 yhteistyönä toteutettavat palvelut 

Nurmeksen esimerkki kertoo monialaisen yhteistyön tuloksena toteutetta-
vista nuorten palveluista, joiden kehittäminen ja käytännön pysyvyys ovat 
vahvistaneet verkostotyötä. 
 
Nurmeksessa toteutetaan ennaltaehkäisevää monialaista yhteistyötä oppi-
laitosten ja nuorisotoimen yhteistyönä, jonka toteuttamiseen on kehitetty 
konkreettisia toimintamalleja. Nurmeksessa ennaltaehkäistään koulupudok-
kuutta ja tartutaan opintojen ulkopuolelle jääneisiin nuoriin perusasteen ja 
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ammattiopiston kesken tehtävän verkostotyön ja nivelvaiheen siirtymiin 
liittyvien yhteisten palavereiden avulla. Enemmistö nuorista on osallistunut 
Selvä Sopimus -mallin mukaiseen toimintaan, joka toteutetaan nuorisotoi-
men ja koulutoimen välisenä yhteistyönä. Mallissa 7. luokan oppilaat alle-
kirjoittavat nuorisotoimen, koulutoimen ja vanhempien yhteistyöstä Päih-
teetön ja tupakaton -sopimukset. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 
nuoret ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka myötä heillä on mahdolli-
suus osallistua retkille ja muuhun nuoria varten järjestettyyn toimintaan. 

13 Nykytilanne ohjaus- ja palveluverkostojen 
tavoitteiden mukaisessa toiminnassa 

13.1 Tavoitteiden toteutuminen osa-alueittain 

 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen tehtävänä on koota tietoja nuorten 
kasvu- ja elinoloista ja arvioida niitä päätöksenteon ja suunnittelun pohja-
na, edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikutta-
vuutta, suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin 
ohjautumiseksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi sekä edistää 
nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta 
suunnittelemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Nuoriso-
lain mukaisesti perustettavien ohjaus- ja palveluverkostojen tulee koota 
nuorten kasvu- ja elinoloja koskevaa tietoa.  
Tutkimusta varten toteutetussa kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin heidän 
arvioitaan jo olemassa olevien ohjaus- ja palveluverkostojen tai sitä vas-
taavien monialaisten yhteistyöryhmien toimivuudesta suhteessa nuorisolain 
uudistuksessa asetettuihin tavoitteisiin ja tehtäviin. Kunnissa jo olemassa 
olevissa moniammatillisissa yhteistyöryhmissä on toteutunut parhaiten tie-
donvaihdon sujuvuus, johon on tyytyväisiä noin yli 60 % vastaajista ja 
heistä noin neljäsosa on erittäin tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen. Samoin 
noin 60 % vastaajista on tyytyväisiä verkostojen toimintaa yhteisten palve-
lukäytäntöjen luomiseen nuorten palveluissa, nuorten elinoloista kootta-
vaan ja käsiteltävään tietoon sekä verkostojen toimivuuteen. Vähiten tyy-
tyväisiä vastaajat ovat seurantatiedon hyödyntämiseen suunnittelun ja pää-
töksenteon tukena, jota pitää melko tai erittäin hyvin toteutuneena noin 
vajaa puolet vastaajista.  
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Kuvio 6.  

Nykytilanne ohjaus- ja palveluverkostolle asetetuissa tavoitteissa ja tehtävissä. 

Kyselyn tulosten mukaan vastaajat ovat keskimäärin tyytyväisimpiä etsivän 
työn toteutumiseen ja pudokkaita koskevan seurantatiedon saamiseen, 
jonka nykyistä toimivuutta pitää hyvänä noin kaksi kolmasosaa vastaajista. 
Lapsi- ja nuorisopoliittisten strategioiden ja ohjelmien toimimiseen nuorten 
palveluiden tukemisessa on tyytyväisiä noin vajaa kaksi kolmasosaa vas-
taajista.  
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Kuvio 7. 
Nykytilanne nuorisolain mukaisissa tavoitteissa ja sisällöissä 

Toimialoittain tarkasteltuna verkostojen kokoamaan nuorten elinoloja kos-
kevaan seurantatietoon ovat tyytyväisimpiä nuorisotyön edustajat. Heistä 
noin 70 % on siihen melko tai erittäin tyytyväisiä nykytilanteeseen seuran-
tatiedon kokoamisessa ja hyödyntämisessä, kun vastaavaa mieltä on alle 
puolet sosiaali-, terveys ja sivistystoimen edustajista. Nuorisotyön edusta-
jat ovat muiden toimialojen edustajia tyytyväisempiä myös seurantatiedon 
hyödyntämiseen suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Nuorisotyön edus-
tajista on tyytyväisiä seurantatiedon hyödyntämiseen suunnittelun ja pää-
töksenteon tukena noin puolet nuorisotyön ja noin kolmasosa sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja sivistystoimen edustajista, joista jälkimmäiseen sivis-
tystoimen edustajista noin viidesosa pitää seurantatiedon hyödyntämistä 
heikosti toteutuvana.  
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Taulukko 6.  

Nykytilanne nuorisolain mukaisissa tavoitteissa ja sisällöissä toimialoittain prosent-

teina 

 
Nykytilanne 
 toimialoittain 

Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut 
(N~41–43) 

Perusopetus/ 
Sivistystoimi 
(N~18–20) 

Nuorisotyö 
(N~41–44) 

 
 

erittäin 
tai mel-
ko huo-

no 

melko 
tai erit-

täin 
hyvä 

erittäin 
tai mel-
ko huo-

no 

melko 
tai erit-

täin 
hyvä 

erittäin 
tai mel-
ko huo-

no 

melko 
tai erit-

täin 
hyvä 

Verkosto kokoaa/  
käsittelee seuran-
tatietoa nuorten 
elinoloista 

12 46 6 44 7 68 

Seurantatiedon 
hyöty suunnitte-
lun ja päätöksen-
teon tukena 

10 39 17 33 10 54 

Verkosto edistää 
nuorille suunnat-
tujen  
palvelujen koor-
dinointia ja vai-
kuttavuutta 

10 46 0 50 10 66 

Verkosto edistää 
yhteisten käytän-
töjen luomista 
nuorten  
palveluissa 

10 49 11 56 0 71 

Verkosto edistää 
tiedonvaihdon 
sujuvuutta nuor-
ten palveluissa 

10 51 0 61 5 76 

Etsivä nuorisotyö 14 53 10 60 5 80 
Seurantatieto  
(ns. pudokkaista) 

14 57 10 75 9 67 

Lapsi- ja nuori-
sopoliittinen stra-
tegia/ohjelma 
palveluiden tu-
kena 

7 70 10 60 14 45 

 
Nuorisotyön edustajat kokevat myös verkoston toimivuuden nuorille suun-
nattujen palvelujen koordinoinnin ja vaikuttavuuden parantamisen sekä 
yhteisten käytäntöjen luomisen nykytilanteen paremmaksi kuin muiden 
toimialojen edustajat. Nuorisotyön edustajista noin 70 % on tyytyväisiä 
monialaisten verkostojen toimintaan nuorten palveluiden ja käytäntöjen 
kehittämisessä, kun vastaavaa mieltä on noin 50 % sosiaali-, terveys- ja 
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sivistystoimen edustajista. Verkostojen toimivuuteen tiedonvaihdon suju-
vuudessa pitää hyvänä noin kolme neljäsosaa nuorisotyön, noin vajaa kaksi 
kolmasosaa sivistystoimen ja noin puolet sosiaali- ja terveystoimen edusta-
jista.  
 
Toimialoittain tarkasteltuna vastaava linjaus näkyy myös etsivän työn ja 
seurantatiedon arvioimisessa, jonka nykyiseen toimivuuteen ovat tyytyväi-
simpiä nuorisotyön edustajat ja vähiten tyytyväisiä sosiaali- ja terveystoi-
men edustajat. Esimerkiksi etsivän työn nykyistä toteutumista pitää melko 
tai erittäin hyvänä 80 % nuorisotyön ja noin 50 % sosiaali- ja terveystoi-
men vastaajista. Ainoan poikkeuksen näkemyksissä muodostaa lapsi- ja 
nuorisopoliittisen strategian tai ohjelman toimiminen palveluiden tukena. 
Strategian toimivuuteen palveluiden järjestämisen tukena on melko tai erit-
täin tyytyväisiä 70 % sosiaali- ja terveystoimen edustajista ja 60 % sivis-
tystoimen edustajista, kun tyytyväisiä nykytilanteeseen on alle 50 % nuori-
sotyön edustajista.  
 
Näiden tulosten mukaan nuorisotoimen edustajat näyttäisivät olevan tyyty-
väisiä omaan lainsäädäntöönsä liittyvään toimintaan eli nuorisopolitiikan 
mukaiseen nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen ja sosiaalitoimi 
omaansa eli lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin ja lastensuojelun 
suunnitelmiin liittyvään työhön. Kumpikin taho on puolestaan keskimääräis-
tä tyytymättömämpi toisen vastuualueella olevaan toimintaan.  

13.2 Käytännön toiminta osa-alueittain 

Kyselyyn vastanneita pyydettiin nykytilanteen arvioimisen lisäksi kertomaan 
tarkemmin, millä tavalla kunnassa on toimittu käytännössä ohjaus- ja pal-
veluverkostolta edellytettävissä asioissa.  

13.2.1 Nuorten elinoloja koskevan seurantatiedon 
 kokoaminen 

Vastausten mukaan kunnissa on koottu seurantatietoa nuorten elinoloista 
tutkimusten, tilastojen ja kyselyiden avulla. Tyypillisimmin tietoaineistona 
mainitaan kouluterveyskyselyt ja erilaiset tilastot, joita käytetään hyvin-
vointisuunnitelmien laatimisen yhteydessä tehtävässä tiedon keruussa. Tie-
toja kootaan lastensuojelusuunnitelmaa varten siinä valittujen indikaatto-
reiden mukaisesti. Kunnissa on vaihtelua hyvinvointi-indikaattoreiden ole-
massa olemisen suhteen: osassa kunnista hyvinvointi-indikaattorit ovat 
kehitteillä, kun joissain tietoja ryhdytään päivittämään. Kunnissa on kerätty 
tietoa nuorista koulupudokkaista ja nuorten tilanteesta. Kouluterveys-
kyselyn lisäksi kyselyitä on tehty myös nuorisotoimen kautta, mutta näissä 
kerrotaan vastausprosentin jääneen alhaiseksi. Kyselyiden lisäksi seuranta-
tietoa on koottu nuorten henkilökohtaisten haastatteluiden avulla ja sitä on 
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saatu ammattilaisten kuten opinto-ohjaajien ja projektityöntekijöiden väli-
tyksellä. Joissakin kunnissa tiedonkeruusta vastaa etsivä työ tai lap-
siasiamies. Tietoa on koottu työpajalta sekä nuorten tuki- ja neuvontakes-
kuksen kautta. Nuoria koskevia tietoja ryhdytään kokoamaan opinnäytetöi-
den avulla. Seutukunnallista tietoa on koottu myös nuorisotyön kehittämis-
hankkeissa kuten Etelä-Kymenlaakson Nupit kaakkoon -hankkeessa. Elin-
oloja koskevaa tietoa on kerätty nuorisopoliittiseen ohjelmaan liittyvästi 
myös kuntalaisilta, joilta on tiedusteltu nuorten palveluista ja niiden vas-
taavuudesta. Joissakin kunnissa on käytössä omia ohjelmia nuorten elinolo-
jen seuraamiseen.  
 
Nuorten elinoloja koskevia seurantatietoja kootaan usein toimialoittain eikä 
koordinoidusti, jolloin kunnissa jokainen taho kokoaa tarvitsemiaan tietoja 
itse. Tietoja on koottu samanaikaisesti sekä toimialoittain sivistystoimessa 
tehtävänä tiedonkeruuna että seudullisesti kuntien yhteistyönä laadittavaa 
lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa varten. Nuorten elinoloja koskevaa tie-
toa kootaan monilla tavoilla yhtäaikaisesti kuten hyvinvointisuunnitelman 
tekemisen yhteydessä tehtävänä laajana tietojen keruuna ja tämän lisäksi 
hyödyntämällä nuorisotoimen laatimaa nuorisobarometria ja kouluterveys-
kyselyä. Nuorten elinoloja koskevia tietoja käsitellään muutamassa tapauk-
sessa säännöllisesti työryhmässä. Tavallinen tapa on ollut, että eri alojen 
asiantuntijat esittelevät omia tilastojaan kuten hyvinvointi-indikaattoritietoa 
erilaisissa työryhmissä kuten lasten ja nuorten strategiaryhmässä tai lapsi- 
ja nuorisopoliittisen ohjelman tai muiden hyvinvointipoliittisten ohjelmien 
päivityksen yhteydessä vuosittain. Ohjelmien ja suunnitelmien lisäksi tieto-
ja kootaan toimintakertomusta varten ja tarkastellaan tietoja toimintaker-
tomusten käsittelyn yhteydessä. Nuorten elinoloja koskevia tietoja on käsi-
telty säännöllisesti palveluprosessin johtoryhmässä. Kouluterveyskyselyä on 
hyödynnetty mm. päihdepaneeleita järjestämällä sekä käymällä kouluter-
veyskyselyn tuloksia lävitse toimialoittaisesti ja lautakunnissa tuloksista 
informoimalla. Kunnissa käydään kouluterveyskyselyn lisäksi lävitse nuor-
ten päihde- ja rikostilastoja sekä terveyskeskusten keräämiä indikaattorei-
ta. Opinto-ohjaajien välittämää tietoa on käytetty nuorten jatkokoulutuk-
seen hakeutumiseen ja vapaa-ajan palveluihin ohjaamiseen.  
 

Eri viranomaisten kokoamaa tietoa on käytetty tavoitteiden määrittämi-
seen, toimintojen suunnitteluun ja toimijoiden vastuuttamiseen. Joissakin 
kunnissa tietoa ei ole koottu tai sitä on hajanaisesti saatavilla, kun joissakin 
tehdään säännöllistä vuosittaista tietojen käsittelyä kuten tilastokatsausten 
läpikäyntiä hyvinvointipoliittisen ohjelman kokoamisen yhteydessä. Tieto on 
saatettu myös koota, mutta sen hyödyntäminen on ollut vähäistä eikä sitä 
ole käsitelty yhteisesti. Kunnat kertovat panostavansa tiedonkeruun kehit-
tämiseen ohjaus- ja palveluverkoston perustamisen jälkeen. Seurantatietoa 
on käyty ennen lävitse eri hallinnonaloilla ja lautakunnissa, kun ohjaus- ja 
palveluverkoston perustamisen jälkeen tietoja käsitellään yhteistyöryhmäs-
sä. 
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13.2.2 Seurantatiedon hyödyntäminen suunnittelun ja 
 päätöksen tukena 

Kyselyyn vastanneet kertovat kuntien erilaisista tavoista hyödyntää seuran-
tatietoa suunnittelun ja päätöksenteon tukena. Tulosten mukaan seuranta-
tietojen hyödyntäminen on tyypillisesti suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. 
Seurantatietojen hyödyntämisen strategia on voitu laatia, mutta sen toi-
meenpano on vielä kesken. Seurantatietoja on hyödynnetty etsivän nuori-
sotyön ja nuorten työllistämisryhmän avulla. Apuna tietojen hyödyntämi-
sessä on ollut myös Party-ohjelma, jonka avulla koottavaa tietoa on helppo 
seurata. Seurantatietoa on esitelty ja tulkittu eri toimijoille. Tietoa on väli-
tetty virkamiehille ja päättäjille ratkaisujen tueksi ja sitä on käsitelty lauta-
kunnissa kuten sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Ohjausryhmä on arvioi-
nut tietoa ja raportoinut niistä kunnan johdolle. Seurantatietoa hyödynne-
tään eri toimialoilla niiden toiminnassa. Tietoa hyödyntävä lapsi- ja nuori-
sopoliittinen työryhmä on koonnut seurantatiedosta työkalun päätöksente-
on tueksi. Tietoa käytetään lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmiste-
lussa ja hallintokunnittaisesti, jolloin sen hyödyntämisen koetaan jääneen 
varsin sektoroituneeksi. Koko kaupungin tason päätöksenteossa tietojen 
hyödyntäminen on saattanut jäädä vähäiseksi, vaikka esimerkiksi nuoriso-
barometria hyödynnettäisiin runsaasti nuorisopalveluissa.  
 
Vastausten perusteella tietoa hyödynnetään kehittämistoimissa, palvelutar-
peita mietittäessä ja talousarvion laadinnassa. Tietoa on suunniteltu hyö-
dynnettäväksi palveluiden koordinoinnin kehittämisessä. Seurantatietoa on 
käytetty tavoitteiden asettamisessa, tilinpäätöksessä, toimenpiteiden ja 
kehittämistoimien perusteluna sekä tiedotusmateriaalina. Tuloksia raportoi-
daan ja kehittämistoimia käynnistetään saadun tiedon perusteella sekä 
määritetään tiedon perusteella painopisteitä ja jaetaan vastuuta toimijoiden 
kesken. Seurantatietoa käytetään strategian valmistelussa ja palveluiden 
järjestämisessä. Seurantatietoa käytetään henkilöstöresurssien arvioinnissa 
ja toimintamallien mahdollisessa muuttamisessa. Tietoa hyödynnetään ylei-
semmän toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen lisäksi nuorten työpajalle 
ohjauksen kaltaisessa asiakastyön päätöksenteossa. Nuorten työpajapalve-
luita koskevaa tietoa on käytetty vertaamalla sen kuluja nuorten kotona 
olemiseen. Tarkoituksena on, että tutkimustulokset ja seurantatiedot toimi-
sivat päätöksenteon ja suunnittelun tukena. Merkittävien tutkimustulosten 
kerrotaan vaikuttavan kunnassa tehtäviin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin. 
Toiminnassa hyödynnettävää tietoa ovat tilastojen ja tutkimusten lisäksi 
myös palvelusopimuksen mittarit. Seudullisesti laadittu lasten ja nuorten 
hyvinvointiohjelma on pyydetty huomioimaan talousarviota laadittaessa. 
Kunnanvaltuusto hyväksyy lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valtuusto-
kausittain ja se pyritään ottamaan huomioon talousarvioissa. Vuosittaisessa 
talousarviovalmistelussa tehdään yhteinen selvitys tilanteesta. Kouluter-
veyskyselyn tuloksia vertaillaan lyhyt- ja pitkäaikaisesti ja tarvittavat toi-
menpiteet laitetaan vireille. 
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13.2.3 Nuorille suunnattujen palveluiden koordinointi  

Kyselyn mukaan kuntien verkostoissa on toteutettu nuorille suunnattujen 
palveluiden koordinointia ja vaikuttavuutta vaihtelevasti. Tavallisinta on, 
että palveluiden koordinointiin ja vaikuttavuuden lisäämiseen tähtäävä toi-
minta on vasta alkamassa ohjaus- ja palveluverkoston käynnistämisen 
myötä. Palveluiden koordinoinnista käydään hajanaista keskustelua, muttei 
toimita kokonaisvaltaisesti. Vaikka kenttätyön tasolla toimitaan hyvin, nuor-
ten palvelujärjestelmää ei ole arvioitu systemaattisesti. Koordinointia on 
toteutettu jatkuvalla kokonaisvaltaisella seurannalla, jota tehdään säännöl-
lisissä tapaamisissa. Koordinointia varten verkostoissa on käsitelty säännöl-
lisesti ajankohtaisia palveluita ja resursseja. Koordinointia tapahtuu ko-
koontumalla ajankohtaisten asioiden tiimoilta yhteen keskustelemaan nuor-
ten tilanteesta ja päättämään siitä, mihin asioihin tulee puuttua nopeasti. 
Koordinoinnin mahdollistumiseksi järjestetään palavereita, nostetaan esille 
asioita, tehdään toimintasuunnitelmia ja suunnitellaan asioita yhteistyönä 
sekä toteutetaan erilaisia ohjelmia. Palveluiden koordinointia tehdään mm. 
kasvatus- ja hyvinvointiohjelman ja yhteistyönä toteutettavien toimintamal-
lien tuloksena. Koordinointia tehdään suunnittelun, ohjauksen, työnjakojen 
ja yhteisesti sovittujen käytäntöjen kautta. Koordinointia on tehty asiakas-
työn tasolla nuorten työllisyyspalveluissa, verkostotyönä tehtävässä yksilö-
valmennuksessa sekä eri ammateissa toimivien henkilöiden kuten nuori-
sosihteerin, yksilövalmentajan ja etsivän nuorisotyön avulla. Kokemusten 
mukaan palvelusopimuksen mittarit ovat olleet hyvänä apuna palveluiden 
koordinoinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnissa. 
 
Kunnissa toisten palveluiden tietämys on auttanut koordinointia, minkä li-
säksi koordinoinnissa on ollut apuna monialaisia yhteistyöryhmiä. Suurissa 
kunnissa kerrotaan tarvittavan lakisääteisen ohjaus- ja palveluverkoston 
lisäksi pienempiä palveluiden vaikuttavuutta lisääviä ryhmiä. Laajempien 
verkostojen kautta on luotu myös keskisuurissa ja pienemmissä kunnissa 
erilaisia alaverkostoja nuorten parissa ruohonjuuritasolla toimiville. Palve-
luiden koordinointia tehdään mm. työpajan ohjausryhmässä ja lapsi- ja 
nuorisopoliittisen ohjelman ohjausryhmässä. Kunnissa on koordinointia aut-
tavia ohjausryhmiä talousarvioita ja operationaalista johtamista varten. 
Yhteissuunnittelu on edesauttanut toiminnan vaikuttavuutta parantavaa 
päällekkäisyyksien vähentämistä ja aukkojen paikkaamista. Koordinoinnin 
avulla tiedetään tilanteesta paremmin, mikä lisää toiminnan vaikuttavuutta. 
Koordinoinnin avulla voidaan tuoda nuorten palveluita hyödyntävää tietoa 
paremmin eri tahojen käytettäväksi. Koordinointia ja vaikuttavuutta on 
kasvattanut useiden rinnakkaisten työryhmien tekemä tiedottaminen niiden 
tavoitteista ja sen perusteella yhdenmukaisen toimintalinjan luominen. 
Koordinointia on lisännyt asioista tiedottaminen useissa yhteyksissä ja hy-
väksi havaittu keino on ollut eri toimijoille järjestettävä seminaari. Monialai-
sen verkoston työ on pitkäjänteistä ja yhteistä tavoitetta palvelevaa. Vai-
kuttavuutta on syntynyt siitä, että kaikilla toimijoilla on ollut yhteneväistä 
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tietoa sekä yhteinen käsitys nuorille suunnattujen palveluiden puutteista ja 
niihin vastaamisesta. 

13.2.4 Yhteisten käytäntöjen luominen nuorten 
 palveluissa 

Kyselyn mukaan yhteisten käytäntöjen luomista nuorten palveluissa ovat 
edistäneet tyypillisesti kuntien yhteistyöverkostot. Yhteisten käytäntöjen 
luomista on voitu edistää alle kouluikäisten ja nuorten toimijoiden työryh-
missä eri tavoin. Kunnissa on jokainen hallintokunta toiminut erillisesti ja 
luonut toimialan sisäisiä käytäntöjään. Kunnissa tehdään runsaasti suunnit-
telua myös yhteistyönä, keskustellaan, kokoonnutaan, tuetaan yhteisiin 
käytäntöihin pyrkiviä hankkeita ja toteutetaan ohjelmia yhteisten asioiden 
edistämiseksi. Yhteisiä käytäntöjä on luotu mm. nuorisoasian neuvottelu-
kunnissa, monialaisessa päihdetyöryhmässä ja kouluterveyskyselyn ympä-
rille rakentuneessa yhteistyöryhmässä, työpajan yhteistyöryhmässä sekä 
lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelman ohjausryhmässä. Käynnistyvän ohja-
us- ja palveluverkoston ennakoidaan edistävän seudullisesti yhtenäisiä käy-
täntöjä. Myös yhteiset sopimukset ja tiedon siirto eri toimijoiden käytän-
nöistä ovat edistäneet yhteisten käytäntöjen syntymistä. Kunnissa on jär-
jestetty käytäntöjä varten säännöllisiä verkostotapaamisia pienemmällä 
ryhmällä esimerkiksi monialaista yhteistyötä vaativan yksilövalmennuksen 
järjestämisen tiimoilta. Kunnissa on järjestetty seminaareja ja yhteisiä pa-
lavereita, jotka edistävät yhteisten käytäntöjen luomista. Tiedonkulku on 
aktiivista yhteistyöstä johtuen ja verkostotyön avulla on pyritty paranta-
maan havaittua tilannetta.  
 
Keskustelun ja tiedottamisen lisäksi kerrotaan yhden luukun periaatteen 
toteuttamisen ja nuorten polkujen seurannan kehittämisen vaikuttaneen 
yhteisten käytäntöjen syntymiseen. Käytännöistä sovitaan ryhmissä ja eri-
laisilla kunnan verkostoilla on tiedossa yhteisiä toimintamalleja. Kunnissa 
on neuvoteltu yhteisistä pelisäännöistä ja tehdään laajaa yhteistyötä viran-
haltija- ja toimijatasolla. Yhteisiä käytäntöjä on luotu talousarvion ja palve-
lusopimusten suunnittelun yhteydessä. Kunnissa, joissa on tilaaja-
tuottajamalli sekä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia ydinprosesseja, yhteisten 
käytäntöjen luominen on lähtökohta toiminnalle. Yhteisiä käytäntöjä on 
pohdittu mm. tupakkalain tuoman muutoksen kautta, jota on pantu käytän-
töön kouluilla ja nuorisotiloissa. Yhteisten käytäntöjen syntymistä ja vakiin-
tumista ovat edistäneet pienen kunnan tutut toimijat, erilaiset yhteisesti 
käytössä olevat toimintamallit ja yhteistyönä toteutetut hankkeet. Yhteisten 
käytäntöjen kerrotaan olevan myös tilannekohtaisia, jolloin niiden muodos-
tuminen edellyttää jatkuvaa prosessia.  
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13.2.5 Tiedonvaihdon sujuvuus 

Kunnille suunnatun kyselyn mukaan tiedonvaihdon sujuvuutta edistetään 
erilaisissa nuorten palveluihin liittyvissä yhteistyöverkostossa käymällä lä-
vitse ajankohtaisia asioita ja välittämällä pöytäkirjaa laajasti kuntaan. Tie-
dottamisessa on käytetty apuna palavereita, seminaareja ja työntekijöiden 
säännöllisiä tapaamisia, joiden kautta on opittu tuntemaan toisia. Vastauk-
sissa tuodaan esille persoonakohtaisten kasvokkaisten tapaamisten merki-
tys. Tiedonvälittymistä on helpottanut pienessä kunnassa toimijoiden tun-
nettuus. Tiedonvaihtoa on edistänyt monialaista yhteistyötä edellyttävien 
toimintamuotojen kuten yksilövalmennuksen myötä syntynyt poikkihallin-
nollinen verkosto. Säännöllinen kokoontuminen ja tietojen luottamukselli-
nen käsittely yhteistyötahojen kanssa on helpottanut tiedonvaihtoa. Kuntiin 
on perustettu työryhmiä tiedon välittämiseen ja toimivien käytäntöjen luo-
miseen, jotta asiakastyö ei kärsisi toimialojen erilaisista salassapitosäädök-
sistä. Lisäksi erilaiset ryhmät ovat informoineet omia tahojaan. Tietoa on 
välitetty monialaisen ryhmän kautta, joka kokoaa tietoa hyvinvointiryhmälle 
ja sitä kautta hallinnolle. Tiedon välittymistä ovat helpottaneet internet-
tiedotus, muistiot ja toimintasuunnitelmat. Tiedonvaihtoa on parannettu 
tieto- ja neuvontapalvelun, yhteisten käytäntöjen ja sopimusten sekä eri-
laisten ohjelmien toteuttamisen kautta.  
 
Ongelmien ilmetessä kunnissa on pidetty tiedonvaihdon sujuvuuteen liitty-
viä yhteistyöneuvotteluita. Tietoa on välittynyt eri työntekijöiden kesken ja 
joissakin kunnissa myös seudullisen tiedonvaihdon myötä. Toisaalta nykyi-
nen toiminta koetaan tiedonvaihdon kannalta satunnaiseksi ja hajanaiseen 
keskusteluun perustuvaksi. Jossain paikoin nuorisotyön koetaan olevan eril-
lään muista toimijoista, mikä on heikentänyt tiedonvaihdon sujuvuutta. 
Vastausten mukaan nuorisolain uudistuksen sisällöstä on tarkoitus tiedottaa 
jatkossa ja suunnitteilla on myös opinnäytetöiden laatiminen verkostojen 
tiedonkulun haasteista. Tarkoituksena on, että jatkossa kaikki nuoria kos-
keva tieto tuodaan samaan kokoukseen erillisten toimialakohtaisten palave-
reiden sijasta. Suunnitteilla on tietojen luovutuksen malli, jolla tuodaan esil-
le nuorten tilanteita.  

13.2.6 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tai strategian 
 toteuttaminen 

Kuntien edustajilta tiedusteltiin ohjaus- ja palveluverkostolle asetettujen 
tehtävien nykyisen toteutumisen lisäksi siitä, miten lapsi- ja nuorisopoliitti-
nen strategia tai -ohjelma toimii kunnassa palveluiden tukena.  
 
Vastausten mukaan kunnissa on käytetty nuorten palveluiden tukena lapsi- 
ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai -strategiaa, joita on laadittu myös seudulli-
sesti. Myös lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko on toiminut palveluiden 
tukena. Kunnissa on lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lisäksi lastensuo-
jelusuunnitelma, joka on osa kaupungin strategista järjestelmää. Suunni-
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telma näkyy palvelusopimuksessa ja palvelustrategiassa, jolloin se vaikut-
taa niiden kautta talousarvioon. Kunnissa on nuorten palveluiden tukena 
nuorisopoliittinen ohjelma ja monialainen yhteistyöryhmä. Rannikko-
Pohjanmaalla on alueelle laadittu K5-strategia, joka on tuore ja hyvin kat-
tava nuorten palveluita tukeva strategia. Kaupungeissa on kerran vuodessa 
päivitettävä lapsi- ja nuorisopoliittisia ohjelmia ja osaa ohjelmista päivite-
tään myös viiden vuoden välein.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu moniammatillisesti eri 
hallintokuntien välisenä yhteistyönä. Ohjelmien ja strategioiden valmiste-
luun on osallistunut myös ohjaus- ja palveluverkostossa mukana olevia ta-
hoja ja ryhmä voi toimia myös ohjelman seurannan ohjausryhmänä. Ohja-
us- ja palveluverkoston tehtävänä on käynnistää seuraavan lapsi- ja nuori-
sopoliittisen ohjelman valmistelu. Ohjelma- ja strategiatyössä on pyritty 
kiinnittämään huomiota tiedonkulkuun, jolloin ohjelma on mm. laitettu in-
ternetiin. Ohjelmia ja strategioita käytetään toiminnan suunnittelussa ja 
seudullisesti toteutettuina ne antavat mahdollisuuden toimia samalla tavalla 
eri kunnissa. Ohjelmien ja strategioiden toteutumista seurataan ja pyritään 
erilaisilla ratkaisuilla varmistamaan sen toimeenpanoa. Ohjelmat voivat 
toimia talousarviokäsittelyn pohjana. Ohjelmien ja strategioiden seurannas-
sa käytetään mm. poliitikkojäseniä sisältäviä monialaisia ohjausryhmiä. 
Ohjelmasta raportoidaan lautakunnalle ja valtuustolle kolmasti vuodessa. 
Ohjelmiin on kirjattu yhteisesti sovittuja hankkeita ja ohjelman tuella pyri-
tään kehittämään uusia toimintatapoja. Ohjelman vaikutuksesta kunnissa 
on saatu tuloksia kuten perustettua puheterapeutin virka. Strategiaa kerro-
taan käytetyn suhteellisen hyvin käytännön työssä ja monessa kunnassa on 
meneillään ohjelman päivitys.  
 
Kaikissa kunnissa ei ole lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa, vaan se on 
yhdistetty kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnitelmaan. Lapsi- 
ja nuorisopoliittinen ohjelma voi olla alle 21-vuotiaiden nuorten osalta myös 
tärkeä teema lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Osassa kunnista 
ohjelman laatiminen on vasta käynnistymässä tai ohjelma on niin vanha, 
että se kaipaisi päivitystä. Uusien lapsi- ja nuorisopoliittisten ohjelmien laa-
timinen on aloitettu kuntaliitosten myötä. Osassa kunnista ohjelma on ole-
massa, mutta sen toimeenpano ei ole riittävää eikä ohjelmaa koeta erityi-
sen merkittäväksi. Ohjelma- ja strategiatyössä on näkynyt koordinaation 
puutetta eivätkä maakunnalliset ohjelmat ole aina palvelleet parhaalla 
mahdollisella tavalla kunnan toimintaa.  
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13.3 Käytännön esimerkkejä tavoitteiden asettamisesta 
ohjaus ja palveluverkostossa 

13.3.1 Ylöjärven Nootti-ryhmä 

Ylöjärven Nootti-ryhmä on esimerkki kaupunginjohdon asettamasta ja kun-
nalliseen päätösvaltaan yhteydessä olevasta ryhmästä, joka on asetettu 
tietylle ajanjaksolle. Nootti-ryhmän toiminnalle on asetettu konkreettisia 
tavoitteita, joita se ryhtyy toteuttamaan tutkimuksellisesti tuettuna.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Ylöjärvellä on pitkä noin 15 vuoden pe-
rinne nuorisotyön yhteistyörakenteista, joiden kehittäminen käynnistyi 
päihde- ja huumeasioiden tiimoilta perustetusta verkostosta. Nuorisotoimen 
yhteistyö oppilaitosten ja perusturvan kanssa on ollut hyvin toimivaa. Nuo-
risotyö on osallistunut kaupungin hyvinvointistrategiatyön laadintaan ja 
ollut laatimassa turvallisuuteen liittyviä hyvinvointisuunnitelmia. Ylöjärvellä 
toimii työstään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vastaava hyvinvointi-
ryhmä, jossa on edustus kaikista kaupungin osastoista. Hyvinvointiryhmä 
vastaa erilaisista lapsiin ja nuoriin kohdistuvista monialaisista mm. lasten-
suojelulain ja terveydenhuoltolain nojalla tulevista tehtävistä. Hyvinvointi-
ryhmällä on useita työrukkasryhmiä, joista yksi on keväästä 2009 lähtien 
toiminut Nootti-ryhmä. Nootti-ryhmän perustamiseen on osallistunut kau-
pungin johdon edustajia ja kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen ryhmän 
perustamisesta nuorisolautakunnan tekemän esityksen mukaisesti. Nootti 
toimii yhteisellä päätöksellä sivistystoimen alaisena ryhmänä. Nootti-
ryhmässä on nuorisotoimen, sosiaalitoimen, terveystoimen, työhallinnon, 
perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion sekä poliisin ja seura-
kunnan edustajat ajoittain kutsuttuina. TE-toimiston edustajat ovat tulleet 
mukaan Noottiin nuorisolain uudistuksen myötä.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Nootti-ryhmä 
kokoontuu noin kerran kuussa ja kesällä harvemmin. Nootissa on sekä 
työntekijä että johtotason työntekijöitä. Ryhmässä on johtajia mm. perus-
turvan, sivistystoimen sekä päivähoidon ja perhepäivähoidon osastoilta. 
Nootti-ryhmä on asetettu vuosiksi 2011–2012, jonka jälkeen ryhmän ko-
koonpanoa ja tavoitteita tarkastellaan uudelleen. Nootti-ryhmän tehtäväksi 
on asetettu nuorisolain uudistuksen toteuttaminen, kaupungin 0–17-
vuotiaiden lasten ja nuorten sekä 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten pal-
veluiden ja niiden katvealueiden kartoittaminen sekä toimiminen lapsi- ja 
nuorisopoliittisen ohjelman ohjausryhmänä. Tarvittaessa ryhmä tekee esi-
tyksiä kaupunginhallitukselle. Nootti-ryhmän ohjausryhmänä toimii monia-
lainen hyvinvointiryhmä. Hyvinvointiryhmä on eräänlainen suodatin, jossa 
käsitellään Nootissa esille tulleita ajankohtaisia teemoja ja arvioidaan, mit-
kä niistä viedään päätöksentekoon. Lasten ja nuorten palveluiden kartoitus 
tehdään kahtena opinnäytetyönä, joissa selvitetään tilannetta palveluiden 
ongelmakohdista kertovien ongelmakarttojen ja niihin liittyvien ratkaisu-
mallien avulla. Nootin kokouksista tehdään kaikkien työntekijöiden nähtävil-
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lä oleva muistio, joka laitetaan kaupungin intranetiin. Nootti-ryhmässä on 
ehditty saavuttamaan konkreettisia tuloksia. Yksi tällainen on ollut terveys-
keskuksen nuorisotiimin esille nostama mielenterveys- ja sairaanhoidon 
palveluiden vaikeus saada tavoitetuksi nuoria asiakkaita. Ryhmässä käydyn 
keskustelun ja yhdessä tehdyn ratkaisuehdotuksen mukaan työntekijät jal-
kautuvat koulujen väkivaltaa estäviin ryhmiin, jolloin nuoria saatiin mukaan 
kaikilta alueilta. 

13.3.2 Porvoon Hyvis-ryhmä 

Porvoon Hyvis-ryhmä on toinen esimerkki hyvinvointiryhmään pohjautuvas-
ta ohjaus- ja palveluverkostosta.  
 
Verkoston historia ja rakenne: Porvoossa toimii vuonna 1998 perustettu 
kaupunginhallituksen nimeämä lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä eli Hy-
vis-ryhmä9, jossa on edustajia kaupungin eri hallintokunnista. Hyvis-ryhmä 
käynnisti toimintansa hyvinvointiselontekoryhmänä.  Hyvinvointityöryhmäs-
tä välittyy esittelyketjujen kautta tieto lasten ja nuorten tilanteesta päättä-
jille kaupunginhallitukseen. Hyvinvointiryhmä on vaikuttanut nuorten palve-
lurakenteeseen kuten avaintiimin sekä Ammattiysin vakiintumiseen sekä 
perheneuvolan käynnistymiseen. Porvoossa on laadittu poikkihallinnollisesti 
selvityksiä nuorten elinoloista ja hyödynnetty niitä päätöksenteossa. Nuori-
solain uudistuksen myötä Hyvis määriteltiin kaupungin ohjaus- ja palvelu-
verkostoksi. Hyvis-ryhmän puheenjohtajana toimii sosiaalityön johtaja. Hy-
vis-ryhmässä ovat mukana myös ylilääkäreitä, nuorisopsykiatri, lasten psy-
kiatri, terveyspalveluista osastonhoitaja, sosiaalityöntekijä, suomen ja ruot-
sinkielisen koulutuksen koulutusjohtajat, nuorisopalveluiden päällikkö, päi-
vähoidon johtaja, rikoskomisario poliisin edustajana sekä seurakunnan ja 
TE-toimiston edustajat.  TE-toimiston edustaja on tullut ryhmään lakiuudis-
tuksen myötä. 

13.3.3 Äänekosken ohjaus- ja palveluverkosto 

Äänekoskella käynnistyvä ohjaus- ja palveluverkosto on esimerkki yhteis-
työryhmästä, jonka tavoitteet ja toiminta asetetaan kaupungin muun toi-
minnan tavoin vuosikellon mukaiseen aikataulutukseen. 
 
Verkoston historia ja rakenne: Äänekosken kaupungissa ohjaus- ja pal-
veluverkoston käynnistäminen tapahtuu lähiaikoina, kun kaupunginhallitus 
tekee virallisen päätöksen asiasta. Ryhmässä ovat mukana nuorisotoimen, 
perusopetuksen, ammatillisen opetuksen, sosiaalityön, terveystoimen, työ-
hallinnon, poliisihallinnon ja seurakunnan edustajat. Kaupungin yhteistyö on 
ollut toimivaa TE-toimiston kanssa, joka on ollut keskeinen verkostotoimija 

                                                 
9 Lisätietoa Porvoon monialaisista yhteistyöverkoista on saatavilla mm. teoksesta Pitkänen, 
Tarvainen & Vehviläinen 2010, 79–81. 
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nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi tehtävässä työssä. Päällikkö- ja päät-
täjätason edustajista koostuvassa ryhmässä ovat mukana mm. opetuspal-
velujen vastuualuetta johtava sivistysjohtaja ja vapaa-aikapalvelujen aluet-
ta johtava vapaa-aikatoimen johtaja. Ryhmän puheenjohtajana toimii sivis-
tystoimialan johtaja ja todennäköisesti vapaa-aikatoimen tai nuorisotoimen 
sihteeri tulee toimimaan sihteerinä.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Monialainen 
työryhmä tulee toteuttamaan ohjaus- ja palveluverkostolle asetettuja laki-
sääteisiä tehtäviä. Tämän lisäksi ryhmä määrittelee kokoontuessaan lain 
pohjalta omat paikalliset tehtävät ja painopistealueet, joita se lähtee toteut-
tamaan. Ryhmässä nostetaan esille, mikä on kaupungissa merkittävin ke-
hittämiskohde ja lähdetään hakemaan ratkaisua siihen. Yksi teema-alue 
voisi olla esimerkiksi lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman taustalla olevan 
tiedon tuottaminen ja analysointi. Työryhmän tapaamisessa laaditaan vuo-
sikello tavoitteiden toteutumiseen. Vuosikellomallilla voidaan edistää asioi-
den valmistelua ja määrittää tapahtumien ajankohtia. Vuosikellomallilla 
voidaan myös korostaa sivistys- ja nuorisopalveluiden välistä yhteyttä. Mo-
nialaisen yhteistyön avulla pystytään vähentämään toimialojen hallintokun-
tien välisiä rajanvetoja ja siirtymään kohti monialaista työtä tukevaa pro-
sessiorganisaatiota. 

13.4 Käytännön esimerkkejä lastensuojeluun nivoutuvasta 
tavoitteiden asettamisesta 

Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistymistä koskevassa luvussa tuli esille, 
kuinka useimmat lakisääteiset monialaiset yhteistyöryhmät ovat käynnisty-
neet olemassa olevien asiakastyön tai toimiala/teemakohtaisten ryhmien 
ympärille. Osassa kunnista ohjaus- ja palveluverkostot hoitavat sekä las-
tensuojeluun että nuorisolakiin liittyviä toimia. Helsinki on esimerkki paik-
kakunnasta, jossa on lähdetty tekemään tavoitteellista, päätöksentekoon 
tiivisti nivoutuvaa, budjetoitua ja ohjelmallista hyvinvointisuunnitelmiin liit-
tyvää työtä.  

13.4.1 Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

Verkoston historia ja rakenne: Helsingissä on laadittu lastensuojelulain 
edellyttämä valtuustokausittainen suunnitelma, joka on tarkoitettu lasten-
suojelun järjestämistä sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä var-
ten. Suunnitelma on nimetty Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaksi10 
ja se on osa Helsingin kaupungin strategiaohjelmaa. Valtuustostrategiaan 
sisältyvä monialainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on 4-
vuotinen ohjelmamuotoinen palvelu, jossa on nuorisolakiin kytkeytyviä yh-
teistyömuotoja. Hyvinvointisuunnitelmaan liittyy myös hyvinvointiselonteko, 

                                                 
10 Lisätietoa sivustolta http://wellsinki.fi/hyvinvointisuunnitelma. 
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jossa kuvataan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsille ja nuorille suun-
nattujen palvelujen tilaa Helsingissä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman tavoitteena on lisätä helsinkiläisten lasten ja nuorten hyvinvointia 
kaupungin eri virastojen yhteistyötä tiivistämällä sekä kehittämällä lapsille 
ja nuorille suunnattuja palveluja. Suunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi 
parantaa lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksia, 
vahvistaa vanhemmuutta ja vanhempien osallisuutta sekä lasten ja nuorten 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, sekä turvata lapsille ja nuorille koulutus- ja 
työllistymispolku. Näihin tavoitteisiin pyritään hallintokuntien rajat ylittävillä 
kärkihankkeilla. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamisessa 
ovat mukana kaikki lasten ja nuorten hyvinvointiin keskeisesti liittyvät vi-
rastot.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Kaupungin-
hallitus on ottanut hyvinvointisuunnitelman yhdeksi strategiakseen ja 
myöntänyt rahoitusta hallinnonrajat ylittävälle valtuustokaudeksi aloitetulle 
ohjelmalliselle yhteistyömuodolle. Pääosa rahoituksesta tulee virastojen 
kautta, joissa budjetoidaan erillisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman mukaiseen toimintaan. Kaikki toimijat ovat osallistuneet yhdessä 
prosessin laadintaan ja sitoutuneet sen toimeenpanoon, jota tehdään bud-
jetoitujen ja seurattavien hankkeiden kautta. Myös kaupungin ylimmän joh-
don ja valtuuston jäsenet ovat sitoutuneet hyvinvointisuunnitelman toteut-
tamiseen. Prosessin omistajana toimii sosiaalivirasto, joka vastaa lasten-
suojelun lainsäädännön toimeenpanosta. Suurena toimialana sosiaaliviras-
tolla on sekä toimivaltaa että rakenteita ohjelmallisen poikkihallinnollisen 
yhteistyön toteuttamiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 
liittyvän verkoston johtaminen on rakentunut kolmiportaisesti siten, että 
hyvinvointisuunnitelman seurantaryhmään kuuluvat puheenjohtajana toimi-
van sosiaalitoimen lisäksi kuuden viraston päälliköt terveys-, opetus-, nuo-
riso-, liikunta- ja kulttuuritoimesta. Verkoston neljällä painotusalueella on 
omat johtamisrakenteensa, jossa painotusalueiden johtajina toimivat osas-
topäälliköt muodostavat koordinoivan kollegion. Osastopäälliköiden kollegio 
tapaa säännöllisesti ohjelman kokonaisuuden tiimoilta. Kolmannen tason 
muodostaa tavoitekokonaisuuden johtoryhmä, jossa on toimistopäälliköitä 
kuudesta hallintokunnasta. Johtoryhmän alaisuudessa toimii hankkeita. joil-
la on omia ohjausryhmiä. Hierarkkisesti rakentuneessa mallissa on laajaa 
kokonaisuutta tukevia ohjausrakenteita ja kattavasti nuorten kannalta kes-
keisiä toimijoita peruskoulun päättämisestä työllistämistoimintaan asti. Hy-
vinvointisuunnitelman laatimisessa on kuultu laajasti kentän työntekijöitä 
sekä lapsia, nuoria ja perheitä itseään. Kuitenkin suunnitelman toteutta-
misvaiheessa nuorten ja järjestöjen osallisuus on jäänyt toistaiseksi vähäi-
seksi, mihin halutaan jatkossa panostaa enemmän. Lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelman toteutumista seurataan laajoilla lasten ja nuorten 
hyvinvointia kuvaavilla indikaattoreilla, hyvinvointitavoitteiden toteutumaa 
kuvaavilla hyvinvointi-indikaattoreilla ja kärkihankkeiden toimintaa kuvaa-
villa mittareilla.    
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13.4.2 Orimattila 

Orimattila on toinen, pienemmässä kaupungissa toteutettava esimerkki 
hyvinvointisuunnitelman toteuttamisesta ja siihen liittyvästä ohjaus- ja pal-
veluverkostoon kytkeytyvästä työstä. 
 
Verkoston historia ja rakenne: Orimattilan nuorisotoimi on tehnyt kau-
pungin sisäistä monialaista yhteistyötä osallistumalla oppilashuoltoryhmien 
toimintaan. Nuorisotoimi on toteuttanut pitkäaikaista poikkihallinnollista 
yhteistyötä seurakunnan kanssa mm. järjestämällä yhdessä ryhmäyttämis-
päiviä peruskoulun 6-luokkalaisille ja tapaamisia organisaatioiden työnteki-
jöille. Orimattilan seudulla tehdään hyvää yhteistyötä naapurikuntien nuori-
so- ja sivistystoimien kesken. Seudullista yhteistyötä on tehty yhteisesti 
järjestettyjen tapahtumien, aloitekanavan käynnistämisen, muiden yhteis-
ten toimintamallien sekä yhdessä haettavien hankkeiden tiimoilta. Seudulla 
toimii 12 kunnan sivistystoimen ja nuorisotoimen ryhmä, joka kokoontuu 
kerran kuussa. Vastaavanlainen seudullinen ryhmä on myös varhaiskasva-
tuksen edustajilla.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Orimattilassa 
on perustettu ohjaus- ja palveluverkosto, jossa ovat mukana nuorisotoimi, 
sosiaalitoimi, terveystoimi, työhallinto, poliisi, seurakunta sekä perusopetus 
ja ammatillinen opetus. Ryhmän jäsenet ovat asiakastyötä tekeviä henkilöi-
tä ja ryhmän koordinaattorina toimii nuorisosihteeri. Ohjaus- ja palveluver-
koston toiminta kytkeytyy lastensuojelulain velvoittamana laadittuun Las-
ten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaan, jonka taustalla on 
kaupungin strategia. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma 
on laadittu moniammatillisesti ja siinä asetetut tavoitteet liittyvät vanhem-
muuden tukemiseen, varhaisen puuttumisen kehittämiseen, nuorisotyön ja 
nivelvaiheeseen kohdistuvien toimenpiteiden vahvistamiseen, lasten, nuor-
ten ja perheiden osallistumisen kehittämiseen sekä henkilöstön osaamisen 
ja yhteistyön kehittämiseen. Hyvinvointisuunnitelman laadintaan osallistu-
nut ryhmä seuraa ja arvioi moniammatillisesti suunnitelman toteutumista. 

13.4.3 Käytännön esimerkki nuorten työllistämiseen 
 liittyvistä tavoitteista: Jämsä  

Lastensuojeluun ja muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien työryh-
mien lisäksi aineistossa nousevat esille nuorten työpajatoimintaan ja työllis-
tämiseen nivoutuvat ryhmät. Ohjaus- ja palveluverkostoja on käynnistetty 
mm. työpajojen ohjausryhmien ympärille. Jämsän kaupungissa tehtävä 
verkostotyö on esimerkki yhteistyöstä, jonka tuloksena on saatu hyviä tu-
loksia nuorten työllistämisessä.   
 
Verkoston historia ja rakenne: Jämsässä on tehty kahden kunnan liitos 
vuonna 2009. Kaupungissa etsivää nuorisotyötä toteuttaa työvalmennus-
säätiö Avitus ja toiminnan aktiivisena taustatukena toimii etsivän nuoriso-
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työn ohjausryhmä. Ryhmässä ovat edustettuna kaupunki, Avitus, seurakun-
ta, sosiaalitoimi, ammattiopisto, yläkoulu, ELY-keskus ja mielenterveystoi-
misto. Jämässä toimii myös Nuorten työllistymisen taustaryhmä. Tässä 
ryhmässä ovat mukana kaupunki, Jämsän 4H-yhdistys, Työvalmennussää-
tiö Avitus, seurakunta, sosiaalitoimi, yrittäjäjärjestö, työ- ja elinkeinotoi-
misto ja mielenterveystoimisto. Monialainen ryhmä syntyi kuntaliitoksen 
myötä, kun eri tahoja kutsuttiin koolle pohtimaan paikallisten nuorten tilan-
netta. Ryhmässä on sekä käytännön työntekijöitä että johtotason edustajia. 
Ryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Ryhmän tavoitteena on nos-
taa esille erilaisia paikallisten nuorten tilanteeseen vaikuttavia asioita ja 
pyrkiä löytämään niille ratkaisuja.  Ryhmä on kokoontumisten yhteydessä 
määritellyt erilaisia tavoitteita sen mukaan, mitkä asiat nousevat ajankoh-
taisina esille. Tyypillisesti haasteelliseksi koetut tilanteet tulevat esille usei-
den toimijoiden havainnoissa, joten ryhmän tavoitteiden määrittämisessä ei 
ole ollut vaikeuksia. Monialaisessa työryhmässä on käsitelty aiemmin mm. 
nuorten päihteidenkäyttöä.  
 
Verkoston toiminta ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät: Työllistämi-
nen valittiin uusimmaksi teemaksi sen vuoksi, että nuorten työttömyys ja 
etenkin kesätöiden huono saatavuus aiheutti huolta monissa toimijoissa. 
Nuorten työllistämisen taustaryhmässä on pohdittu, miten nuoria voitaisiin 
auttaa työllistymään ja edistää sitä konkreettisesti monialaisella yhteistyöl-
lä. Ryhmä on tehnyt tiiviisti yhteistyötä kaupungin työllistämistoimikunnan 
kanssa ja suunnitellut tehostettuja toimia erityisesti nuorten kesätyöllistä-
misen lisäämiseksi. Ryhmässä toteutetun yhteistyön vaikutuksesta kaupun-
gissa on otettu ensimmäistä kertaa käyttöön nuorten kesätyöseteli. Ryh-
mässä toimivien johtotason henkilöiden tuella on laadittu työllistämistoimin-
taan liittyvä aloite ja viety se sivistystoimen kautta kaupunginhallitukseen, 
joka on tehnyt päätöksen määrärahan varaamisesta kesätyöseteliin yhdes-
sä laaditun esityksen mukaisesti. Jämsässä annetaan 200 euron arvoinen 
kesätyöseteli järjestöille tai yrityksille, jos ne palkkaavat nuoren kahdeksi 
viikoksi. Yhtenä työpaikkojen tarjoajana on paikallinen työpaja. Kaikki ryh-
mässä olevat toimijat ovat lähteneet markkinoimaan nuorten kesätyöpaik-
kojen saamista helpottavaa kesätyöseteliä. Kesätyösetelistä on tiedotettu ja 
markkinoitu sitä lehtijuttujen ja paikallislehdessä näkymisen, rekrytointi-
messujen sekä järjestö- ja yrityskontaktien kautta. Ryhmässä on ideoitu 
rekrytointimessujen järjestämistä ja se toteutettiin koulutusalan messujen 
yhteydessä. Rekrytointimessuilla oli toimijoiden yhteinen osasto, jolla työn-
antajat olivat kertomassa toiminnastaan ja kesätyöpaikat olivat näkyvästi 
esillä. Yritysjärjestöjen puheenjohtaja on suhtautunut hyvin myönteisesti 
nuoriin tulevaisuuden työvoimana ja markkinoinut asiaa työnantajien ver-
kostoissa. Oppilaitoksissa on tuettu nuorten työllistymistä kannustamalla 
nuoria markkinoimaan itseään työvoimana. Nuoria on kehotettu lähesty-
mään työnantajia kesätyöpaikan saamisen avulla, jonka myötä nuorilla on 
jatkossa paremmat mahdollisuudet työllistyä pidempiaikaisiin työsuhteisiin. 
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Verkostotyön tulokset: Kesätyösetelien avulla oli saatu väliaikatilantees-
sa kesätyöpaikka jo 80 nuorelle, mikä on keskisuurella paikkakunnalla suuri 
määrä. Yksi merkittäväksi nuorten työllistämisessä koettu asia on palaut-
teen kokoaminen kesätyöseteleillä työllistyneiltä nuorilta ja työnantajilta. 
Palautteella kerätään nuorten ja työnantajien kuvailevia vastauksia. Nuor-
ten työelämää koskevat mielipiteet aiotaan huomioida paikallisen työelä-
män kehittämisessä. Nuorten työllisyysteemaa on tarkoitus jatkaa myös 
seuraavana vuonna. Monialaisessa yhteistyössä on vaikuttanut sen tulok-
sellisuuteen toiminnan tavoitteellisuus sekä eri toimijoiden tekemät yhtey-
denotot myös niihin toimijoihin, joihin ei tavallisesti olla yhteyksissä. Roh-
keiden yhteydenottojen avulla on saatu kaikki nuorten työllistämisen kan-
nalta keskeiset toimijat kuten yrittäjät ja TE-toimisto mukaan toimintaan. 
Monialainen työryhmä ei ole toiminut vain ideoiden esittäjänä, vaan se on 
tarttunut konkreettisesti asioihin ja vienyt päätösvaltaa edellyttäviä aloittei-
ta eteenpäin. Ryhmässä on paljon toimijoita ja seutukunnallista tuntemus-
ta. Ryhmään välitetään tietoa ja toivomuksia jokaisen jäsenen omien yh-
teistyöverkostojen kautta. Työryhmän toimintaa kehittämällä saadaan tie-
toisuutta ryhmästä lisättyä ja kun yhteistyöllä saadaan aikaa tuloksia, voi-
daan uusia esille nousevia asioita edistää entistä paremmin.  

14 Monialaisessa yhteistyöverkossa koottava 
tieto 

Ohjaus- ja palveluverkostojen tehtävänä on koota nuorten elinoloja koske-
vaa tietoa ja hyödyntää sitä palveluiden suunnittelussa. Kyselyyn vastan-
neita kuntien edustajia pyydettiin kertomaan, millä tavoin tietoa on koottu 
ja käsitelty nykyisin viranomaisten monialaisissa yhteistyöverkostoissa.  
 
Vastausten perusteella viranomaisverkostoissa on koottu tietoa yleisimmin 
palvelutarpeen analysointia ja palvelun toteutumista osoittavan tiedon 
saamista varten, jota on tehty noin 60 % verkostoista. Tietoa on koottu 
palveluiden vaikuttavuuden mittaamiseksi noin 40 % yhteistyöverkostoista 
ja 10 % muuta tarkoitusta varten.  Muita tarkoituksia, joita varten tietoa on 
kerätty monialaisessa yhteistyöverkostossa, ovat olleet sen kokoaminen 
ennaltaehkäisevää toimintaa varten, palvelutarjonnassa olevien aukkojen 
löytämiseksi, oikeanlaisen ohjauksen aikaansaamiseksi sekä yksittäisten 
nuorten auttamiseksi, palveluiden sujuvuuden varmistamiseksi ja päällek-
käisen työn estämiseksi. Tietoa on hankittu, jotta saataisiin ajankohtaista 
tietoa nuorten tilanteesta paikkakunnalla. Tiedonkeruulla on haluttu varmis-
taa, että verkoston toimii informaation jakamisen ja yhteisen pohdinnan 
paikkana. Tietoa on koottu voimien yhdistämiseksi, jotta saataisiin var-
memmin läpi jokaiselle sektorille tärkeitä asioita. Yhteistyöverkostoissa on 
koottu tietoa nuorisotyön ja politiikan koordinoimiseksi sekä lapsi- ja nuori-
sopoliittisen ohjelmaa ja lastensuojelusuunnitelmaa varten. 
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Kuvio 8.  

Monialaisessa yhteistyöverkostossa kootun tiedon tarkoitus 

 
Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin, mistä asioista monialaisessa viran-
omaisverkostossa on koottu tietoa. Viranomaisten monialaisissa yhteistyö-
verkostoissa on koottu tyypillisimmin tietoa lasten ja nuorten ongelmista, 
jota on koottu noin kahdessa kolmasosassa verkostoista. Toiseksi yleisim-
min tietoa on koottu nuorten peruskoulusta jatkokoulukseen siirtymisestä. 
Nykyisen palvelujärjestelmän toimivuudesta ja demografisista tekijöistä on 
koottu tietoa noin reilussa puolessa viranomaisverkostoista ja niistä puolet 
on koonnut palveluiden kattavuutta koskevaa tietoa.  
 
Muita asioita, mistä viranomaisverkosto ovat koonneet tietoa, ovat liittyneet 
laajasti kouluikäisten nuorten hyvinvointiin kuten elinoloihin, elintapoihin, 
terveyteen, harrastuksiin ja lastensuojeluun sekä lasten, nuorten ja lapsi-
perheiden elämän kaikkiin osa-alueisiin. Tietoa on koottu mm. nuorisoba-
rometrilla nuorten työllisyydestä, koulupudokkaiden elinoloista ja nuori-
soasumisen tilasta sekä kouluterveyskyselyn avulla nuorten terveystottu-
muksista, terveydentilasta ja nuorten päihteiden käytöstä. Viranomaisver-
kostoissa on kerätty tietoa myös viranomaisten omasta toiminnasta kuten 
eri tahojen omista lähitulevaisuuden tavoitteista ja nuorille tarjottavien pal-
veluiden laajuudesta.
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Kuvio 9. 

Viranomaisverkoston kokoamien tietojen aiheet 

 
Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä tietolähteitä viranomaisten yhteistyö-
verkostoissa on käytetty nuoria koskevien tietojen kokoamisessa. Yleisim-
min on käytetty kunnan avainhenkilöiden ja ammattilaisten välittämää tie-
toa, jonka mainitsee tietolähteeksi noin 80 % vastaajista. Seuraavaksi ylei-
simmin mainitaan tietolähteeksi kunnan omat tietokannat ja rekisteritiedot, 
joita on käytetty noin 60 % verkostoista. Muiden tahojen kuten valtakun-
nallisia rekisteritietoja ja tietokantoja ylläpitävien THL:n, Tilastokeskuksen 
ja Kuntaliiton tietoja käytetään noin reilussa puolessa verkostoista ja vajaa 
puolet verkostoista on käyttänyt tietolähteenä tutkimuksia, selvityksiä ja 
arviointeja. Nuorten elinoloja koskevien tietojen lähteenä on ollut yleisim-
min kouluterveyskysely. Vastauksissa tuodaan esille tietolähteinä myös 
pajasuunnitelma, luottamushenkilöt, oppilaitoksissa opiskelevat nuoret, 
opinnäytetyöt ja eri toimijoiden yhteistyö. 
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Kuvio 10.  

Viranomaisverkostojen tietolähteet nuorten elinoloja koskevassa tiedonhankinnassa 

15 Nuorten palveluita käsittelevien verkostojen 
toimintaa estäviä ja edistäviä tekijöitä 

Kyselyyn vastaajia pyydettiin avokysymyksessä kertomaan, mitkä asiat 
ovat heidän kunnassaan edistäneet ja estäneet toimintaa sellaisissa monia-
laisissa yhteistyöverkostoissa ja -ryhmissä, joissa ei käsitellä yksittäisen 
nuoren vaan nuorten asioita yleisemmällä tasolla.  
 
Vastausten perusteella yhteistyötä heikentäviä tekijöitä ovat olleet monia-
laisessa nuorten palveluita koskevissa ryhmissä toimijoiden kiireisyyteen ja 
kiinnostukseen liittyvät asiat kuten kiire omien tehtävien hoidossa ja sen 
myötä vähentyvät mahdollisuudet osallistua yhteiseen toimintaan, näkö-
kulmaerot, vähäinen kiinnostus verkostotyöhön, avaintoimijoiden poissaolot 
ja työhön käytetyn ajan niukkuus, oman työnkuvan rajaaminen, liian moni-
en vastuutehtävien kasautuminen samoille henkilöille ja monialaisuuden 
tekeminen omien töiden ohella ilman työajan määrittämistä. Kiireisyys nä-
kyy etenkin organisaatiomuutoksen kokeneissa kunnissa kuten kuntaliitos-
paikkakunnilla, joilla yhteistyöhön vaikuttaa myös käynnissä oleva tutustu-
misvaihe toisiin työntekijöihin.  
 
Resurssien puutetta enemmän verkostoyhteistyöhön vaikuttavat ihmisten 
asenteet ja halu tehdä monialaista yhteistyötä. Yhteistyötä vaikeuttavat 
salassapitosäädökset sekä toimialojen väliset rajat, josta mainitaan etenkin 
sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen välisen rajan vaikeuttaneen 
verkostotyötä. Eri toimialoilla todetaan olevan eroja verkostoitumisen hyö-
dylliseksi kokemisessa. Nuorisotyötä kuvataan tehtäväorientoituneeksi eikä 
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yleisellä tasolla monialaisen yhteistyön hyötyjä pohdiskelevaksi. Haasteena 
nuorten palveluita koskevassa yhteistyössä on seutukuntien ja peruspalve-
luyhtymien rajojen limittyminen sekä suurissa kaupungeissa toimintakentän 
ja verkoston laajuus. Vaikka pienissä kunnissa on vähän palveluita, henki-
löstön tehtävänkuvat ovat laajat eikä nuorten palveluihin liittyvä osaaminen 
ole yhtä vahvaa kuin erikoistuneilla työntekijöillä. Ohjaus- ja palveluverkos-
toille ovat siten tyypillisiä yleisesti monialaista verkostotyötä vaikeuttavat 
tekijät. (mm. Aaltonen toim. 2011, Pitkänen, Tarvainen & Vehviläinen 
2010) 
 
Samoin verkostotyön edistymiseen vaikuttavat tekijät ohjaus- ja palvelu-
verkostoissa ovat vastaavanlaisia kuin yleisesti monialaisissa yhteistyöryh-
missä, sillä yleisimmin vastauksissa kerrotaan toiminnan onnistuneeseen 
toteutukseen ja tuloksiin liittyvistä asioista. (mm. Aaltonen toim. 2011, Pit-
känen, Tarvainen & Vehviläinen 2010). Kun toimijat ovat sitoutuneet yh-
teistyöhön ja sen myötä saadaan toimintaa kehitettyä, syntyy vaikuttavuut-
ta. Yhteistyön tekemistä on edistänyt kunnan pieni koko ja toimijoiden tun-
nettuus, tutustuminen toisten työtapoihin ja läsnäolo, jäsenten sitoutumi-
nen toimintaan ja yhteinen huoli nuorista, monivuotinen kokemus monialai-
sesta yhteistyöstä ja yhteistyön säännöllisyys. Osallistujien pitkän yhteis-
työhistorian ja työryhmiin muodostuneiden hyviksi havaittujen toimintamal-
lien lisäksi yhteiset tilaisuudet ovat vahvistaneet verkostoja samoin kuin 
organisaatioiden joustavat ja kehittämistä tukevat toimintakulttuurit. Yh-
teistyöhön ovat vaikuttaneet myönteisesti myös lastensuojelu- ja nuoriso-
lain velvoitteet. Ratkaisevana normatiivisena perustana pidetään lastensuo-
jelulakia ja sen ympärille rakentuneita verkostoja, sillä kaikilla paikkakun-
nilla ei ole hyviä kokemuksia nuorisotoimivetoisista verkostoista. Yhdessä 
laaditut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat ovat edistäneet yhteis-
työtä. Toimintaa edistää voimavarojen kokoaminen yhteisten tavoitteen ja 
hankkeiden taakse omien asioiden jäädessä taustalle. Hankkeiden merkitys 
yhteistyölle nostetaan esille opetus- ja nuorisotoimen projekteista.  Yhteen 
hiileen puhaltamista on tapahtunut myös järjestelmällisesti tehdyssä päih-
dekasvatustyössä.  
 
Nuorten palveluita yleisellä tasolla tarkastelevissa verkostoissa yhteistyötä 
on edistänyt toimijoiden toimivaltaisuus ja asiantuntevuus sekä tiedon 
saaminen asioista. Yhteistyötä on vahvistanut johdon sitoutuminen, luotta-
mushenkilöstön osallistuminen ja toiminnan ohjelmamuotoisuus. Tietoa on 
välitetty nuorisolaista eri alojen ammattilaisille. Nuoret ovat puolestaan 
saaneet tietoa heitä koskevista asioista mm. ehkäisevän nuorisotyön kautta 
oppilaitoksissa. Yhteistyötä on vaikeuttanut erilainen suuria ja pieniä kuntia 
kokoava rakenne. Vain sosiaali- ja terveyspalveluissa on mm. isäntäkunta-
toimintaa, jota ei ole sivistys- ja nuorisopalveluissa. Onnistuneita kokemuk-
sia on saatu seutuyhteistyöstä, jota on käynnistetty myös hankepohjaisesti. 
Yhteistyötä on edistänyt yhteistoiminta-alueiden syntyminen, joka on mah-
dollistanut koordinoinnin ja resurssien tasapuolisuuden. Aineiston mukaan 
esimerkiksi lastensuojelun asiantuntijaryhmät sekä lasten ja nuorten oh-
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jelma on toteutettu seudullisena mallina kuntien pienten henkilöstöresurssi-
en ja vähäisten palveluiden vuoksi. 
 
Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ja niitä edeltävien ryhmien yhteis-
työtä ovat parantaneet myös hankkeet kuten THL:n Varpu-hanke sekä seu-
dullinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä, joka on välittänyt kuntiin tietoa hy-
vistä käytännöistä. Yhteistyö edellyttää onnistuakseen hyvin toimivaa ryh-
mää, jollaisia ovat olleet lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin perehtyvät neli-
vuotiset ja luottamushenkilöitä kaikista valtuustoryhmistä kokoavat ryhmät 
sekä terveyden edistämisen palveluissa toimivat ryhmät. Yksi ryhmien toi-
mintaa edistänyt tekijä on ollut kaupunginhallituksen tekemä virallinen ni-
meäminen poikkihallinnolliselle ryhmälle. Monialaisten yhteistyöryhmien 
toimintaa on helpottanut nuorten palveluiden hallinnointitapa kuten yhden 
lautakunnan kautta tehtävät tilaukset nuorten palveluprosessin palveluille. 
Monialaisen yhteistyön onnistumiseen ovat vaikuttaneet strategiat kuten 
lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin asettaminen yhdeksi pääprosessiksi 
sekä ennaltaehkäisevän ja oikea aikaisen tuen näkökulman korostaminen 
työssä. Yhteistyötä on kunnissa edistänyt uusi organisaatiorakenne lauta-
kunta- ja palvelutuotannon rakenteineen sekä olemassa olevat toiminta-
kulttuurit, joissa huomioidaan asiakkuuden ja matalan kynnyksen näkökul-
mat nuorten palveluissa. 

16 Kuntien edustajien kokemuksia ja ohjeita 
ohjaus- ja palveluverkostojen 
käynnistämiseksi 

Tutkimusta varten haastateltuja henkilöitä pyydettiin kertomaan, kuinka 
ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämisessä ja toteuttamisessa on toi-
mittu onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tässä luvussa esitellään 
näkemyksiä ja ohjeita, joita kuntien edustajat toivat esille haastatteluissa 
omien ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämiseen liittyvien kokemus-
tensa perusteella.  

16.1 Ohjaus- ja palveluverkostojen rakentamista 
vaikeuttaneet tekijät paikallistasolla 

Verkoston kokoon ja koostumiseen liittyvät asiat 
o Sosiaalityön vähentyneet resurssit, organisaatiomuutokset ja perhe-

työn vähäisyys nuorten palveluissa  
 
Aineistossa tulee esille, kuinka joissakin väestöltään vähentyneissä kunnis-
sa on vähennetty panostuksia sosiaalityöhön ja etenkin lastensuojeluun. 
Kunnissa, joissa sosiaalityöhön panostetaan vähän, henkilöstön vaihtuvuus 
on suurta. Tällöin väliaikaisilla ja usein ilman riittävää pätevöitymistä hank-
kineilla työntekijöillä ei ole kiinnostusta eikä mahdollisuutta tehdä nuorten 



112 Monialaiset ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa 
 

tarvitsemaa jalkautuvaa työtä tai osallistua paikallisiin monialaisiin yhteis-
työverkostoihin. Sosiaalityön kiireisyys on näkynyt yhteistyöverkostoissa, 
joihin osallistuvat tahot ovat pyrkineet omalla ennaltaehkäisemiseen panos-
tavalla toiminnallaan vähentämään paikallisten lasten ja nuorten lastensuo-
jelun tarvetta.  
 
Yhteistyöhön sosiaalityön kanssa on osaltaan vaikuttanut se, että sitä to-
teutetaan perinteisen kuntakohtaisen mallin sijasta kuntayhtymien, yhteis-
toiminta-alueiden tai palveluntuottajilta sopimuspohjaisesti ostopalvelun 
kautta.  Seutukunnallisten mallien muodostamiseen on vaikuttanut se, että 
alueen kunnilla voi olla erilaisia järjestelyitä sosiaalipalveluissa, jolloin ver-
kostoon kutsuttavien toimijoiden määrittäminen vaatii paneutumista. Mo-
niin nuorten palveluita koskeviin monialaisiin yhteistyöverkostoihin on mää-
ritetty vetovastuulliseksi sosiaalitoimen tai sivistystoimen edustaja, jolloin 
sosiaalityön yhteyden katkeaminen on saanut verkoston toiminnan hiipu-
maan. Etenkin organisaatioiden muutostilanteissa sosiaalitoimen edustus 
paikallisissa poikkihallinnollisissa verkostoista on vähentynyt ja katkennut 
pitkäksikin aikaa. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden organisoinnissa ta-
pahtuneet ongelmatilanteet kuten kuntien irtautumiset uusista rakenteista 
ja käynnistyneiden organisoitumistapojen lakkauttamiset ovat heijastuneet 
kuntien väliseen yhteistyön toteutumiseen myös muilla sektoreilla kuin so-
siaalipalveluissa. Ohjaus- ja palveluverkostojen toivotaan tuovan muutosta 
sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden viranomaistahojen osallistumi-
seen, kun niille tulee velvoite olla mukana paikallisessa yhteistyössä. Mo-
nialaiseen yhteistyöhön osallistumisessa ei ole aina kyse vain sosiaalitoimen 
resursseista, vaan yhteistyön toimivuuteen on vaikuttanut jossain paikoin 
sosiaalityötä tekevien asennoituminen organisaatiouudistuksia kohtaan. 
Esimerkiksi pelko epätoivotuksi koetusta varhaiskasvatuksen siirtymisestä 
sosiaalitoimesta sivistystoimen alaisuuteen on näkynyt siten, että sosiaali-
työn edustajat ovat vähentäneet osallistumistaan asiakastyön verkostoihin 
eikä ohjaus- ja palveluverkoston käynnistäminen ole edennyt.  
 
Perhetyö mainitaan usein palveluksi, jonka toivottaisiin olevan mukana 
nuorten palveluita koskevassa monialaisessa yhteistyössä. Perhetyö on las-
tensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tarjottavaa palvelua, joka tarjo-
taan usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmänä nuorille 
ja myös heidän vanhemmilleen. Nuorisokulttuurin ja nuorten tilanteen tode-
taan muuttuneen viimeisen noin 20 vuoden aikana merkittävästi ja aiempaa 
enemmän tarvetta olisi ennaltaehkäisevän aikuisnuorisotyön sijasta ennal-
taehkäisevälle ala-asteelta lähtevälle tukemiselle. Palveluiden tarjoamista ja 
kehittämistä vaikeuttaa se, että nykyisin nuorten tilanteeseen päästään 
puuttumaan liian myöhäisessä vaiheessa eikä nuorisotyöllä ole mahdolli-
suuksia parantaa merkittävästi moniongelmaisimpien nuorten tilannetta. 
Kunnissa tarvittaisiin nuorisotyötä varhaisemmassa vaiheessa tehtävää, jo 
varhaiskasvatuksessa, esikoulussa ja alakoulussa toteutettavaa ennalta 
ehkäisevää työtä ja lasten varhaista tukemista. Keskeinen usein puuttuva 
keino on perhetyö, jota nuoret tarvitsisivat rauhattomuuden vähentämisek-
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si sekä vastuunkannon ja rajojen vahvistamiseksi. Perhetyötä voi olla kun-
nissa tarjolla, mutta vain alle 12-vuotiaille, jolloin enemmistö oppilaitosten 
ja erityisnuorisotyön asiakasnuorista ei ole oikeutettuja siihen. Ilman perhe-
työn panostusta ja sen osallistumisen vahvistamista nuorten palveluissa 
nuorisotyön koetaan olevan tulipalojen sammutusta ja ohjaus- ja palvelu-
verkostossa esille tulevien haasteiden jäävän ratkaisematta. Perhetyöllä 
todetaan olevan merkitystä suoranaisesti nuorten hyvinvointiin vaikuttami-
sen lisäksi myös siten, että sen kautta apua saaneiden vanhempien ymmär-
rys nuorten tilanteesta paranee ja he pystyvät tukemaan nuoria heidän siir-
tyessään suositeltuihin tukitoimenpiteisiin.  
 
Vaikka lastensuojelulaista ja sen velvoitteista on ollut myös hyötyä ohjaus- 
ja palveluverkostojen käynnistymiselle, yhtenä sosiaalityöhön liittyvänä 
haasteena on ollut lasten ja nuorten palveluissa tehtävien suunnitelmien ja 
ohjelmien päällekkäisyys. Kunnissa laaditaan lastensuojeluun, lapsi-, nuori-
so ja perhepolitiikkaan sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin omia lakien 
edellyttämiä suunnitelmia ja seurataan niiden toteutumista erilaisissa työ-
ryhmissä. Suunnitelmien laatiminen ja seuranta asetetaan tyypillisesti val-
tuustokaudeksi, jolloin tietyissä kohdin samoilla henkilöillä on yhtäaikaisia 
velvoitteita toimia monialaisessa yhteistyössä tavoitteellisella ja arvioivalla 
tavalla.  
 
o Vaikeus valita ja osallistaa muita paikallisia toimijoita  
 
Monilla pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla kunnallisen nuorisotyön tär-
kein yhteistyötaho voi olla seurakunta, joka järjestää ainoana toimijana 
erityisnuorisotyötä. Ohjaus- ja palveluverkostoissa sekä muussa nuorten 
monialaisessa yhteistyössä haluttaisiinkin vahvistaa kunnan nuorisotyön ja 
seurakunnan nuorisotyön verkostomaista toimintamallia, jonka toteuttami-
nen on mahdollista useimmilla paikkakunnilla. Seurakuntien mukaan otta-
miseen ohjaus- ja palveluverkostoihin vaikuttaa se, että kaksikielisissä 
kunnissa on kaksi seurakuntaa. Tämän lisäksi kunnissa voi olla useita seu-
rakuntia, jotka ovat paikallisella tasolla vahvassa roolissa. 
 
Myös ohjaus- ja palveluverkostoon kutsuttavien järjestöjen valinta on aihe-
uttanut pohdintaa niillä paikkakunnilla, joilla toimii useita nuorten palvelui-
hin liittyviä järjestöjä. Ohjaus- ja palveluverkostoon valinnan ei haluta tuot-
tavan ristiriitoja järjestöjen välille. Lisäksi järjestöt toimivat tyypillisesti 
vapaaehtoisvoimin, jolloin niiden jäseniä on vaikea saada mukaan päiväsai-
kaan järjestettäviin kokouksiin. Joissakin kunnissa on tehty linjaus, että 
ohjaus- ja palveluverkostoon tulevien jäsenten on oltava vakituisissa työ-
suhteissa ja mahdollisuus sitoutua verkostoon osallistumiseen. Tällä on ha-
luttu estää yhteistyöverkostojen toimintaa vaikeuttavaa ryhmän jäsenten 
vaihtuvuutta ja epäsäännöllistä osallistumista tapaamisiin. 
 
Monet yhteistyöverkostot ovat rakentuneet tietyn organisaation asiakas-
nuorten ympärille eikä kunnissa ole perinteitä yli sektorirajat ylittävälle 
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nuorten asioiden pohdinnalle. Ohjaus- ja palveluverkoston toteuttaminen 
onkin sujunut hitaammin monilla paikkakunnilla, jossa poikkihallinnollisen 
yhteistyökulttuurin perinteet ovat heikot. Kun eri tahoilla on kokemuksia 
monialaisen yhteistyön toimimattomuudesta asiakastyön tasolla, kiinnostus 
ryhtyä laatimaan ohjaus- ja palveluverkostoa on vähäisempi kuin tulokselli-
seksi koetuissa monialaisissa toimintamalleissa. Monialaisen yhteistyön to-
teutumista on vaikeuttanut asiakastyön verkostoissa mm. työntekijöiden 
vaihtuvuus etsivässä työssä ja nuorten tarvitseman ohjauksen heikko saa-
tavuus työpajoilla.  
 
Ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteena on tukea nuorten palveluiden ke-
hittämistä, jossa tulisi myös kuulla nuorten omaa ääntä. Nuorten osallisuu-
den huomiointi ohjaus- ja palveluverkostossa on haasteellista ja työn koe-
taan olevan virkamiesvetoista sekä nuorten että aikuisten palveluissa.  

 

Verkostojen toimintaan liittyvät tekijät 
o Hallintokuntien ja paikkakuntien rajojen sekä erilaisen yhteistyön 

perinteiden aiheuttamat haasteet   
 
Tilanteissa, joissa työntekijät saattavat toimia kahdessa tai useammassa 
kunnassa samanaikaisesti sekä työskennellä näissä vielä erilaisissa työnte-
kijä- ja johtotehtäviä tai vastuualueita yhdistävissä yhdysammateissa, vel-
voite osallistua uuteen verkostoon ei välttämättä herätä suurta kiinnostus-
ta. Etenkin pienemmissä kunnissa, joissa yhden työntekijän vastuualueet 
ovat laajat, on toiveena nivoa ohjaus- ja palveluverkoston toiminta johon-
kin jo olemassa olevaan ryhmään uuden osallistumiseen velvoittavan ryh-
män välttämiseksi. 
 
Osassa kunnista on käyty paljon keskustelua ohjaus- ja palveluverkoston 
rakentumisesta ja sen johtamisesta. Joillakin suurten toimialojen johtajilla 
on saattanut olla odotuksena yksinomaan johtotason henkilöistä muodostu-
van ryhmän käynnistäminen. Keskustelua on käyty myös verkoston vas-
tuulle ottavan johtajan valinnasta. Nuorisotoimi on kunnan kokonaisuudes-
sa esimerkiksi budjeteilla tarkasteltuna pieni toimija, jolloin keskustelua on 
käyty etenkin sosiaali- ja sivistystoimen mahdollisuudesta ottaa ohjaus- ja 
palveluverkosto koordinoitavaksi.   
 
Kuten edellisessä nuorten monialaista yhteistyötä koskevassa tutkimukses-
sa todettiin (Pitkänen, Tarvainen & Vehviläinen 2010), osassa kunnissa nä-
kyy korjaavaksi työksi mielletyn sosiaalityön ja ennalta ehkäisevää työtä 
korostavan nuorisotyön välistä jaottelua eli stereotyyppisiä käsityksiä tois-
ten toiminnasta, jotka vaikeuttavat monialaisuuden toteutumista (ks. myös 
Raitakari & Virokangas toim. 2009). Kun yhteistyötä sosiaalityön, nuoriso-
työn ja koulutuksen välillä on ollut vähän, yhteisten ohjelmien ja verkosto-
työn ryhmien rakentaminen on käynnistynyt hitaammin kuin vahvat yhteis-
työperinteet omaavissa kunnissa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät 
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palvelut mielletään usein sosiaali- ja sivistyspalveluiden vastuualueeksi 
kunnassa, vaikka niihin on vaikutusta myös teknisen toimialan vastuulla 
olevilla asioilla kuten teiden ja virkistysalueiden kunnolla. Toimialajakoja on 
ilmennyt ennakkoasenteina ja muutosvastarintana myös tilaaja-
tuottajamalleilla toimivissa kunnissa. Tilaaja-tuottajamallista huolimatta 
lasten ja nuorten palveluissa joudutaan miettimään tehtävänkuvien ja toi-
mintamallien rajautumista ja sisältöjä sekä jo olemassa olevissa että kehit-
teillä olevissa uusissa malleissa. Tilaaja-tuottajamallit helpottavat poikkihal-
linnollista yhteistyötä, mutta vastuunjakojen ja päällekkäisyyksien pohti-
mista se ei poista. Kuitenkin elämänkaari- ja tilaaja-tuottajamalleilla toimi-
vissa kunnissa on ollut usein helpompi rakentaa verkostoja kuin vahvat 
perinteiset toimialajaot omaavissa kunnissa.  
 
Hallintokuntien välisiin rajoihin liittyvät myös kuntien yhdistymiseen sekä 
uusien palveluiden tuottamistapojen ja johtamismallien kehittymiseen liitty-
vät valmistelut, jotka vievät resursseja yhteistyöverkostojen laatimiselta ja 
vaikeuttavat niiden suunnittelua. Yhteistoiminta-alueilla ja muilla paikka-
kuntien rajat ylittävillä organisaatioilla on haasteena se, että niiden tulisi 
olla mukana monen kunnan ohjaus- ja palveluverkostoissa tai pyrkiä muo-
dostamaan yksi usean kunnan muodostama verkosto.   
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistymiseen ovat vaikuttaneet palvelui-
den sijoittumiseen liittyvät tekijät. Valtion toimijoista TE-toimiston ja polii-
sin yksiköitä on keskitetty samoin kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden ra-
kennemuutoksilla on ollut vaikutusta yhteistyötahojen etääntymiseen. Pal-
veluiden ja etenkin johtamisen siirtyminen kauemmas paikkakunnan ver-
kostoista on vaikuttanut siihen, että tietämys paikallisista olosuhteista ja 
kiinnostus osallistua paikallisiin monialaisiin verkostoihin on vähentynyt. 
Suurissa keskitetyissä organisaatioissa kuntakohtaisten yhteistyöverkosto-
jen määrä kasvaa, jolloin hallinnonuudistusten myötä osallistuminen monia-
laisiin yhteistyöverkostoihin vaikeutuu. Paikallisesti hajallaan olevaa toimin-
taan on pyritty saamaan yhteistä näkemystä erilaisten toimialakohtaisten 
kuntarajat ylittävien verkostojen kuten nuorisopalveluiden ohjausryhmän ja 
sivistystoimen johtajien verkostojen avulla. 
 
o Toiminnan tuloksellisuuteen ja siihen liittyvän tiedon välittymisen 

haasteet 
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnassa on etenkin pienemmissä ja kes-
kisuurissa kunnissa sekä asiakastyön yhteistyöverkostojen pohjalle synty-
neissä ohjaus- ja palveluverkostoissa pohdittava verkoston kautta välitettä-
vän tiedon tasoa. Kunnissa on ollut jo ennen lakiuudistusta yksittäisten 
nuorten asioita käsitteleviä ja myös laajemmin nuorten asioita käsitteleviä 
ryhmiä, joissa on välitetty tietoa nuorten tilanteesta. Kunnissa pidetään 
uhkana sitä, että ohjaus- ja palveluverkostoista muodostuu tiedonvaihdon 
foorumeita, kun aiemmin monialaisten yhteistyöverkostojen avulla on voitu 
auttaa konkreettisia heikommassa asemassa olevia nuoria. Ohjaus- ja pal-
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veluverkostojen käynnistämisen yhteydessä joudutaan miettimään yksit-
täisten nuorten asioiden käsittelyn tasoa ja tiedonsiirron mahdollisuutta. 
Pienemmillä paikkakunnilla yksittäisiä nuoria on mahdollista tunnistaa esi-
merkiksi rikosaaltotilanteesta kerrottaessa, kenestä on kyse. Kunnissa on 
pohdittu ratkaisukeinoksi vaitiolovelvollisuuden määrittämistä jäsenille, joka 
auttaisi tietosuoja-asioista tarkkojen hallintokuntia hyväksymään tiedon 
välittämistä sekä varmistamaan salassa pidettävien tietojen leviämistä niis-
sä tilanteissa, joissa nuoret ovat tahattomasti tunnistettavissa.   
 
Kunnissa on toiveita saada ohjaus- ja palveluverkostojen avulla konkreetti-
sia tuloksia nuorten auttamiseksi. Tiedonsiirtoon liittyvät asiat ovat vaikeut-
taneet monimmatillista yhteistyötä oppilashuoltoryhmissä lainsäädännön 
muutosten jälkeen. Myös erilaiset virkavastuuseen liittyvät asiat ovat estä-
neet oppilaitosten ja nuorisotyön välisten yhteistyömallien toteuttamista, 
kun esimerkiksi nuorisotyöntekijälle ei voi antaa vastuuta opetuksesta eikä 
nuorten valvonnasta. Monialaisen yhteistyön hyötyjen näkemistä on vaike-
uttanut se, ettei toimijoille tule tietoa esimerkiksi nuorten päihteidenkäytön 
vuoksi tehtävien lastensuojeluilmoitusten etenemisestä. Kunnissa mietitään 
ohjaus- ja palveluverkostojen mahdollisuuksia vaikuttaa tiedonsiirtoon liit-
tyviin haasteisiin, jotka muutoin vaikuttavat monialaisen yhteistyön toteu-
tumiseen ja siitä saatavan hyödyn havaitsemiseen.  

16.2 Edistävät tekijät paikallistasolla 

Verkoston kokoon ja koostumiseen liittyvät asiat 
o Verkoston rakentamisessa olemassa olevien ryhmien hyödyntäminen 
 
Aineiston perusteella ohjaus- ja palveluverkosto kannattaa nivoa tai määrit-
tää olemassa olevaan vaikutusvaltaiseen yhteistyöryhmään sen sijaan, että 
kunnan kokonaisuudessa pienenä toimijana oleva nuorisotyö ryhtyisi raken-
tamaan omaa uutta verkostoaan. Kunnissa on tyypillisesti erilaisia laajoja 
hyvinvointityöryhmiä tai muita johtotason toimijoista koostuvia ryhmiä, 
joiden toimintaan ohjaus- ja palveluverkosto kannattaa nivoa. Yksi ohjaus- 
ja palveluverkostojen mahdollisuus on toimia päällekkäisten verkostojen ja 
yhteistyön vähentäjänä, jolloin ne eivät saisi lähtökohtaisesti muodostua 
muista verkostoista irralliseksi uusiksi yhteistyöryhmiksi. Monissa kunnissa 
käytetään työrukkasina toimivia alaryhmiä, joiden avulla viedään laajem-
missa ohjaus- ja palveluverkostoissa esille nousseita ratkaisemista vaativia 
asioita käytännössä eteenpäin.  
 
Useat pienten ja keskisuurten paikkakuntien edustajat ehdottavat, kuinka 
useiden vastaavanlaisten kuntien kannattaisi selvittää yhteisten ohjaus- ja 
palveluverkostojen rakentamista. Hyviä kokemuksia seutukunnallisista työ-
ryhmistä on saatu aiemmin toimineista lasten ja nuorten palveluita kehittä-
neistä ryhmistä kuten oppilashuoltoa tehostaneista ja seudullisen hyvin-
vointisuunnitelman laatineista yhteistyöryhmistä. Kuntien yhteistyöverkos-
toissa on tyypillisesti seutukunnallisia toimijoita kuten TE-toimiston, KELAn 
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ja poliisin edustajia. Ohjaus- ja palveluverkostojen rakentamisessa pidetään 
hyvänä seutukuntien yhteisten verkostojen muodostamista, joilla voidaan 
vähentää samojen ihmisten osallistumista päällekkäisiin lasten ja nuorten 
palveluita kehittäviin ryhmiin. Haastatteluissa kunnissa on esimerkkejä toi-
mintamalleista, jossa etsivää nuorisotyötä on hankittu seudullisesti ostopal-
veluna, kun sitä ei olisi asiakasmäärien vähäisyyden vuoksi mahdollista 
toteuttaa omana toimintana. Etsivän nuorisotyön periaatteisiin perustuvaa 
toimintaa on tehty myös ilman erillistä sitä järjestävää yksikköä tai työnte-
kijää koordinoidun yhteistyön toimintamallilla, jossa jokainen paikallinen 
taho ja ammattiryhmä ottaa nuoresta vastuun ja sitoutuu hänen asioidensa 
hoitamiseen sovituilla tavoilla. 
 
Aineistossa tulee esiin, kuinka kunnissa on huomioitu nuorisolaissa määri-
tetty mahdollisuus ottaa viranomaisista koostuvaan ohjaus- ja palveluver-
kostoon jäseniä myös muista organisaatioista, jotka ovat paikallisesti kes-
keisiä nuorten palveluiden kannalta. Kuntien ohjaus- ja palveluverkostoissa 
on jäseniä mm. seurakunnasta, yhdistyksistä ja niiden ylläpitämiltä työpa-
joilta, päihdetyön järjestöistä ja nuorisoasuntoja tuottavista organisaatiois-
ta. Muita kuin viranomaisorganisaatiota edustavia tahoja on mukana ohja-
us- ja palveluverkostossa sekä pysyvinä jäseninä että tarvittaessa mukaan 
pyydettävinä toimijoina. 
 
Kunnissa saatujen kokemusten mukaan ohjaus- ja palveluverkostoon kan-
nattaa koota monenlaisia toimijoita sekä työntekijätasolta että johtajatasol-
ta. Ilman työntekijätason osallistumista työryhmän yhteys nuorten asioihin 
ja ajankohtaisiin ilmiöihin katkeaa, mutta toisaalta ilman johtotehtävissä 
toimivia verkostossa esille tulleita asioita ei voida riittävästi viedä eteen-
päin. Työntekijätason osallistujien kautta voidaan saada ideoita, joita johto-
tason henkilöstöllä on mahdollisuus viedä asemansa puolesta eteenpäin. 
Ohjaus- ja palveluverkostossa on oltava mukana vaikutusvaltaisia henkilöi-
tä tai kanavia, joilla keskusteluissa esille nouseviin kehittämiskohteisiin 
pystytään ohjaamaan päätöksentekoon.  
 
Ohjaus- ja palveluverkostoista muodostuu helposti hyvin suuria ryhmiä. 
Monissa kunnissa on aloitettu toiminta rajatummalla toimijajoukolla aloit-
tamisesta ja suunniteltu ryhmän mahdollista laajentamista jatkossa. Ohja-
us- ja palveluverkostoihin on pyritty saamaan mukaan oleellisimmat paikal-
liset toimijatahot, mutta jäseniksi on nimetty vain muutamasta keskeisim-
mästä organisaatiosta kaksi jäsentä ja muista yksi. Järjestöjen, seurakunti-
en ja nuorten edustus on huomioitu ottamalla heitä mukaan tiettyihin ko-
kouksiin, vaikka nämä tahot eivät olisi jatkuvasti ohjaus- ja palveluverkos-
ton jäseninä. Nuorten osallistamista heitä koskevaan toimintaan ja päätök-
sentekoon pidetään tarpeellisena, sillä nuoret eivät ajattele tiukkojen hal-
linnonrajojen mukaisesti ja ovat kiinnostuneita poikkihallinnollisesta kuntien 
rajat ylittävästä yhteistyöstä. Nuorten osallistamisen kautta heidät saadaan 
mukaan päätöksentekoon ja voidaan murtaa osaltaan kunta- ja hallinnonra-
jakohtaista ajattelua.  
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Osallistujien kokonaismäärän tarkastelu tärkeämpänä on pidetty sitä, että 
osallistujilla on aikaa ja mahdollisuutta osallistua aktiivisesti ohjaus- ja pal-
veluverkoston toimintaan. Jäsenten nimittämisessä on pidetty ohjenuorana 
hyvän persoonan saamista mukaan kuin toimijoiden osallistaminen verkos-
toon pelkästään viran perusteella. Ohjaus- ja palveluverkostossa vaaditaan 
vastaavanlaista omistautumista verkostotyötyölle kuin muussakin monialai-
sessa yhteistyössä. Esimerkiksi rento ja jalkautuva koulupoliisi, joka kyse-
lee nuorilta mopojen virityksestä koulunpihalla käydessään, saa parempia 
tuloksia aikaa kuin saman esityksen vuodesta toiseen pitävä koulupoliisi. 
Osallistujiksi halutaan henkilöitä, jotka kokevat nuoret yhteiseksi asiaksi, 
ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään nuorten palveluita sekä viemään 
ohjaus- ja palveluverkostossa käytäviä asioita eteenpäin omissa yksiköis-
sään. Hyväksi malliksi on havaittu mm. lääkäreiden osallistaminen monia-
laisiin yhteistyöverkostoihin, sillä heidän kautta on saatu hyvin viestiä 
eteenpäin terveyspalveluissa kuin jonkun muun ammattiryhmän edustajan 
välittäessä tietoa.   

 

Verkostojen toimintaan liittyvät tekijät 
o Työryhmän toiminnan sisältöön ja toimintatapaan tietoisesti panos-

taminen alusta lähtien 
 
Monialaisissa työryhmissä pidetään tärkeänä sitä johtavan vastuutahon 
määrittämistä. Tämän vuoksi joudutaan ratkaisemaan, minkä toimialan 
vastuulla on ohjaus- ja palveluverkoston kokoon kutsuminen. Koska ohja-
us- ja palveluverkostot muodostuvat usein laajoiksi ja työryhmän tehtävät 
edellyttävät monialaisen yhteistyön johtamisen osaamista, niiden puheen-
johtajaksi valittavalta edellytetään aktiivista ja jämäkkää työotetta. Ohjaus- 
ja palveluverkostojen onnistuneisuus edellyttää sitä, että ryhmän vetäjä 
jaksaa panostaa omista kiireistään huolimatta verkoston toimintaan ja ky-
kenee olemaan verkostossa sosiaalisena innostajana. Ohjaus- ja palvelu-
verkostojen johtoon on valittu tyypillisesti sivistys- ja nuorisotoimen johta-
jia, joilla on kokemusta laajojen poikkihallinnollisten työryhmien vetämises-
tä.  
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämiseen on vaikuttanut myönteisesti 
toisten tahojen tunteminen pienellä paikkakunnalla ja myös muun kokoisilla 
paikkakunnilla yhteistyön tekemisen perinne. Elämänkaarimallin mukainen 
toiminta ja asiakasprosessien määrittyminen tilaaja-tuottajamallissa lasten 
ja nuorten palveluiksi on helpottanut yhteistyöverkoston rakentamista. Mo-
nialaisen yhteistyön toteuttaminen ja toisiin tutustuminen vaikuttaa kuntien 
edustajien mukaan jo itsessään myönteisesti nuorten palveluihin ja niiden 
kehittämiseen. Kun toiset toimijat tulevat kasvokkaisesti tututuiksi ja ovat 
heidän kanssaan vuorovaikutuksessa, luottamus herää asiakastyön toteut-
tamiseksi uudella tavalla ja työryhmissä toimimisen myötä löydetään pa-
remmin uusia konkreettisia yhteistyömuotoja. Luontaisesti syntyvän vuoro-



 

Monialaiset ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa 119 
 

vaikutuksen lisäksi ohjaus- ja palveluverkostoissa on haluttu panostaa ver-
kostotyön ylläpitämiseen koordinoinnin ja yhteydenottojen kautta. Verkos-
toihin on otettu työntekijätason henkilöstön lisäksi johtotehtävissä toimivia 
mukaan, jotta he saisivat tietoa eri toimijoiden tekemästä lähityöstä.  
 
Nuorten maailma on muuttunut ja on tapahtunut polarisoitumista, jonka 
vuoksi ammattiauttajien ja heidän välisensä tiedonvaihdon toimivuuden 
merkitys on kasvanut. Avoin tiedonvaihto sekä yhteisesti laaditut ohjelmat, 
suunnitelmat ja strategiat ovat jämäköittäneet monialaisen yhteistyön to-
teuttamista. Haastatteluiden mukaan ohjaus- ja palveluverkostoissa tulee 
olla tiedossa strateginen suunta ja toimintasuunnitelmia, jotta monialaisuu-
desta olisi hyötyä. Monissa työryhmissä syntyneet pienemmät työrukkas-
ryhmät tai jonkin ajankohtaisen asian ratkaisemisen ympärille syntyneet 
ryhmät ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi saada käytännön tuloksia ai-
kaan. Osallistuminen poikkihallinnolliseen ohjaus- ja palveluverkostoon tuli-
si kirjata työntekijöiden tehtävänkuviin, jotta siihen varattaisiin resursseja 
kaikissa organisaatioissa ja jotta monialainen yhteistyö konkretisoituisi ja 
odotukset selkiytyisivät. Monialaisuuteen tulisi velvoittaa omassa työssä, ei 
vain työmuotona vaan tehtävänkuviin kirjattuna asiana.  
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen koetaan vaativan etenkin uutta ajattelutapaa 
siten, ettei toimintaa mielletä vain mukavaksi tiedonsaantia helpottavaksi 
tapaamiseksi, vaan tavoitteelliseksi työmuodoksi. Kunnissa tiedostetaan, 
että uudella tavalla ja uusin ajatuksin lain hengessä tehtävä työ vaatii aikaa 
ja esimerkiksi yhdessä kunnassa valmistautuminen lakiuudistuksen mukai-
seen toimintaan oli aloitettu 1,5 vuotta sitten. Kunnassa asiaansa uskoneet 
ja omien suunnitelmien mukaista paikallisiin tarpeisiin vastaavan verkoston 
puolesta vahvasti ajaneet ihmiset saivat lopulta hyväksynnän toiminnalleen 
ja verkostolle asetetuille tavoitteille kaupunginhallitukselta, kaupunginjoh-
tajalta ja osastopäälliköiltä. 

16.3 Edistäviä tekijöitä valtakunnan tasolla 

Lakien toimeenpanon ja vaikutusten seuranta sekä paikallisten eri-
tyispiirteiden huomioiminen 
Haastatteluissa tuotiin esille, kuinka lasten ja nuorten palveluissa on viime 
aikoina uudistettu runsaasti lainsäädäntöä. Tarpeellisena pidettäisiin ennen 
uusien lakien säätämisen ohella sitä, että toteutettaisiin jo laadittujen laki-
en toimeenpanon seurantaa. Kunnissa haluttaisiin tietää enemmän asetet-
tujen velvoitteiden toteutumisesta, sillä seuranta- ja arviointitietoa lakien 
toimeenpanosta ja vaikutuksista ei useinkaan tehdä.  
 
Lainsäädännön seurannassa ja arvioinnissa pidetään tärkeänä paikallisen 
tilanteen ja tarpeiden huomioimista, sillä suomalaiset kunnat ovat erilaisia. 
Pienillä ja keskisuurilla paikkakunnilla monialaisen yhteistyön tekemisen 
velvoite normatiivisella tavalla aiheuttaa tehtävien lisääntymistä eivätkä 
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samat toimintamallit sovellu sellaisenaan suuriin kaupunkeihin ja pieniin 
kuntiin. 
 
Tiedottaminen ja koulutukset 
Viime aikoina toteutetuissa lasten ja nuorten palveluiden kehittämistoimissa 
pidetään hyvänä sitä, että niiden parantaminen on nostettu esille ja panos-
tettu kansantaloudellisesti tärkeään asiaan. Kunnissa on kuitenkin tarvetta 
saada valtakunnallisesti esitettävää kokonaiskuvaa lasten ja nuorten palve-
luihin tehdyistä uudistuksista ja kehittämistoimista. Eri ministeriöt ovat to-
teuttaneet erinäisiä kehittämistoimia, jotka koskevat erillisesti lastensuoje-
lua, ohjaus- ja palveluverkostoja, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa ja 
toimialoja koskettavaa hanketoimintaa. Toimenpiteissä kunnille on asetettu 
tyypillisesti velvoitteita, jotka liittyvät lasten ja nuorten palveluiden kehit-
tämiseen, lasten ja nuorten hyvinvointia ja palveluita koskevan tietopohjan 
parantamiseen, toiminnan suunnitelmallisuuden lisäämiseen, monialaisen 
yhteistyön toteuttamiseen ja seurantaan. Kunnissa tehtävän perustyön nä-
kökulmasta valtakunnallinen kehittämistyö on ollut pirstaleista, joten tar-
vetta olisi saada näkyville kokonaisuus yläkäsitteiden alle. Kokonaisnäke-
myksen esittämisen lisäksi paikallista kehittämistyötä tukisi se, että myös 
valtionhallinnossa vahvistettaisiin poikkihallinnollista yhteistyötä ja näytet-
täisiin esimerkkiä siitä kuntiin. 
 
Vaikka monialaista yhteistyötä koskevassa lainsäädännössä puhutaan mah-
dollisuudesta perustaa ohjaus- ja palveluverkosto kuntien yhteisenä malli-
na, nykyistä enemmän olisi tarvetta seutukunnallisiin toimintamalleihin 
kannustamiselle ja jo olemassa olevien toimiviksi havaittujen työryhmien 
hyödyntämiselle ohjaus- ja palveluverkostona. Kuntien todetaan tarvitsevat 
rohkaisemista toimintaan ja kannustusta siihen, että niissä uskalletaan ot-
taa henkilökohtaisesti yhteyttä aiemmin kaukaisiksi koettuihin toimijoihin 
kuten työnantajiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön kerrottiin välittäneen 
hyvin tietoa lakiuudistuksesta ennen sen toimeenpanoa tehdyn tiedotuksen 
ja koulutusten avulla. Nyt kunnissa on toiveita saada tietoa kehittyneistä ja 
rakenteilla olevista erilaisista ohjaus- ja palveluverkostoista ja niiden käy-
tännöissä. Monin paikoin kunnissa on avoinna mm. verkostosta tiedottami-
sen käytännöt, joten niillä olisi kiinnostusta saada nykyistä enemmän tie-
don ja kokemusten vaihdon mahdollistavia tilaisuuksia. Hyvänä pidettäisiin 
suurten kaupunkien kaupunginosien ja yhteistoiminta-alueiden välistä haas-
teiden ja tulosten vertailua, sillä näillä kahdella on yhteistä monimutkai-
semmat rakenteet pieniin peruskuntiin verrattuna. Nämä toimijat tarvitsisi-
vat nykyistä enemmän ohjausta monialaisen yhteistyön toteuttamisesta.  
 
Ministeriön toivottaisiin järjestävän poikkihallinnollisia yhteistyön arvosta ja 
sen taloudellisesta merkityksestä kertovia koulutuksia, joilla voidaan hel-
pottaa eri toimijoiden sitoutumista yhteistyöhön. Esimerkiksi monissa ryh-
missä resurssien vähennystä kokeneessa poliisitoimessa on mielletty ennal-
taehkäisevän työn taloudelliset hyödyt, mutta sen osoittamiseen tarvittai-
siin opastusta. Kunnilla on jatkuvasti vähemmän mahdollisuuksia toteuttaa 
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nuorisotyötä omin voimin, joten seurakuntien ja järjestöjen kanssa tehtä-
vää yhteistyötä tulisi tukea valtakunnallisesti monialaista yhteistyötä kos-
kevien koulutusten avulla. Kunnissa kerrotaan olevan tarvetta konkreettisil-
le ohjeille ja lakien soveltamiseen annettavalle tuelle.  
 
Yhtenä koulutuksen ja tiedon välityksen kohteena ovat lapsia ja nuoria kos-
kevat lait, sillä eri hallintokuntien toimintaa määrittävät erilaiset säädökset 
ja velvoitteet. Tällöin esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijä joutuu hakemaan 
eri kanavista tietoa ja selvittämään lakimiehen avustuksella tiedonsiirtoon 
liittyviä käytäntöjä. Kunnissa olisi tarvetta saada koostetusti tietoa lapsia ja 
nuoria koskevasta lainsäädännöstä ja saada sen toimeenpanoon ohjeistusta 
käytännön työn tueksi. Myös kuntien päättäjät tarvitsisivat nykyistä enem-
män tietoa siitä, millaisia aloitteita ja toimintaa olisi hyödyllistä käynnistää 
ohjaus- ja palveluverkostosta tulevien tarpeiden pohjalta.  
 
Tutkimuksen ja tilastoinnin kehittäminen 
Pienillä paikkakunnilla on haasteena, ettei niillä ole voimavaroja hankkia 
tietoja nuorten elinoloista erillisten tutkimusten ja selvitysten avulla toisin 
kuin suurilla kaupungeilla, joilla on usein olemassa erilaisten tietopalveluyk-
siköiden avulla koottu tilasto- ja tutkimustietoa toiminnasta. Yhteisenä toi-
veena erikokoisissa kunnissa on, että ne saisivat monipuolisemmin käytän-
nön työtä hyödyttävää tilannekohtaista seurantatietoa. Tiedon tulisi olla 
käytännön työtä ja sen kehittämistä hyödyttävää eikä yleisestä tilastointi-
toimintaa varten koottavaa informaatiota. Kunnissa olisi tarvetta saada 
toimialarajat ylittävää rekisteritietoa lapsista ja nuorista, jolla voitaisiin 
saada näkyville ylisektoraalisia kehitystrendejä ja laadittua indikaattoreita, 
joilla voitaisiin seurata ja tehostaa syrjäytymisen ehkäisyn toteutumista. 
Tampereella on kehitetty eri rekistereistä informaatiota koostavaa tietokan-
taa, mutta vastaavanlaisia malleja toivotaan saatavan valtakunnallisesti 
käyttöön. Jos kunnilla olisi mahdollisuus saada erilaisista tietojärjestelmistä 
koottua rekisteriaineistoa ja trenditutkimustietoa lapsista ja nuorista syn-
tymää edeltävästä ajasta aikuisuuteen asti, tämä tukisi palveluiden kehit-
tämistä paljon paremmin kuin akateemiset tutkimukset tai palveluiden ke-
hittämisestä irrallisiksi ja pisteittäisiksi jäävät erillisselvitykset.  
 
Nykyisin tietoa välitetään ja tapaamisia järjestetään etenkin erilaisille han-
ketyöntekijöille. Tämän sijasta tarvetta olisi kunnallisen nuorisotyön toimin-
tamuotojen kehittämiseen tarkoitetulle rakenteelle, joka mahdollistaisi sys-
temaattisen peruspalveluiden kehittämisen. Rakenne voisi olla erillisesti 
rahoitetun yksikön sijasta moderni verkostomaisesti toimiva kehittämiskes-
kus, joka tuottaisi kansallisesti ja kansainvälisesti käytännön tason tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa hyödyttävää tietoa. Valtion koordinoima kehit-
tämiskeskus toteuttaisi tutkimusta ja kokoaisi kuntien kanssa tietoa, joka 
tukisi niiden tarvitsemia ajanmukaisia nuorisotyön toimintatapoja. Myös 
pienet kunnat, joilla ei ole muutoin resursseja koota nuorten elinolosuhteita 
kuvaavaa tutkimuksellista tietoa, saisivat kehittämiskeskuksen avulla tar-
vitsemaansa informaatiota kunnan palveluista.   
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Nuorten palveluita tukevien rahoitusmallien kehittäminen 
Hankeperustainen nuorten palveluiden kehittämistyö on kuntien kannalta 
haasteellinen ja pitkällä aikavälillä tehottomaksi koettu toimintatapa. Vaik-
ka yksittäisistä hankkeista oli saatu hyviä kokemuksia ja niiden pohjalta on 
vakiintunut ohjaus- ja palveluverkostoiksi lakimuutoksen myötä muuttunei-
ta monialaisia työryhmiä, esimerkiksi etsivän työn arvioidaan jäävän monin 
paikoin väliaikaiseksi hankerahoitteiseksi kokeiluksi. Hankepohjainen kehit-
tämistyö työllistää ja vie resursseja hakemusten ja raportointien vuoksi 
suhteessa paljon verrattuna hankerahoitusten suuruuteen. Hankerahoituk-
sia hakevat ja perustyön kehittämistä tekevät organisaatioiden esimiehet 
ylitöinään, mitä ei pidetä kestävänä toimintatapana kunnissa. Hankekehit-
tämisen aiheuttamana yhtenä haittapuolena on ollut se, että hanketyönte-
kijöiden perustyöntekijöitä korkeammat palkat ovat aiheuttaneet kunnissa 
ristiriitaisia tilanteita ja rekrytointivaikeuksia nuorisotyön perustehtäviin.  
 
Hankkeiden tuloksellisuutta ja vakiinnuttamisnäkymiä on pyritty varmista-
maan kunnissa sillä, että niihin on rekrytoitu ulkopuolisten hanketyönteki-
jöiden sijasta vakituista henkilöstöä. Kaikissa kunnissa ei ole myöskään 
lähdetty hankkeisiin, jotka edellyttäisivät lisäresursseja toteutuakseen ta-
loudellisesti niukkenevassa perustyössä. Monialaista yhteistyötä ja etsivän 
nuorisotyön hankeperustaista kehittämistä parempana olisi pidetty nuoriso-
työn tekemisen velvoittavuuden vahvistamista ja erityisnuorisotyöhön va-
rattujen virkojen perustamista. Jotta lakiuudistus tuottaisi tuloksia, toivee-
na on ennaltaehkäisevän työn tukeminen valvonnan, seurannan ja sankti-
oinnin avulla. Vertauskohtana käytetään lastensuojelulakia, jota ei ole kai-
kin paikoin noudatettu eikä panostettu sosiaalityöntekijöiden virkoihin, jol-
loin lakisääteisiä velvoitteita ei ole täytetty.  
 
Tarvetta on ollut muunlaisen rahoitusmallin rakentamiseen, jolla voitaisiin 
tukea monialaista nuorten palveluiden kehittämistä. Yhden mahdollisuuden 
tähän tarjoaisi seutuyhteistyön toteuttamiseen kannustaminen ja siihen 
panostaminen ylemmästä hallinnosta tulevan kannusterahoituksen avulla. 
Tärkeänä pidettäisiin ministeriöltä tulevien kannusterahojen saamista usean 
kunnan kehittämismalleille, jollaisia on saatavilla sosiaali- ja terveyspalve-
luiden kehittämiseen. Kannusterahoituksen avulla haluttaisiin tukea nuorten 
palveluiden, työpajojen, etsivän työn ja työllistämistoiminnan uudenlaista 
kuntarajat ylittävää toimintaa, josta voitaisiin saada pieniin kuntakohtaisiin 
kehittämisrahoituksiin verrattuna enemmän lisäarvoa toimintaan. Monialai-
sen yhteistyön toteuttamista tukevina rahoitusmalleina esitettiin myös nuo-
risopalveluiden yksikköhintaan liittyvät ratkaisut ja korvamerkityt valtion-
osuusrahoitukset, jolla voitaisiin vaikuttaa nuorten palveluissa tehtävän 
toiminnan ja kehittämistyön pitkäjänteisyyteen.  
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17 Johtopäätökset 

Vuonna 2011 uudistetun nuorisolain mukaan kuntien on perustettava itse 
tai yhdessä muiden kuntien kanssa nuorille suunnattujen palvelujen keski-
näisen toimivuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi monialainen nuorten 
ohjaus- ja palveluverkosto, jossa käsitellään yksittäisten nuorten sijasta 
nuorten asioita yleisemmällä tasolla. Ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä 
on koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta 
nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi, edis-
tää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta 
niiden riittävyyden, laadukkuuden ja saavutettavuuden tukemiseksi, suun-
nitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjautumi-
seksi ja tarvittaessa palvelusta toiseen siirtymiseksi sekä edistää nuorten 
palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta suunnitte-
lemalla yhteisiä menettelytapoja viranomaisten kesken. Ohjaus- ja palvelu-
verkostot voidaan määritellä vuonna 2010 nuorten monialaisista yhteistyö-
ryhmistä käytetyn jaottelun perusteella lapsi- ja nuorisopoliittisiksi johto-
ryhmiksi, jotka linjaavat ja rakentavat kunnissa lapsi- ja nuorisopoliittisia 
ohjelmia, strategioita ja suunnitelmia sekä seuraavat niiden toteutumista. 
 
Uudistetun nuorisolain toimeenpanoa sekä ohjaus- ja palveluverkostojen 
nykytilannetta on selvitetty alkuvuodesta 2011 tehdyllä kysely- ja haastat-
teluaineistoon perustuvalla tutkimuksella. Kuntiin osoitetulla kyselyllä saa-
tiin vastauksia 95 kunnalta jokaisesta Suomen maakunnasta sosiaali- ja 
terveyspalveluiden, perusopetuksen ja sivistystoimen sekä nuorisotyön 
edustajilta. Lisäksi 19 kunnassa haastateltiin 22 henkilöä nuorisolain uudis-
tuksen saamasta vastaanotosta ja monialaisten ohjaus- ja palveluverkosto-
jen käynnistämisestä.  
 
Aineiston perusteella nuorisolain uudistus on otettu vastaan pääasiassa 
myönteisesti. Kunnan kokoa merkittävämmin lain saamaan vastaanottoon 
ja sen toimeenpanoon näyttää vaikuttavan se, millaiset resurssit kunnassa 
on nuorten palveluissa ja kuinka hyvin niissä on toiminut monialainen yh-
teistyö jo aiemmin. Kunnissa, joissa nuorten palvelut eivät ole olleet vain 
yhden yhdistelmävirkaa laajalla alueella hoitavan työntekijän varassa ja 
joilla on ollut jo aiemmin hyvin toimivia nuorten yhteistyöverkostoja, lain 
toimeenpaneminen ei ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia toimintaan. 
Lastensuojelulain mukaisten asiantuntijaryhmien käynnistymisestä ja juur-
tumisesta kertovien tutkimustulosten mukaan mm. paikallisella tasolla ta-
pahtuva kunta- ja palvelurakenneuudistus on vaikuttanut siihen, että lain-
säädäntöä on toimeenpantu vaihtelevasti. Käsillä olevan tutkimuksen mu-
kaan myös nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistäminen on ta-
pahtunut kunnissa erilaisella aikataululla. Etenkin niissä kunnissa, joissa 
nuorten palveluiden monialainen yhteistyö on ollut jo aiemmin toimivaa, on 
ennakoitu lain voimaatulo aloittamalla ohjaus- ja palveluverkostojen suun-
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nittelu ennen vuoden 2011 vaihdetta. Ohjaus- ja palveluverkostojen käyn-
nistämisessä on ollut myönteistä se, ettei ryhmien perustaminen ole ollut 
hanketyöntekijöiden varassa, vaan suunnittelussa on ollut mukana toimi-
alojen johtajia sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien kautta tapahtu-
nutta ryhmien määrittämistä.  
 
Kyselyyn vastanneista kunnista noin 80 % oli jo olemassa tai päivitysvai-
heessa nuorisolain mukainen ryhmä. Niissä kunnissa, joissa ohjaus- ja pal-
veluverkostot olivat suunnitteilla, ryhmän rakenne oli usein valmiina ja vain 
virallinen päätös tai tarkka osallistujalistaus puuttui. Kysely ei kuitenkaan 
välttämättä kerro ohjaus- ja palveluverkostojen tarkkaa käynnistymisen 
tilannetta, sillä kysely voi olla kadoltaan vääristynyt ja vastauksia on saatu 
lain toimeenpanon kärjessä olevista kunnista. Noin 80 % kunnissa oli myös 
lastensuojelun asiantuntijaryhmä, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
man laatinut ryhmä ja asiakastasolla toimivia monialaisia yhteistyöryhmiä.  
 
Aineiston mukaan ohjaus- ja palveluverkostoa ei ole käynnistetty vain yh-
deksi uudeksi ryhmäksi kuntaan, vaan on mietitty tarkkaan olemassa olevia 
ryhmiä ja niiden mahdollisuuksia toimia uudistetun nuorisolain mukaisena 
ohjaus- ja palveluverkostona. Kunnissa on pyritty käynnistämään paikalli-
siin tarpeisiin soveltuvia ja tarkoituksenmukaisesti niiden tarpeisiin vastaa-
via ryhmiä. Uusien työryhmien käynnistämisen sijasta on nimetty jo ole-
massa oleva asiakastyön ryhmä tai toimialakohtainen/teematyöryhmä oh-
jaus- ja palveluverkostoksi tai nimitetty siitä laajemmasta ryhmästä ala-
ryhmä ohjaus- ja palveluverkostoksi. Ohjaus- ja palveluverkostoja on muo-
dostettu laajentamalla olemassa olevien ryhmien osallistujakuntaa tai ot-
tamalla mukaan johtotason työntekijöitä kaupungin johdosta ja kunnal-
lishallinnosta. Ohjaus- ja palveluverkostolle on määritetty jokin väylä kuten 
ohjausryhmä tai aloitteiden laatiminen keinoksi, jolla välitetään verkostossa 
esille tulleita ajankohtaisia tarpeita päätöksentekoa varten.  
 
Ohjaus- ja palveluverkostojen on suunniteltu kokoontuvan tyypillisesti noin 
4-6 kertaa vuodessa, jolloin resurssit eivät nousseet esille verkostojen 
käynnistämistä estävänä tekijänä. Resursointi on kuitenkin ollut esillä ohja-
us- ja palveluverkostojen käynnistämisessä ja esimerkiksi seudullisia tai 
ostopalveluna hankittavia malleja on perusteltu usein resurssien mielek-
kään käytön näkökulmasta. Seudullisia ryhmiä on käynnistetty etenkin pie-
nemmillä paikkakunnilla, joilla yhteistyö nuorten kanssa toimivien tahojen 
välillä on ollut jo entuudestaan tiivistä tai seuduilla, joilla nuorisotyössä 
toimivien resurssit ovat pienet ja mahdollisuudet käynnistää omaa uutta 
verkostoa ovat vähäiset jo entuudestaan haasteellisessa verkosto- ja asia-
kastyön paineessa. Aineiston mukaan tavoitteita on määritetty realistisesta 
näkökulmasta mm. asettamalla muutamia päätehtäviä seurantajaksolle tai 
nivomalla ryhmän tavoitteet lasten- ja hyvinvointisuunnitelmissa määritel-
tyihin konkreettisiin toimenpiteisiin. 
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Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämisessä on haluttu kiinnittää eri-
tyistä huomiota osallistujien taustaan ja valittu tyypillisesti osallistujiksi 
sekä työntekijä- että johtotason työntekijöitä. Erityistä huomiota on kiinni-
tetty osallistujien kiinnostukseen ja mahdollisuuteen osallistua aktiivisesti 
ohjaus- ja palveluverkoston toimintaan. Vaikka ohjaus- ja palveluverkostoja 
käynnistetään lain vuoksi, niistä ei ole lähtökohtaisesti haluttu muodostaa 
vain lain kirjaimen täyttäviä verkostoja, vaan kiinnittää huomiota toimijoi-
den valinnalla, sitouttamisella ja ryhmän toiminnasta tiedottamisella ver-
koston tarpeellisuuteen, toimintamahdollisuuksiin ja tuloksellisuuden edelly-
tyksiin. Monissa kunnissa tehdään tiivistä yhteistyötä seurakunnan nuoriso-
työn kanssa, sillä seurakunnalla voi olla kunnasta poiketen erityisnuoriso-
työhön varattuja resursseja. Seurakunnat on otettu mukaan verkostoihin 
usein jo ennen monialaista yhteistyötä koskevaa lainsäädäntöä. Joillakin 
paikkakunnilla järjestöt ja hankkeet ovat keskeisiä ohjaus- ja palveluver-
koston jäseniä, jotka ovat viranomaisten kanssa pohtimassa nuorten palve-
luiden ajankohtaisia asioita. Järjestöjen osallistumiseen on vaikuttanut se, 
että paikkakunnilla saattaa olla useita lapsi- ja nuorisotyötä tekeviä kol-
mannen sektorin toimijoita. Tällöin valinta niiden välillä voi olla vaikeaa. 
Ratkaisuna seurakuntien ja kolmannen sektorin osallistamiseen on käytetty 
niiden ajoittaista mukana olemista ohjaus- ja palveluverkoston kokouksissa. 
 
Nuorisolaissa korostetaan lastensuojelulain tavoin nuorten osallistamista 
heitä koskevien palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen. Nuorten osal-
lisuuteen pyritään kiinnittämään kunnissa aiempaa enemmän huomioita. 
Kunnissa on käynnistetty nuorisovaltuustojen toimintaa, joiden kautta nuo-
ret ovat päässeet osallistumaan omien budjettien ja eri lautakunnissa toi-
mimisen kautta palveluiden kehittämiseen. Vaikka nuorten osallisuus ohja-
us- ja palveluverkostoissa on ollut harvinaista, aineistossa on myös esi-
merkkejä nuorisovaltuustojen kautta tapahtuvasta tai osallisuuskoordinaat-
torin työn avulla toteutuvasta nuorten edustuksellisesta osallistumisesta 
lakisääteisiin monialaisiin yhteistyöverkostoihin. Tällaisessa edustuksellises-
sa osallistumisessa ei tule eteen tietosuojaongelmiin liittyviä haasteita, joita 
joudutaan pohtimaan jo muutoinkin erityisesti aiemmin myös yksittäisten 
nuorten asioita hoitaneiden yhteistyöryhmien muuttuessa ohjaus- ja palve-
luverkostoiksi.  
 
Valtakunnalliseen kyselyyn vastanneista yli 60 % oli tyytyväisiä ohjaus- ja 
palveluverkostojen tiedonvaihdon sujuvuuteen ja yhteisten käytäntöjen 
luomiseen. Samoin yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä nuorten elinoloja 
koskevan seurantatiedon kokoamiseen ja käsittelyn sekä nuorille suunnat-
tujen palveluiden koordinointiin ja vaikuttavuuteen. Vähiten tyytyväisiä 
vastaajat ovat seurantatiedon käyttämiseen suunnittelun ja päätöksenteon 
tukena. Yli puolet vastaajista on tyytyväisiä lapsi- ja nuorisopoliittisen stra-
tegian tai ohjelma toimivuuteen nuorten palveluiden tukena. Vastausten 
mukaan nuorisotyön edustajat ovat tyytyväisempiä nykyiseen tilanteeseen 
kuin sosiaalipalveluiden edustajat.  
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Aiempien tutkimusten ja arviointien mukaan (mm. Cederlöt 2011, Määttä & 
Komonen 2011) lapsi- ja nuorisopoliittisten toimien suunnittelussa on ollut 
useita tahoja, mutta tyypillisesti ohjelmia ja toimenpiteitä toteutetaan kun-
tien ja valtakunnan tasolla erillisesti lapsi- ja nuorisopoliittisina toimina. 
Lainsäädäntö eivätkä olemassa olevat tietopohjat ja seuranta-aineistot ole 
tukeneet lapsi- ja nuorisopoliittista näkökulmaa. Nuorisolain toimeenpanon 
lisäksi kuntien on samanaikaisesti laadittava lastensuojelulain mukaan yksin 
tai yhdessä useamman kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, 
jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lastensuo-
jelun järjestämistä ja kehittämistä. Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnis-
tämisessä on myönteistä se, että niissä on usein huomioitu lastensuojeluun 
liittyvät hyvinvointisuunnitelmat tai laajempi lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
näkökulma. Ohjaus- ja palveluverkostojen alkuvaihetta kuvaavat tulokset 
vahvistavat kuvaa siitä, kuinka olemassa olevat tietopohjat ja seuranta-
aineistot eivät tue kunnissa tehtävää monialaista yhteistyötä eivätkä palve-
luiden kehittämistä ja niiden vaikuttavuuden parantamista.  
 
Vastausten mukaan ohjaus- ja palveluverkostoissa on koottu tietoa palvelu-
tarpeen analysointia ja palvelun toteutumista osoittavan seurantatiedon 
saamista varten. Tietoa on koottu tavallisimmin lasten ja nuorten ongelmis-
ta, peruskoulusta jatkokoulutukseen siirtymistä ja nykyisen palvelujärjes-
telmän toimivuutta varten. Tiedonlähteenä ovat yleisimmin kunnan nuorten 
parissa toimivat avainhenkilöt ja ammattilaiset, kunnat omat tietojärjestel-
mät ja muiden tahojen rekisteritiedot ja tietokannata. Ohjaus- ja palvelu-
verkostot on mielletty luonteeltaan tiedon välittämisen ja yhteistyönä to-
teutettavaan nuorten tilanteeseen puuttumisen verkostoiksi. Tulosten mu-
kaan verkostoissa on tarvetta käsitellyn ja kootun tiedon paremmalle hyö-
dyntämiselle päätöksenteossa, johon ovat keskimääräistä tyytymättömäm-
piä sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajat. Ohjaus- ja palveluverkostojen 
avulla voidaan toteuttaa paikallisesti ennaltaehkäisevää työtä, jonka avulla 
halutaan estää monialaista yhteistyötä tehden suurempien kustannusten 
syntymistä. Konkreettisia tuloksia ohjaus- ja palveluverkostojen edeltäjistä 
ja niiden aikaisesta työstä on saatu mm. nuorten työllistymiseen, päihtei-
den käytön vähentämiseen ja koulupudokkuuden estämiseen liittyvistä asi-
oista. 
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18 Kehittämissuositukset 

Tutkimuksen toteuttamisen aikana ohjaus- ja palveluverkostot olivat vasta 
käynnistymässä. Usein kunnissa oli tehty vasta ensimmäisiä kokoontumisia, 
jolloin tarkkojen tavoitteiden täsmentäminen ja seurannan suunnittelu oli 
vielä kesken. Edellisessä luvussa on esitetty kuntien edustajien ehdotuksia 
siitä, miten ohjaus- ja palveluverkostojen toimeenpanoa voitaisiin tukea. 
Tutkimusaineiston pohjalta on koostettu muutamia suosituksia, joiden avul-
la monialaisten ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämistä ja toimintaa 
voitaisiin tukea.  
 

1. Ohjaus- ja palveluverkostojen velvoitteena olevaa tiedonke-
ruun ja tiedon hyödyntämisen tehtävää tulisi tukea valtakun-
nallisella tietoa koostavalla ja kokoavalla rakenteella sekä 
rekisteritutkimusten toteuttamisen helpottamisella.  
Tulokset vahvistavat valtakunnallista lasten ja nuorisopolitiikan to-
teutumista koskevien arviointien ja aikaisempien Sektoritutkimuksen 
neuvottelukunnan lasten ja nuorten palveluiden monialaista yhteis-
työtä koskevien tutkimusten havaintoja siitä, että lapsia ja nuoria 
koskevan tiedonkeruun koordinointia tulisi parantaa. Tarvetta on 
laatia valtakunnallisesti yhtenäisiä hyvinvointi-indikaattoreita ja pirs-
taleisen tiedontuotannon sijasta rakentaa yhtenäistä tietovarantoa, 
joka perustuisi poikkihallinnolliselle yhteistyölle ja mahdollistaisi 
ylisektorisen seurantakäytäntöjen kehittämisen. Uhkana on, että 
vain suurimmat, omat tutkimus- ja kehittämisyksiköt omistavat tai 
kehittämisrahoituksen varoin tutkimuksia ja arviointeja tuottavat 
kunnat pystyvät toteuttamaan lain edellyttämää tiedon kokoamista 
ja hyödyntämistä. Nykyisessä toimintamallissa resursseja vie samo-
jen tietojen epäyhteinen kokoaminen sekä kokoamatta jättäminen 
resurssien puuttumisen vuoksi etenkin pienissä kunnissa ja moni-
puolisesti tietoa kokoavissa suuremmissa kunnissa tiedon rajalliset 
käyttömahdollisuudet. 

 
2. Ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistymistä ja hyvien käy-

täntöjen leviämistä on tarpeen jatkaa koulutusten ja tiedon 
välittämisen avulla.  

Nuorisolain uudistusta edeltänyttä valtakunnallista tiedotus- ja kou-
lutustoimintaa pidetään hyvin onnistuneena, mutta sen jälkeen ta-
pahtunutta lain toimeenpanolle annettua tukea ja tiedottamisesta lii-
an vähäisenä. Monialaisista yhteistyöverkostoista on laadittu opas 
(Aaltonen toim. 2011), johon on koostettu aineiston mukaan tar-
peelliseksi havaittua nuorten palveluita koskevaa lainsäädäntöä ja 
hyviä käytäntöjä. toteutustavoista. Painetun oppaan lisäksi olisi tär-
keää saada maksutonta opastusta ohjaus- ja palveluverkostoista se-
kä muista nuorisolakiin liittyvistä asioista internetin välityksellä. Täl-
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laisesta kaikille avoimesta tiedon välittämisestä on saatu hyviä ko-
kemuksia lastensuojelusta, johon on saatavilla opastusta internetistä 
mm. Kuntaliiton lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia koskevan 
opastuksen ja Sosiaaliportti-sivustolla olevan Lastensuojelun käsikir-
jan kautta11. Oppaan jalkauttaminen on tarpeen. Lisäksi on hyödyl-
listä toteuttaa tiedon jalkauttamista ja kokemusten vaihtoa tukevia 
foorumeita, joilla eri kuntien edustajat voivat välittää tietoa toisilleen 
onnistuneista ja vähemmän onnistuneista keinoista. Yhtenä kanava-
na voitaisiin hyödyntää aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten kou-
lutustoimintaa sekä jo käynnistynyttä hanketoimintaa, jolla tuetaan 
ohjaus- ja palveluverkostojen käynnistämistä.  

 
3. Lapsi- ja nuorisopoliittisen lainsäädännön ja kehittämistyön 

kokonaisuus olisi tärkeää tehdä näkyväksi valtakunnallisen 
tason toimenpiteet esittävällä prosessikuvalla tai muulla vas-
taavalla kokonaisuuden hahmottavalla koosteella. 

Paikallisella tasolla toimintaa säätelevät toimialakohtaiset säännöt ja 
toimenpiteet, joissa edellytetään tavallisimmin monialaista yhteis-
työtä. Valtionhallinnosta asetettavat toimenpiteet näyttäytyvät pirs-
taleisina, yksittäisinä ja päällekkäisinä toimenpiteinä. Lapsi- ja nuo-
risopoliittisten kehittämistoimien koostamisella voitaisiin tuoda nä-
kyväksi ja vahvistaa valtakunnallista kokonaisnäkemystä palveluiden 
kehittämisestä ja tukea kunnissa tehtävää työtä niiden pyrkiessä pa-
rantamaan nuorten palveluiden toimivuutta ja tuloksellisuutta. 

 
4. Lapsi- ja nuorisopoliittiselle lainsäädännölle, ohjelmille ja 

strategioille tarvitaan valtakunnallista koostavaa seurantaa.  

Kuntien edustajat kritisoivat sitä, kuinka lasten ja nuorten palveluille 
on tehty useita lakiin ja ohjelmiin perustuvia uudistuksia, mutta nii-
den toteutumisen ja tulosten seuranta on jäänyt vähäiseksi. Kehit-
tämis- ja uudistustyössä aktiiviset kunnat ovat suunnitelleet ja 
käynnistäneet ohjaus- ja palveluverkostoja, mutta lastensuojelulain 
toimeenpanon lailla monialaisten yhteistyöverkostojen kokoamisessa 
ei ole edetty kaikkialla yhtä nopealla aikataululla. Tämän tutkimuk-
sen lisäksi myös lastensuojelulain toteutumista koskevat tutkimustu-
lokset osoittavat, ettei kunnissa ole kokonaisvaltaista käsitystä las-
ten ja nuorten hyvinvoinnista ja palvelujen toimivuudesta. Nuorten 
saamien palveluiden yhdenmukaisuuden ja vaikuttavuuden kehittä-
misen kannalta olisi hyödyllistä, että seurantaa ja arviointia tehtäi-
siin lakien toimeenpanon käynnistymisen jälkeen. 

 

                                                 
11 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/lapset/hankkeet/lapsiarvi/Si
vut/default.aspx ja http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/, jossa on myös 
vammaispalveluita koskeva käsikirja 
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5. Seurantaa ja arviointia on tarkoituksenmukaista tehdä lasten 
ja nuorten palveluiden ja lakien kokonaisuudelle, ei vain nuo-
risolain toteutumiselle.  

Kokonaisvaltaisen lapsi- ja nuorisopoliittisen arvioinnin toteuttami-
nen on haasteellista, mutta se hyödyttäisi paikallistasoa enemmän 
kuin tiettyä toimialaa tai osa-aluetta velvoittavan arvioinnin toteut-
taminen. Tutkimusaineisto osoittaa, kuinka lasten ja nuorten palve-
luita pyritään kehittämään aiempaa useammin kokonaisvaltaisesti 
mm. elämänkaarimallien sekä toisiinsa nivoutuvien lastensuojeluun 
ja nuorisolain toteuttamiseen liittyvien ohjaus- ja palveluverkostojen 
toteuttamisen kautta. Yksittäisten lakien ja toimenpiteiden seuran-
nan lisäksi olisi hyödyllistä tehdä samanlaisesti kartoitusta lapsi- ja 
nuorisopoliittisten toimien ja lainsäädännön toteutumisesta. Tällai-
nen vaativa, mutta kokonaisvaltaisen seurannan ja arvioinnin kehit-
täminen edellyttää poikkihallinnollista valtakunnallista panostusta.  
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19 Nuorisolain tavoitteiden aiheuttamia 
kehittämistarpeita koskevat 
tutkimustehtävät ja -tavoitteet 

19.1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen toisessa osassa nostetaan esille uuden nuorisolain tavoitteiden 
aiheuttamia kehittämistarpeita. Tässä osiossa uuden nuorisolain sisältö jae-
taan kolmeen keskeiseen teemaan, nuorisolain keskeisimmät elementit löy-
tyvät monialaisesta ohjaus- ja palveluverkostosta, etsivästä nuorisotyöstä 
ja nuorten seurantajärjestelmästä. Lähtökohta on se, että kuntien valmiu-
det toteuttaa nuorisolain vaatimuksia ovat erilaisia. Osa kunnista on jo en-
nen lakimuutosta rakentanut hyvin toimivat käytännöt, osa kunnista on 
kauempana nuorisolain tavoitteista. Voidaan sanoa, että uusi nuorisolaki 
asettaa haasteen kuntien lapsi- ja nuorisopolitiikalle. Toisaalta uuden nuori-
solain tiimoilta on nähtävissä myös tarpeiden ja ohjauksen dialektiikkaa, 
kuntakentässä on paljon tavoitteita, tarpeita, odotuksia ja vaatimuksia ja 
vastaavasti kuntien tarpeisiin pyritään vastaamaan erilaisilla ohjaus- ja ke-
hittämistoimenpiteillä.  
 
Tutkimuksen taustalla olevana viitekehyksenä on kysynnän ja tarjonnan 
vastaavuuden parantaminen. Kuntien nykytilan sekä tieto- ja ohjaustarpei-
den kartoittaminen auttaa suuntaamaan laajempaa kehittämis- ja koulut-
tamistoimintaa kuntien tueksi. Tutkimuksen ajatuksellista viitekehystä 
hahmotetaan kuviossa 11. 
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Kuvio 11.  

Tutkimuksen sisältö 
 
Uuden nuorisolain haasteisiin vastaaminen edellyttää monessa kunnassa 
kehittämisprosessin käynnistämistä. Kuvan kunnat A, B, C havainnollistavat 
niitä kuntia, joissa nykytilanne on suhteellisen kaukana uuden nuorisolain 
tavoitteista. Nämä kunnat ovat siis kehittämisprosessin alussa. Kunnat D,E, 
F havainnollistavat puolestaan niitä kuntia, joissa on jo saatu rakennettua 
hyviä käytäntöjä nuorisolain tavoitteiden toteutumiseksi. Kehittämisproses-
sin näkökulmasta kunnat A, B, C ovat siis prosessin alussa ja näillä kunnilla 
on oletettavasti myös paljon tarpeita, odotuksia ja kysymyksiä. Kunnilla 
D,E, F on myös tarpeita, mutta tässä tutkimuksessa näiden kuntien rooli on 
toimia mentorina ja hyvien käytäntöjen levittäjänä. Näiden kuntien osalta 
tehdään kehittämisprosessin reflektointia ja purkua, jolloin tämä reflektio 
tukee kehittämisprosessin alussa olevia kuntia (”tähän teidän on varaudut-
tava…”) 
 
Tämä asetelma lähestyy uuden nuorisolain tavoitteita siis kahdesta eri 
suunnasta. Kuten esitutkimuksessa todettiin, nuorisolain tavoitteiden to-
teuttaminen on pitkä ja monivaiheinen sosiaalinen prosessi. Samalla ase-
telma tukee nuorisolain arvioinnin valmistelua. Kuntien nykytilanteen, tar-
peiden ja tavoitteiden selvittäminen auttaa arviointikriteereiden määritte-
lyssä. Tässä toteutuu kehittävän tavoitearvioinnin logiikka, jossa arviointi-
kriteerit rakennetaan realistisesti asianosaisia kuulemalla. Toisaalta ns. hy-
vien kuntien kokemusten kuuleminen auttaa arvioinnin valmistelua toisesta 

 

KUNNAT A, B, C
KUNNAT D,E,F

Kuntien tarpeet 
ja tavoitteet?

Miten hyvät 
käytännöt on 
luotu?

UUDEN NUORISOLAIN HAASTEET 

SELVITYSKYSYMYKSET:

-kuntien nykytila uuden nuorisolain tavoitteiden osalta?

-kuntien tavoitteet ja tarpeet?

-miten kuntien hyvät käytännöt ja prosessit ovat syntyneet?

-millaisia arviointikriteereitä kunnille voidaan asettaa?

-kunnille tarjottavan ohjauksen ja tuen kohdistaminen?

Kuntien ”polku” kohti nuorisolain tavoitteiden täyttymistä

-ohjaus ja palveluverkoston nykytila ja kehittämisprosessi

-etsivän nuorisotyön nykytila ja kehittämisprosessi

-nuorten seurantajärjestelmän nykytila ja kehittämisprosessi

Kehittämisprosessiin valmistautuminen tai kokemusten purku
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suunnasta. Tämä kuuleminen osoittaa sen, millaisten vaiheiden ja käytän-
töjen kautta hyviin tuloksiin on mahdollista päästä. Tämä tieto kohdistuu 
siis siihen, mitä kunnilta on realistista odottaa, jos nykytila on suhteellisen 
huono. 

 

Tutkimuskysymysten täsmentäminen 
Uuden nuorisolain tavoitteisiin vastaaminen lähtee liikkeelle nykytilanteen 
arvioinnista. Tämä on tilanne kuntakentän tasolla ja vastaavalla logiikalla 
suunniteltiin myös aineiston keruuta. Kunnat tulkitsevat uuden nuorisolain 
sisältöä ja vaatimuksia suhteessa oman toimintaympäristönsä käytäntöihin. 
Tätä nykytilanteen arviointia ei välttämättä tehdä mitenkään systemaatti-
sesti, tästä syystä tämä teema on nostettu esiin tutkimuskysymyksenä ja 
aineiston keruun kohteena. 
 
Kunnan tai seutukunnan nykytilanteen arvioinnissa on siis kysymys siitä, 
että kunnat peilaavat tilannettaan nuorisolain tavoitteisiin. Uusi nuorisolaki 
on normatiivinen ohjeistus, joka mahdollisesta kritiikistä huolimatta ohjaa 
toimintaa tai vähintäänkin aiheuttaa keskustelua kunnan kehittämistarpeis-
ta. Kysymys on siitä, että ”kuinka kaukana lain tavoitteista ollaan”. Nuori-
solakia sovelletaan eri tavalla eri kunnissa ja toimintaympäristöissä. Lähtö-
kohtaisena oletuksena on, että soveltaminen tapahtuu mahdollisuuksien 
puitteissa ja kuntien itsehallintaoikeuden nojalla; paikallista kehittämistä 
tehdään nuorisolain, eli valtion normiohjauksen, kehystämänä. Tutkimuk-
sen ”henki” korostaa siis kuntien itsehallinto-oikeutta ja nuorisolain sovel-
tamista paikallisten tarpeiden mukaisesti. 
 
Tutkimuksen kysymyksenasettelu ja aineistonkeruu ankkuroitiin tähän kun-
tien reflektioprosessiin. Reflektion arveltiin nostavan esiin kehittämistarpei-
ta kuntien oman arvioinnin kautta. Tämän kuntien oman arvioinnin tulosten 
taas haluttiin välittyvän systemaattisen aineistonkeruun kautta tutkijan 
työpöydälle.12 
  
Kun kehittämistarpeet nousevat esiin kuntien oman reflektion kautta, niin 
tutkimus toteuttaa eräänlaista informaatio-ohjausta bottom up-
periaatteella. Valtio ohjeistaa kuntia uuden nuorisolain normeilla, mutta 
tutkimus nostaa esiin kuntien tarpeita, jotka kuntakentässä koetaan tär-
keiksi lain tavoitteisiin vastaamisen mahdollistamiseksi. Tämä asetelma 
tekee tutkimuksesta kuntien ja valtion välistä vuoropuhelua tukevan. 
                                                 
12 Kuntien reflektioprosessia ja etenkään siihen liittyvää itsehallinnon puolustamista ei kannata 
kuitenkaan ylikorostaa. 
Haastattelujen perusteella kuntien itsehallinnon puolustaminen koetaan tarpeelliseksi siellä, 
jossa on aikaa pähkäillä sellaisia asioita. Tämä viesti menee esimerkiksi Kuntaliitolle, joka on 
eri yhteyksissä kritisoinut nuorisolakia muun muassa kuntien itsemääräämisoikeutta 
korostamalla. Aineiston perusteella nuorisolakiin liittyvä keskustelu ja asian käsittely on 
paikoin hyvinkin vähäistä. Henki on se, että nuorisolain tavoitteiden toteuttaminen, eli 
käytännön tekeminen on tärkeämpää kuin asian reflektointi ja syvällinen tai kirjaimellinen lain 
pykälien luenta. Eräässä haastattelussa kommentoitiin, että tämä (tunti) on pisin aika mitä tätä 
asiaa yhtäjaksoisesti pohdittu. 
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19.2 Aineisto 

Tutkimuksen aineistona käytettiin luvussa 2 esiteltyä www-kyselyä.  Lisäksi 
aineisto koostui verkkohaastatteluista sekä yksilö- ja ryhmähaastatteluis-
ta/keskusteluista. 
 
Verkkohaastattelu 
Verkkohaastattelu tehtiin www-kyselyohjelmistolla. Tässä haastattelussa 
vastaajilla oli mahdollisuus antaa syventäviä ja täsmällisiä vastauksia niistä 
asioista, jotka heidän omasta mielestään olivat olennaisia (mm. kehittämis-
tarpeiden kohdistaminen). Tähän verkkohaastatteluun rekrytoitiin vastaajia 
niistä kunnista, jotka aiemman kyselyn perusteella vaikuttivat erityisen 
mielenkiintoisilta lisätiedon kohteilta (esimerkiksi paljon kehittämistarpeita 
ja/tai halukkuus välittää tietoa oman kunnan hyvistä kokemuksista). Haas-
tatteluun pyrittiin saamaan vastaajiksi kyseisen kunnan monialaisen ohja-
us- ja palveluverkoston jäseniä. 
 
Verkkohaastatteluun osallistui kaikkiaan 49 henkilöä. Vastaajia oli kaikkiaan 
22 kunnasta eri puolilta Suomea. Suurimmista kaupungeista (Helsinki, Van-
taa, Espoo, Tampere, Turku) ei ollut vastaajia. Toimialoittain tarkasteltuna 
eniten vastaajia oli nuorisotoimesta (39 %), sosiaali- ja terveyssektorin 
osuus oli 23 % ja koulutuksen (perusopetus ja ammatillinen) 11 prosenttia.  
Loput jakaantuivat hajanaisesti ja tasaisesti eri toimialoille, keskushallin-
toon tai esimerkiksi hankkeisiin. 
 
Haastattelut 
Haastatteluja ja keskusteluja käytiin 4 paikkakunnalla (Kokkola, Kouvola, 
Kaarina, Hämeenkyrö). Nämäkin paikkakunnat oli valittu aiemman tiedon 
perusteella, eli haastatteluilla haluttiin saada syventävää tietoa aiempien 
selvitysten, www-kyselyn tai verkkohaastattelun ohjaamana. Haastattelui-
hin tai keskusteluihin osallistui kaikkiaan noin 19 henkilöä. 

20 Kuntien tarpeet www-kyselyn perusteella 

Kunnille tehdyn laajan www-kyselyn perusteella valtaosassa kunnista on jo 
olemassa nuorisolain tavoitteiden mukainen monialainen ohjaus- ja palve-
luverkosto tai sitten nykyistä ryhmää ollaan päivittämässä lain mukaiseksi. 
38 prosenttia vastanneista katsoo nykyisen ryhmän vastaavan lain tarpeita 
ja 41 prosenttia kertoo kunnan tekevän ohjaus- ja palveluverkoston päivit-
tämistä. Noin viidennes kyselyyn vastanneista sanoo kunnan ryhtyvän 
suunnittelemaan kyseisen ohjaus- ja palveluverkoston perustamista (kts. 
luku 4). Luvussa 7 on käsitelty myös ohjaus- ja palveluverkostojen nykyti-
laa nuorisolaissa asetettujen tavoitteiden mukaan eroteltuna.  
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Nykytilaa koskevia arviointeja on siis kuvattu aiemmin tässä raportissa. 
Nykytilan arvioinnista voitaisiin lukea myös kehittämistarpeita, mutta näitä 
asioita kysyttiin myös suoraan. Www-kyselyssä selvitettiin yleisellä kysy-
myksellä nuorisolain aiheuttamia kehittämistarpeita. Tämän kysymyksen 
tulokset esitetään taulukossa 7. 
 
Taulukko 7.  

Kunnan kehittämistarpeet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kokevat kunnassaan olevan ainakin jos-
sain määrin toimintojen kehittämistarvetta. Tässä on tosin otettava huomi-
oon vastaajien valikoituminen; www-kyselyyn vastattiin todennäköisesti 
enemmän niissä kunnissa, joissa asia koettiin tärkeäksi. 
 
Yleisen kehittämistarpeen lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, mihin kehittä-
mistarve kohdistuu sisällöllisesti. Tätä asiaa selvitettiin ohjauksen ja tuen 
tarvetta kartoittamalla. Taulukossa 8 kuvataan tulokset tästä kysymykses-
tä. 

 KEHITTÄMIS- JA TUKITARPEET Jos ajattelet uuden nuorisolain haasteita (ohjaus- ja 

palveluverkosto, etsivä nuorisotyö ja seurantatieto), niin missä määrin kunnassanne on toimintojen 

kehittämistarvetta?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. erittäin paljon 14 12,28%     
  

2. melko paljon 46 40,35%     
  

3. jossain määrin 46 40,35%     
  

4. melko vähän 8 7,02%     
  

5. ei juuri lainkaan 0 0,00%   
  

  Yhteensä 114 100%       
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Taulukko 8.  

Kuntien tarve ohjaukseen ja tukeen (tärkeimmät asiat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuorisolain teemojen mukaan katsottuna ohjauksen ja tuen tarve kohdistuu 
yleisimmin etsivään nuorisotyöhön, 33 prosenttia haluaisi tukea etsivän 
työn kehittämiseen ja 16 prosenttia etsivän työn käynnistämiseen. Ohjaus- 
ja palveluverkostoon liittyvät tarpeet (kehittäminen, käynnistäminen) nou-
sevat esiin noin 45 prosentilla vastanneista. Nuorten seurantajärjestelmän 
kehittämisen mainitsee 40 prosenttia vastanneista. 
 
Toimialoittain katsottuna etsivän nuorisotyön kehittämiseen koetaan ylei-
semmin tarvetta muualla kuin nuorisotoimen omassa piirissä. Nuorisotyön 
edustajat korostavat hieman muita enemmän palveluiden koordinoinnin 
kehittämistä. Seutukunnallisen yhteistyön kehittämiseen saatava ohjaus ja 
tuki koetaan puolestaan hieman tärkeämmäksi sosiaali- ja terveyspalvelui-
den edustajien keskuudessa. 
 

 Seuraavassa luetellaan uuden nuorisolain sisältöön ja tavoitteisiin liittyviä asioita. Missä asioissa 

kuntanne tarvitsee kaikkein eniten erilaista tukea tai ohjausta? (valitse esim. 1-5 tärkeintä asiaa)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 

Ohjaus- ja 

palveluverkoston 

perustaminen 

12 10,91%     
  

2. 

Ohjaus- ja 

palveluverkoston 

kehittäminen 

37 33,64%     
  

3. 

Lapsi- ja 

nuorisopoliittisen 

strategian/ohjelman 

tekeminen 

10 9,09%     
  

4. 

Lapsi- ja 

nuorisopoliittisen 

strategian/ohjelman 

kehittäminen 

23 20,91%     
  

5. 
Etsivän nuorisotyön 

käynnistäminen 
18 16,36%     

  

6. 
Etsivän nuorisotyön 

kehittäminen 
36 32,73%     

  

7. 

Seurantatietojärjestelmän 

(ns. pudokkaat) 

kehittäminen 

44 40,00%     
  

8. 

Muu seurantatieto 

nuorten elinoloista ja/tai 

palveluista 

32 29,09%     
  

9. 

Kunnan lapsi- ja 

nuorisopalveluiden 

arvioinnin kehittäminen 

56 50,91%     
  

10. 

Seutukunnallisen 

yhteistyön kehittäminen 

lapsi- ja 

nuorisopalveluissa 

37 33,64%     
  

11. 
Palveluiden koordinoinnin 

lisääminen 
52 47,27%     

  

12. Jokin muu, mikä 9 8,18%     
  

  Yhteensä          
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Taulukosta on huomattava myös se, että kunnan lapsi- ja nuorisopalvelui-
den arvioinnin kehittäminen nousee yksittäisenä asiana kaikkein yleisimmin 
esille: noin puolet vastanneista pitää tärkeänä tähän asiaan saatavaa ohja-
usta ja tukea. 

20.1 Ohjaus- ja tukitarpeiden kohdistuminen 

Www-kyselyssä selvitettiin tarkemmin sitä, mihin vastaajat haluaisivat oh-
jauksen ja tuen kohdistuvan. Tämä kysymys rakennettiin siten, että jos 
vastaaja oli valinnut jonkun kohdan (esim. ohjaus- ja palveluverkoston ke-
hittäminen) tärkeäksi ohjauksen ja tuen kohteeksi, niin tähän kohtaan oli 
mahdollista kirjoittaa tarkennuksia ja täsmennyksiä omin sanoin seuraavas-
sa kysymyksessä. Kysymyksen tarkkaa sanamuotoa kuvataan alla: 
 
MILLAISTA TUKEA JA OHJAUSTA? Valitsit nämä asiat tärkeimmiksi tuen ja 
ohjauksen saannin kannalta. Halutessasi voit täsmentää omin sanoin mihin 
asiaan ja millaista ohjausta ja tukea tarvitsisitte? (käytettävissä on 600 
merkkiä, vastaustilaa on enemmän kuin ruudulla näkyy) 
 
Seuraavaksi raportoidaan näitä vastauksia. Nuorisolain kolmea keskeistä 
teemaa (monialainen ohjaus- ja palveluverkosto, etsivä nuorisotyö ja nuor-
ten seurantajärjestelmä) koskevat vastaukset raportoidaan kuitenkin lu-
vuissa 4-7 osana muuta aineistoa. 
 
Kunnan lapsi- ja nuorisopalveluiden arvioinnin kehittäminen 
Kunnan lapsi- ja nuorisopalveluiden arvioinnin kehittäminen nousi kunnille 
tehdyssä kyselyssä vahvasti esiin. 51 prosenttia vastanneista mainitsi tä-
män teeman tärkeimpien ohjaus- ja tukitarpeiden joukossa. Tähän liittyvis-
sä tarpeissa korostuu arvioinnin vaikeus, melko moni vastaajista nostaa 
esiin vain yleisiä ongelmia ja/tai korostaa arvioinnin vaikeutta. Tarvetta on 
arviointijärjestelmälle, arvioinnin ”työkaluille” ja indikaattoreiden valintaan 
liittyvälle tiedolle. Vastausten perusteella nuorisolaki asettaa uusia haastei-
ta myös arvioinnille. Monialaisuuden korostaminen lisää tarvetta kehittää 
sellaisia arviointimalleja, joilla voidaan tehdä toimialojen yhteistä palvelujen 
arviointia. Alla on tähän teemaan tulleita vastauksia: 
 
_______________________________________ 
Arviointi ja toiminnan vaikuttavuus ovat hankalia asioita mitattaviksi. Mitta-
reina olisi kuitenkin oltava muuta kuin /euro asiat.  
________________________________________ 
Miten konkreettisesti tehdään  
________________________________________ 
Toivoisin tähän valmista mallia, jota voitaisiin soveltaa kunnassa.  
________________________________________ 
arviointijärjestelmän luominen  
________________________________________ 
Vaikuttavuuden arviointi aina haasteellista  
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________________________________________ 
Tietoa työkaluista ja toimintamenetelmistä  
________________________________________ 
arvioinnin työkalut  
________________________________________ 
indikaattorien valintakoulutus  
________________________________________ 
bencmarking tietoa  
________________________________________ 
Rahoitusta arviointitoiminnan sisäänajoon  
________________________________________ 
arviointijärjestelmän kehittäminen  
________________________________________ 
Kaikkien toimialojen yhteinen palvelujen arviointi kaipaa uutta työvälinettä.  
________________________________________ 
Toki meillä on lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, joka perustuu nykytilan-
teen arviointiin, mutta meillä ei ole systemaattista arviointijärjestelmää, 
jolla keräämme säännöllisesti tietoa palveluiden vaikuttavuudesta, riittä-
vyydestä etc.  
________________________________________ 

 

Palveluiden koordinoinnin lisääminen 
Palveluiden koordinoinnin lisääminen liittyy hyvin vahvasti uuden nuoriso-
lain tavoitteisiin. Koordinoinnin kehittäminen on yksi monialaiselle ohjaus- 
ja palveluverkostolle asetetuista tavoitteista. Tämä tavoite nousikin esille 
kunnille tehdyssä kyselyssä: 47 prosenttia vastanneista mainitsi asian tär-
keimpien ohjaus- ja tukitarpeiden joukossa.  
 
Palveluiden koordinoinnin lisäämiseksi kunnat näyttäisivät tarvitsevan ohja-
usta ja tukea työvoimaan ja toimenkuvaan liittyvissä asioissa. Varsinkin 
työvoiman (koordinaattori) osalta kysymys on tietenkin myös resursseista. 
Vastauksissa näkyy myös koordinoinnin edellytyksiin ja toisaalta hyviin vai-
kutuksiin kuuluvia asioita. Yhteinen ymmärrys, kokonaisuuden hallinta, tie-
don lisääntyminen, palvelutarpeiden kartoitus ja vastuutahon löytäminen 
ovat tällaisia kehittämistarpeita: 
 
_____________________________________ 
Tarvitaan työvoimaa tai jonkun toimenkuvaa olisi muutettava  
________________________________________ 
Mikä taho ottaa enemmän vastuuta ja millä resursseilla  
________________________________________ 
lakien merkityksen yhteinen ymmärtäminen  
________________________________________ 
henkilökuntaa  
_____________________________________ 
uudessa kaupungissa ei vielä tiedetä tarkemmin muiden tekemisistä  
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________________________________________ 
Nuorten asioista ei vastaa kukaan; vastuuhenkilöä haetaan sen mukaan, 
miten nuoret käyttäytyy tai oirehtii  
________________________________________ 
Liikaa päällekkäisyyttä ja toisaalta aukkoja "pelastusverkossa", palvelutar-
peen kartoitusta tulisi tehdä ja päivittää  
________________________________________ 
koordinaattorin vakanssi  
________________________________________ 
Yhteisten pelisääntöjen ohjeistaminen, Muiden kuntien esimerkit  
________________________________________ 
Kokonaisuuden hallinta/ohjaus  
________________________________________ 
Palvelutarjonnan hajanaisuuden hallintataidot, lisää työntekijöitä  
________________________________________ 
Työroolien selkiyttäminen ja päällekkäisen työn välttäminen 
________________________________________ 

 

Seutukunnallisen yhteistyön kehittäminen lapsi- ja nuorisopalveluis-
sa 
Seutukunnallisen yhteistyön kehittämiseen liittyvissä ohjaus- ja tukitarpeis-
sa nousee esiin eri toimialojen seudullinen yhteistyö, jota haluttaisiin laa-
jentaa monialaiseksi lapsi- ja nuorisopoliittiseksi seutuyhteistyöksi. Merkil-
lepantavaa on se, että seutukunnallisen yhteistyön kehittämishaasteet ovat 
paljolti samanlaisia kuin kunnan sisäisen yhteistyön kehittämishaasteet. 
Toimialoja (kuntia) tulisi saada rekrytoitua mukaan ja yhteistyön tulisi olla 
tavoitteellista ja sitoutunutta. Yhdessä vastauksessa näkyy seutukunnalli-
sen yhteistyön kehittämisen eräs dilemma: seutukunnalliseen yhteistyöhön 
on tarvetta ja se koetaan yleisesti tavoitetilaksi. Ongelmaksi nousevat kui-
tenkin toimialojen tulkinnat, jotka tehdään oman toimialan näkökulmasta 
esimerkiksi resurssien riittävyyttä ja oman toimenkuvan rajaamista mietti-
en. Alla on seutukunnallisen yhteistyön kehittämistarpeisiin liittyviä vasta-
uksia: 
 
____________________________________ 
Sosiaali- ja terveystoimi, opetustoimi ja nuorisotoimi kehittävät kukin tahol-
laan, mutta nämä olisi saatava vielä yhteen. Nuorten työpajat organisoitu 
seudullisesti ja sen ohjausryhmän toiminnassa on ehkä päällekkäisyyttä 
tässä mielessä, jotenkin voisi yhdistää.  
________________________________________ 
Miten erikunnat saadaan mukaan  
________________________________________ 
Enemmänkin yhteistyötä tulisi kehittää verkostotyössä sekä saada myös 
seutukunnallinen koordinaattori  
________________________________________ 
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Sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat laaja-alaiseen x-verkostoon. Nuoriso-
toimi ei tähän kuulu. Silti meiltä odotetaan palveluja myös x-alueelle, koska 
monet toimintomme kulkevat ns. käsi kädessä sekä terveys- että sosiaali-
palveluiden kanssa. Pohdintaa aiheuttaa se, miten voimme vastata ko. tar-
peeseen resurssitilanne huomioiden. Myös mahdolliset kuntaliitokset aihe-
uttavat samanlaista pohdintaa. Aina eivät resurssit anna mahdollisuutta 
reagoida nopeasti akuutteihin tilanteisiin, tällöin erilaiset seutukunnalliset 
yhteistyömenetelmät voisivat olla yksi ratkaisu tähän.  
________________________________________ 
Yhteistyön saamiseksi tavoitteelliseksi, saumattomaksi seutukunnalla. Si-
toutumista yhteistyöhön.  
________________________________________ 
Seuranta, mahdolliset esille tulevat yhteiset tarpeet > rahoitus >Koulutusta  

20.2 Ohjausmuotojen tarpeellisuus 

Kunnille tehdyssä www-kyselyssä kysyttiin samaa asiaa ikään kuin kahdes-
ta eri suunnasta. Ensin selvitettiin sitä, mihin asioihin kunnat tarvitsevat 
ohjausta ja tukea ja millaista tuon ohjauksen tulisi olla. Tämän jälkeen vas-
taajia pyydettiin arvioimaan erilaisten ohjausmuotojen tarpeellisuutta ja 
kertomaan omin sanoin siitä, mihin tuota ohjausta ja tulisi kohdistaa. Tau-
lukossa 9 kuvataan kuntien näkemyksiä eri ohjauksen ja tuen muotojen 
tarpeellisuudesta. 
 
Taulukko 9.  

Ohjausmuotojen tarpeellisuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   OHJAUKSEN JA TUEN MUODOT Alla on lista erilaisista ohjauksen ja tuen muodoista. Mille näistä olisi 

kunnassanne eniten tarvetta nuorisolain haasteisiin vastaamisen tueksi? (valitse taas tärkeimmät 

1-5 kohtaa)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Valtakunnallinen 

ohjaus 
29 26,61%     

  

2. Tieto ja tutkimukset 28 25,69%     
  

3. Kehittävät arvioinnit 58 53,21%     
  

4. Resurssit 67 61,47%     
  

5. Kehittämishankkeet 25 22,94%     
  

6. 
Koulutus ja oppimisen 

tuki 
40 36,70%     

  

7. 

Benchmarking/vertailu 

muiden kuntien 

kanssa 

42 38,53%     
  

8. Seminaarit ja työpajat 44 40,37%     
  

9. Jokin muu, mikä 3 2,75%     
  

  Yhteensä          
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Kuntien tarve kohdistuu kaikkein yleisimmin resursseihin, 61 prosenttia 
vastanneista on valinnut tämän tärkeimpien tuen muotojen joukkoon. Ke-
hittävät arvioinnit nousevat myös suhteellisen yleisesti esiin (53 %). Valta-
kunnallista ohjausta pitää tärkeänä runsas neljännes vastanneista. 
 
Toimialoittain katsottuna resurssien tarvetta koetaan eniten nuorisotoimes-
sa. Myös kehittämishankkeiden tarve on suurin nuorisotoimessa. Toisilta 
kunnilta saatavien hyvien mallien ja kokemusten (benchmarking) tarve on 
puolestaan nuorisotoimessa vähäisempää kuin muilla toimialoilla. 
 
Tässäkin kysymyksessä vastaajat saivat täsmentää vastaustaan omin sa-
noin. Tätä täsmennystä kysyttiin vain niistä ohjauksen ja tuen muodoista, 
jotka vastaaja oli valinnut tärkeimpien joukkoon. Täsmentävän avokysy-
myksen tarkka sanamuoto alla: 
 
MIHIN TUKEA JA OHJAUSTA TARVITAAN? Halutessasi voit taas täsmentää 
omin sanoin äskeistä vastausta (käytettävissä on 600 merkkiä, vastaustilaa 
on enemmän kuin ruudulla näkyy) 
 
Seuraavaksi kuvataan tähän kysymykseen tulleita vastauksia eri ohjaus-
muotojen mukaan eroteltuna. 
 
Resurssien kohdistaminen 
Resurssien tarve nousee siis voimakkaasti esiin vastauksissa. Resurssien 
tarve kohdistetaan lähes tulkoon kaikkiin nuorisolain tavoitteisiin.  Osa vas-
taajista puhuu myös perinteisellä tavalla siitä, kuinka erilaisten hankkeiden 
ja projektien ongelmana on niissä luotujen käytäntöjen vakiintumattomuus 
resurssien puutteen vuoksi. Alla on listattu resurssien kohdistamiseen liitty-
viä tyypillisiä kommentteja: 
  
________________________________________ 
Monialaisen työryhmän työn valmistelu, toimenpiteiden varmistus, ohjel-
man markkinointi, yhteydenpito, aineiston hankinta, ajattelu  
________________________________________ 
Etsivään työhön jalkautuva työntekijä  
________________________________________ 
Verkostotyötä tehdään oman työn ohella. Laissa pitäisi olla määritelmä re-
sursseista. Korvamerkityt rahat verkostoille. Ei riitä, että laki muuttuu jos 
toteutus on huono ja seuranta puuttuu.  
________________________________________ 
rahaa ja henkilöitä  
________________________________________ 
koordinaattori/kehittäjä/suunnittelija/sihteeri  
________________________________________ 
Toiminnan laajentamiseen (etsivä työ)  
________________________________________ 
tarve saada ohjaushenkilöstöä  
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________________________________________ 
Toiminnan käynnistämiseen, selvitysten laatimiseen yms. laatimiseen, oh-
jelmien laatimiseen jne. Taloudellista resurssia henkilön palkkaamiseen.  
________________________________________ 
koordinoiva vakanssi  
________________________________________ 
Resurssit ovat tiukat. Tästä huolimatta olemme innovatiivisia projektikehit-
täjiä. Monia hyviä toimintamenetelmiä olemme luoneet projektien kautta. 
Ongelmana on se, että mistä saada resurssit toimivaksi havaitun menetel-
män jatkamiseen projektien jälkeen.  
________________________________________ 
Etsivän nuorisotyön valtionavun vakinaistaminen kunnille  
________________________________________ 
Kaikkiin edellä mainittuihin tehtäviin.  
________________________________________ 
 
Kehittävät arvioinnit, tieto ja tutkimukset 
Arviointien, tiedon ja tutkimusten kohdistamisesta kysyttäessä vastaukset 
olivat melko usein itsestään selviä; kehittävää arviointia halutaan kohdistaa 
toiminnan kehittämiseen. Toisaalta monet vastaajat korostivat myös tiedon 
hyödyntämiseen liittyvien sosiaalisten prosessien kehittämistä. Arvioinnit 
eivät sellaisenaan riitä vaan olennaista on se, miten niiden pohjalta luodaan 
parannuskeinoja ja kuinka tieto välittyy osaksi suunnitelmia ja paikallista 
päätöksentekoa. Alle on listattu tähän teemaan liittyviä kohdistamisehdo-
tuksia: 
 
________________________________________ 
Palvelun vaikuttavuuden seuraamiseen  
________________________________________ 
Miten arvioinnin tuloksien pohjalta luodaan parannuskeinoja  
________________________________________ 
Arvioinnin avulla nähdään missä mennään ja samalla saadaan tietoa missä 
mennään muihin toimijoihin nähden  
________________________________________ 
yksittäisen kunnan vaikea toteuttaa  
________________________________________ 
Pitäisi pystyä kehittämään laadun arviointia suhteessa tavoitteisiin. Välillä 
voisi olla hyvä, että joku "ulkopuolinen" taho arvioisi olemassa olevien kri-
teerien pohjalta työn tehokkuutta ja tavoitteiden toimivuutta  
________________________________________ 
Laadun parantaminen   
________________________________________ 
Nuorten näkemykset palveluiden tasosta, saatavuudesta ja riittävyydestä 
________________________________________ 
paikallisten nuorten elinoloja kuvaavien arviointien pohjalta voidaan toimin-
taa suunnata ja priorisoida myös suunnitelmatasolta käsin  
____________________________________ 
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Toiminnan kehittäminen lain edellytysten mukaisesti  
________________________________________ 
lisää erilaisuuden ymmärrystä  
________________________________________ 
Kattavampaa tietoa 19–25 v kuntalaisten elämäntilanteesta.  
 
Kehittämishankkeet 
Kehittämishankkeita koskevat täsmennykset kohdistuivat usein vain yleisel-
le tasolle. Vastaajat puhuivat hankkeiden merkityksestä uusien toiminta-
mallien kehittämisen ja uusien toimintamallien käynnistämisen kautta.  
 
Koulutus ja oppimisen tuki 
Koulutusta ja oppimisen tukea koskevat vastaukset liittyivät usein toimin-
nan kehittämiseen. Lasten ja nuorten palveluiden tulkitaan olevan jatku-
vassa muutoksessa ja tähän reagoiminen edellyttää ajantasaisen tiedon 
saamista.  Seutukunnallisten koulutusten tarpeellisuus nousee myös esiin. 
Monet vastaajat näkevät myös nuorisolain muutoksen ja monialaisen yh-
teistyön tehostamisen edellyttävän koulutuksen saamista. Tähän liittyen 
tarvetta on muun muassa yhteisen ymmärryksen lisäämiselle ja itse lain 
sisältöön perehdyttämiselle. Alla on listattuna tähän teemaan tulleita vasta-
uksia: 
 
______________________________________ 
Ajan tasalla oleva viimeisin tieto.  
________________________________________ 
Seutukunnalliset koulutukset kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen keväällä  
________________________________________ 
Palvelun kehittämiseen  
________________________________________ 
yhteisen ymmärryksen saaminen, miten eri toimijat näkevät omassa työs-
sään nuorten tilanteen, ymmärrystä eri toimijoiden toiminnan mahdolli-
suuksista  
________________________________________ 
kuinka saada oma verkosto toimivaksi?  
________________________________________ 
Toimintatapojen muuttamiseen, tiedon hallintaan  
________________________________________ 
Olemassa olevan henkilöstön kehittäminen  
_______________________________________ 
Nuorisotyö on kehittynyt viime vuosina ja on hyvä saada koulutusta uusien 
asioiden tueksi.  
________________________________________ 
lakiin perehdyttäminen ja sen jalkautumiseen kunnissa  
________________________________________ 
Resurssipulan vuoksi ei aina ole mahdollista osallistua tärkeisiin koulutuk-
siin, kaikille lasten- ja nuorten kanssa työskenteleville on tärkeää koulutuk-
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siin osallistumisen mahdollisuus. (Lakimuutokset ja muut yhteiskunnalliset 
muutokset)  
________________________________________ 

 

Benchmarking/vertailu muiden kuntien kanssa 
Benchmarkingia koskevissa vastauksissa korostuu toisilta kunnilta oppimi-
sen merkitys.  Oppiminen ei rajaudu pelkästään hyviin käytäntöihin ja toi-
silta kunnilta saatuihin toimintatapoihin vaan vastaajat korostavat myös 
kokemuksista oppimista. Osaamisen jakaminen nähdään edullisimmaksi 
tavaksi oppia. Myös tässä teemassa nousee esiin seudullisen yhteistyön 
merkitys. Alla on benchmarkingin kohdistamiseen liittyviä vastauksia: 
 
________________________________________ 
Hyviä käytänteitä löytyy aina toisilta.  
________________________________________ 
Kunnissa erilaisia organisaatio- ja toimintamalleja; uuden Oulun kuntien 
vertailtavuus  
________________________________________ 
Kokemuksista oppimiseen  
________________________________________ 
Seudullinen yhteistyö tärkeää, ajoittain kokoontuva seudullinen etsivän 
nuorisotyön ryhmä olisi hyvä  
________________________________________ 
Toimintojen vertailtavuus on kaikkien etu  
________________________________________ 
Muissa kunnissa/maissa käytössä olevien mallien mallintaminen  
________________________________________ 
vertailukelpoista tietoa vaikea saada  
________________________________________ 
Osaamisen jakamiseen - edullinen tapa kouluttautua  
________________________________________ 
Vertailu muiden saman kokoisten kuntien kanssa antaa eväitä kehittymisel-
le.  
________________________________________ 
Verkostoituminen aiheen näkökulmasta  
________________________________________ 
 
Seminaarit ja työpajat 
Huomattavan moni vastaaja (40 %) nosti seminaarit ja työpajat tärkeimpi-
en ohjauksen ja tuen muotojen joukkoon. Tämä teema menee tietysti hie-
man päällekkäin esimerkiksi tiedon, oppimisen ja benchmarkingin kanssa; 
seminaareissa jaetaan tietoa ja kuullaan hankkeiden ja toisten kuntien ko-
kemuksia. Vastauksissa korostuukin seminaarien merkitys oppimisen lisää-
jänä. 
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Oppimisen ja kokemusten vertaamisen lisäksi vastauksissa nousee esiin 
tarve kohdistaa seminaarit nuorisolain sisällön kannalta keskeisiin teemoi-
hin. Seminaarien halutaan tukevan monialaisen yhteistyön kehittämistä, 
etsivää työtä ja esimerkiksi tiedonvaihdon sujuvuuden lisäämistä. Alla on 
seminaarien ja työpajojen kohdistamiseen liittyviä avovastauksia: 
 
____________________________________ 
yhteistyön kehittämiseksi eri sektoreiden välillä, nuorten hyvinvointia kehi-
tetään eri toimijoiden välisen yhteistyön avulla, ei yksittäisillä tempuilla  
________________________________________ 
Viimeisimmän tiedon päivittäminen, verkostoituminen ja tiedon vaihtami-
nen 
________________________________________ 
etsivään työhön  
________________________________________ 
Kohtaamisten kautta oppii paljon.  
________________________________________ 
yhdessä pohtimista ja kehittämistä  
________________________________________ 
Palvelun kehittämiseen  
________________________________________ 
Tiedon lisäämiseen  
________________________________________ 
Vertaisoppiminen, valtakunnallinen tieto  
________________________________________ 
käytännön läheistä oppimista?  
________________________________________ 
Uusia ratkaisuja - ettteivät kaikki keksi samaa pyörää uudelleen  
________________________________________ 
Seminaareissa ja erityisesti työpajoissa on loistava mahdollisuus saada ver-
taistukea ja oppia sama työtä tekeviltä kollegoilta asioita sekä jakaa omaa 
osaamista muille. Tällä tavoin tulee hyödynnettyä eri kuntien parhaita toi-
mintoja.  
________________________________________ 
seminaareja ja työpajoja esimerkiksi tiedonjaon ongelmakohtiin. Esim. 
ammattikoulun sekä puolustusvoimien kanssa. Terveydenhuollon sekä mui-
den palvelujen esi. etsivän yhteistyön kehittäminen.  
________________________________________ 
Näissä saa uusia ideoita, tapaa saman alan ihmisiä ja pääsee kuulemaan 
erilaisista toimintamalleista  
________________________________________ 
tietoa, mahdollisesti työpajassa yhdessä tekemistä  
________________________________________ 
toiminnan kehittämiseksi  
________________________________________ 
Muiden lasten- ja nuorten kanssa työskentelevien tapaaminen antaa vihjei-
tä muidenkin toiminnasta, miten "naapurissa" asiat hoidetaan.  
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________________________________________ 

 

Valtakunnallinen ohjaus 
Valtakunnallisen ohjauksen osalta on huomattava, että 27 prosenttia kyse-
lyyn vastanneista nosti sen viiden tärkeimmän ohjauksen ja tuen muodon 
joukkoon. Käänteisesti tämä tarkoittaa sitä, että 73 prosenttia vastanneista 
ei pidä valtakunnallista ohjausta kovin tarpeellisena. 
 
Valtakunnalliseen ohjaukseen liittyvissä kommenteissa korostuvat ensinnä-
kin lain sisältöön liittyvät tarpeet; kunnat tarvitsevat tarkempaa tietoa uu-
den nuorisolain sisällöstä. Sama teemahan nousi esiin myös koulutustar-
peena. Valtakunnallisella ohjauksella halutaan varmistaa myös erilaisten 
käytäntöjen yhtenäisyys ja sitä kautta tasa-arvoisuuden ja tasalaatuisuu-
den toteutuminen. Osa vastaajista liittää valtakunnalliseen ohjaukseen 
myös hyvien käytäntöjen levittämisen. Alla on valtakunnallisen ohjauksen 
kohdistamiseen liittyviä tarpeita: 
 
_____________________________________ 
velvoite yhteistyöhön, sen toteutumisen seuranta  
________________________________________ 
Selkeät ohjeet ja määräykset eri toimijatahoille  
________________________________________ 
Uusienn lakien sisältö---nuorisolaki/perusopetuksen ops perusteet... ei ole 
selvät  
________________________________________ 
Yhtenäisiä malleja ja riittävää ohjeistusta  
________________________________________ 
etsivän työn käynnistämiseksi  
________________________________________ 
Valtakunnalliset indikaattorit palveluista  
________________________________________ 
Avaavat tekstit (vrt. opetusopetuslain muutos)  
________________________________________ 
taloudellisten resurssien turvaaminen; kun laaditaan lakeja, missä velvoite-
taan palvelujen kehittämiseen, tulee myös turvata taloudelliset resurssit  
________________________________________ 
Valtakunnallista linjausta esim. etsivän työn käytäntöön, nyt on aika "villiä" 
kun sitä voidaan tehdä niin moninaisesti.  
________________________________________ 
hyviä esimerkkejä valtakunnan eri puolilta?  
________________________________________ 
tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ja tasalaatu  
________________________________________ 
Ohjeistus, toimii perusteluiden pohjana.  
________________________________________ 
"Painavaa" ohjausta  
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________________________________________ 
Yhteismitallisuus, resurssit  
________________________________________ 
Tiedonjakoa erilaisista toimintamalleista valtakunnallisesti  
________________________________________ 

20.3 Kehittämistarpeet ja hyvät kokemukset 
verkkohaastattelun perusteella 

Myös verkkohaastattelussa selvitettiin vastaajien näkemyksiä kehittämis-
tarpeista. Keskeisin ero laajempaan www-kyselyyn verrattuna oli se, että 
nyt kysymys rajattiin tarkemmin uuden nuorisolain kolmeen keskeiseen 
teemaan (ohjaus- ja palveluverkosto, etsivä nuorisotyö, nuorten seuranta-
järjestelmä). Kehittämistarpeita koskevaa kysymystä käytettiin eräänlaise-
na taustamuuttujana, tulevia vastauksia oli mahdollista ristiintaulukoida 
tämän kysymyksen vastauksen perusteella. Taulukossa 10 kuvataan kehit-
tämistarpeita koskevien mielipiteiden jakautumista. 
 
Taulukko 10.  

Tärkeimmät akuutit kehittämistarpeet 

Kehittämistarve kohdistuu yleisimmin monialaisen ohjaus- ja palveluverkos-
ton kehittämiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen. Verkoston ja etsivän 
työn kehittämistarpeet liittyvät nimenomaan toiminnan kehittämiseen, sen 
sijaan nuorten seurantajärjestelmän kohdalla kyse on useimmiten toimin-
nan käynnistämiseen liittyvistä tarpeista. 
 
Seuraavan kysymyksen tarkoituksena oli toimia jatko-kysymyksiin ohjaa-
vana kysymyksenä. Tässä selvitettiin sitä, mihin teemaan omassa kunnassa 
tarvittaisiin kaikkein eniten ohjausta ja tukea. Jatkokysymykset olivat siis 
erilaisia tähän kysymykseen tulleista vastauksista riippuen. Taulukossa 11 
kuvataan jakaumia tästä. 
 

KEHITTÄMISTARPEET Mihin seuraavista asioista teidän kunnassa on tällä hetkellä eniten kehittämistarpeita? Mikä on akuuttia juuri nyt? (valitse 1-3 

tärkeintä)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston 

perustaminen/käynnistäminen 
6 12,50%     

  

2. 
Verkoston kehittäminen ja vaikuttavuuden 

parantaminen 
28 58,33%     

  

3. Etsivän nuorisotyön käynnistäminen 7 14,58%     
  

4. 
Etsivän työn kehittäminen ja 

vaikuttavuuden parantaminen 
26 54,17%     

  

5. 
Nuorten seurantajärjestelmän 

rakentaminen 
19 39,58%     

  

6. 
Seurannan kehittäminen ja vaikuttavuuden 

parantaminen 
14 29,17%     

  

7. Ei mikään näistä 3 6,25%     
  

  Yhteensä          
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Taulukko 11. 

Keskeisimmät ohjauksen ja tuen tarpeet 

 

Tästä taulukosta nähdään, että ohjauksen ja tuen tarve kohdistuu yleisim-
min ohjaus- ja palveluverkostoon ja nuorten seurantajärjestelmään. Etsivän 
työn osalta ohjaus- ja tukitarpeet ovat harvemmin koettuja 
 
Jatkoa varten kysyttiin myös ohjauksen ja tuen muotojen tarpeellisuudesta. 
Kysymys oli samankaltainen kuin laajemmassa www-kyselyssä, keskeisin 
ero oli siinä, että resurssitarpeista ei kysytty. Resursseista kysyttiin verkko-
haastattelussa erikseen. Taulukossa 12 kuvataan vastaajien näkemyksiä. 
 
Taulukko 12.  

Ohjauksen ja tuen muotojen tarpeellisuus 

Muilta kunnilta saadut hyvät käytännöt ja mallit nousevat ylivoimaisesti 
suosituimmaksi ohjauksen ja tuen muodoksi. 
 
Näihin verkkohaastattelun alkuosan kysymyksiin tulleilla vastauksilla on 
oma merkityksensä tiedon tuottajana, mutta kysymysten tärkein tarkoitus 
oli vastaajien ”ohjaaminen” täsmentäviin kysymyksiin aiempien vastausten 
perusteella. Verkkohaastattelun logiikka meni siten, että vastaaja ohjautui 
täsmentäviin kysymyksiin kahden taustakysymyksen ristiintaulukoinnin 
avulla. Esimerkiksi jos keskeisin ohjauksen ja tuen tarve kohdistui etsivään 
nuorisotyöhön ja tärkeäksi ohjauksen ja tuen muodoksi nostettiin valtakun-

 

OHJAUKSEN JA TUEN TARVE Mikä seuraavista teemoista on mielestäsi se, johon juuri nyt tarvittaisiin kaikkein eniten ohjausta ja tukea? (tietoa, 

käytäntöjä, hankkeita, resursseja yms.)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Monialainen ohjaus- ja 

palveluverkosto 
19 39,58%     

  

2. Etsivä nuorisotyö 11 22,92%     
  

3. Nuorten seurantajärjestelmä 18 37,50%     
  

4. Ei mikään näistä 6 12,50%     
  

  Yhteensä          
 

 

OHJAUKSEN JA TUEN MUODOT Alla on lista erilaisista ohjauksen ja tuen muodoista. Mille näistä olisi kunnassanne eniten tarvetta tavoitteisiin vastaamisen 

tueksi? (resursseja ei mainita tässä, niistä kysytään erikseen)  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Valtakunnallinen ohjaus 10 23,81%     
  

2. Tieto 8 19,05%     
  

3. Kehittävät arvioinnit 10 23,81%     
  

4. Kehittämishankkeet 7 16,67%     
  

5. Koulutus ja oppimisen tuki 13 30,95%     
  

6. 
Hyvät käytännöt/mallit 

(benchmarking) 
35 83,33%     

  

7. Seminaarit ja foorumit 6 14,29%     
  

  Yhteensä          
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nallinen ohjaus, niin vastaaja ohjautui seuraavaan kohdistettuun ja räätä-
löityyn kysymykseen: 
 
ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
 
Mihin etsivän nuorisotyön kehittämistarpeeseen (seutukunnan, kunnan, 
organisaation, toimialan, henkilöstön kehittäminen) tämä tuen muoto tulisi 
kohdistaa seuraavan kahden vuoden aikana? 
Mihin tätä tarvitaan? (käytössäsi on 650 merkkiä, vastaustilaa enemmän 
kuin ruudussa näkyy) 
 
Valtakunnallinen ohjaus ______________________________________ 
 
Tutkimuksen eräänä tarkoituksena oli nostaa esiin kuntien hyviä kokemuk-
sia monialaisista verkostoista, nuorten seurantajärjestelmästä ja etsivästä 
nuorisotyöstä. Kehittämisprosessien ja – käytäntöjen kuvaaminen tukee 
muita kuntia. Toisaalta hyviä kokemuksia saaneiden kuntien kuuleminen 
kertoo siitä, millaisia realistisia tavoitteita kehittämisprosessin alussa olevil-
le kunnille on mahdollista asettaa. Ns. hyvien kuntien kuuleminen osoittaa 
sen, millaisten vaiheiden ja käytäntöjen kautta hyviin tuloksiin on mahdol-
lista päästä. 
 
Tämä kunnan ”hyvyyden” kartoittaminen on siis nykytilan arviointia ja 
verkkohaastattelussa aiheeseen johdateltiin kysymällä vastaajan arviota 
siitä, missä teemassa oma kunta voisi ”opettaa” muita. Taulukossa 13 ku-
vataan tulokset tästä kysymyksestä. 
 
Taulukko 13.  

Oman kunnan hyvät kokemukset ja käytännöt 

 
Tästä taulukosta nähdään, että noin puolet vastanneista katsoi oman kun-
tansa voivan opettaa muita kuntia monialaisen ohjaus- ja palveluverkos-
toon liittyvissä asioissa. Nuorten seurantajärjestelmän rakentamisessa tai 
kehittämisessä tällainen valmius muiden kuntien tukemiseen on huomatta-
vasti harvinaisempaa.  
 

 

OMAT HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA KOKEMUKSET Ja missä teemassa kuntasi nykytila on oman näkemyksesi mukaan suhteellisen hyvä? Missä asiassa teidän 

kokemukset ja käytännöt voisivat olla opiksi muille kunnille?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Monialainen ohjaus- ja 

palveluverkosto 
23 48,94%     

  

2. Etsivä nuorisotyö 17 36,17%     
  

3. Nuorten seurantajärjestelmä 7 14,89%     
  

4. Ei missään näistä 9 19,15%     
  

  Yhteensä          
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Kysymys valmisteli siis kuntien väliseen benchmarkingiin liittyviä kysymyk-
siä. Vastauksen perusteella vastaajat ohjautuivat antamaan täsmentäviä 
tietoja kehittämisprosessin kulusta ja hyvistä käytännöistä.  

21 Monialainen ohjaus- ja palveluverkosto 

21.1 Kehittämistarpeet 

Laajan www-kyselyn perusteella ohjaus- ja palveluverkostoon liittyvissä 
tarpeissa korostuu monialaisen ryhmän toiminnan tavoitteellisuuden, vai-
kuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen. Vastauksissa todetaan esimerkik-
si: uuden toiminnan on tuotettava tulosta, kuntaan ei haluta taas uutta 
ryhmää, tarvitaan tuloksia ja selkeää näyttöä niistä. Uusi nuorisolaki haas-
taa nykyisiä ryhmiä organisoimaan toimintansa lain tavoitteiden mukaan; 
niin organisatorisesti kuin toiminnan tavoitteidenkin osalta: työn telakoit-
taminen nuorisolain mukaisiin tavoitteisiin ja työryhmätyön käynnistäminen 
tällä kokoonpanolla. Tämän tueksi halutaan usein tietoa muiden kuntien 
hyvistä toimintamalleista.  
 
Verkkohaastattelussa vastaajat ohjautuivat jatkokysymyksiin aiempien vas-
tausten perusteella. Jos keskeisin ohjauksen ja tuen tarve kohdistui monia-
laiseen ohjaus- ja palveluverkostoon, niin asiasta kysyttiin lisää vapaamuo-
toisella kysymyksellä. Jatkokysymyksen tarkka sanamuoto oli: 
 
MONIALAINEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTO. Lakisääteisen monialaisen 
ohjaus- ja palveluverkoston tavoitteita ovat mm. seurantatiedon keräämi-
nen nuorten elinoloista, palveluiden koordinoinnin ja vaikuttavuuden edis-
täminen sekä yhteisten käytäntöjen luominen nuorten palveluihin. Jos ajat-
telet oman kuntasi tilannetta, niin mihin asioihin tarvitsisitte ohjausta ja 
tukea (tietoa, käytäntöjä, hankkeita, resursseja yms.) näiden tavoitteiden 
täyttämiseksi? 
 
Tähän kysymykseen tulleiden vastausten perusteella kunnat tarvitsevat 
tukea lähestulkoon kaikissa nuorisolain verkostoille asettamissa tavoitteis-
sa. Tuen tarve kohdistuu sekä verkoston vaikuttavuuden edellytyksiin että 
verkoston vaikuttavuuden parantamiseen. Vaikuttavuuden edellytyksiin 
voidaan lukea esimerkiksi tiedon saanti nuoren elinoloista ja erilaiset ver-
koston kehittämiseen liittyvät tarpeet (johtaminen, verkostotyö, verkoston 
käytännön asiat jne.). Seuraavassa esimerkkejä tähän liittyvistä vastauk-
sista: 
 
________________________________________ 
Toimivan käytännön luominen, niin, että nuoren tilanne nähdään ja häntä 
autetaan oikea-aikaisesti, mielellään ennaltaehkäisevästi yhdessä paikassa 
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omaisten, tukihenkilöiden ja ammattilaisten yhteistyönä. Resursseista on 
aina pula. Hyviä monialaisia koulutuksia verkostotyöstä ynnä muusta.  
____________________________________________________________ 
 
Hyviä käytäntöjä elinolotietojen keräämisestä ja tiedon hyödyntämisestä.  
________________________________________ 
Palveluiden koordinointiin ja yhteisten käytäntöjen luontiin  
________________________________________ 
käytäntöjä palvelujen koordinoinnin ja vaikuttavuuden edistämiseksi  
________________________________________ 
Nuorten palveluiden selkeyttäminen eli kun palveluja on paljon, niin kaikki 
toimijat olisivat tietoisia mitä on tarjolla. Haluttaisiin hyviä käytäntöjä siitä 
,miten verkosto parhaimmillaan toimii eli kokemuksia muualta.  
________________________________________ 
Millä tavalla voitaisiin eri toimijoiden hallussa olevaa tietoa apua tarvitsevis-
ta nuorista joustavasti ja ilman turhaa byrokratiaa hyödyntää nuoren hy-
väksi. Nyt nuori (miksei myös aikuinen) kulkee liian sektoroituneesti "luu-
kulta toiselle" ilman että asiaa yhdessä koordinoitaisiin.  
________________________________________ 
Ohjaus- ja palveluverkon käynnistäminen, käytännön asiat mitä verkosto 
tekee  
________________________________________ 
Monialaisen työn johtamiseen ja monialaisen työn vaikuttavuuden arvioin-
tiin  
________________________________________ 
 
Verkoston kehittämistarpeet ohjauksen ja tuen muotojen mukaan 
ristiintaulukoituna 
Ohjaus- ja palveluverkostoon liittyviä tuentarpeita voidaan tarkastella myös 
ohjauksen ja tuen eri muotojen osalta. Verkkohaastattelussa ohjauksen ja 
tuen muodoiksi määriteltiin siis: valtakunnallinen ohjaus, tieto, kehittävät 
arvioinnit, kehittämishankkeet, koulutus ja oppimisen tuki, hyvät käytän-
nöt, seminaarit ja foorumit. 
 
Kahden kysymyksen ristiintaulukointi (tuen tarve x tuen muoto), vähensi 
tietysti vastausten määrää. Tästä syystä näitä vastauksia tulee käsitellä 
lähinnä esimerkinomaisesti ja tuloksia suhteutetaan muusta aineistosta 
saatuun tietoon. 
 
Ohjauksen ja tuen eri muotojen mukaan tarkasteltaessa voidaan mainita, 
että valtakunnallisen ohjauksen haluttaisiin kohdistuvan esimerkiksi tiedon 
vaihtoon liittyvien sääntöjen selvittämiseen. Erään vastaajan mukaan:  
 
Koskien niin kunnan kuin valtionhallinnon eri tahoja . Jotkut tahot pakenee 
tietojen antamisessa omien pykälien taakse. 
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Tieto ohjauskeinona haluttaisiin kohdistaa esimerkiksi nuorisolain sisällön 
välittämiseen eri toimialoilla; uuden nuorisolain tavoitteet ja vaatimukset 
eivät ole kovin laajalti tiedossa: 
 
Tieto nuorisolain muutoksesta ei ole tavoittanut tai sitä ei ole sisäistetty eri 
kunnan ja valtion sektoreilla. 
 
Kehittävät arvioinnit haluttiin kohdistaa nuorten elinoloihin ja toimintojen 
sekä palveluiden vaikuttavuuden selvittämiseen. Vastauksissa mainitaan 
myös ulkopuolisen arvioinnin lisäarvo. Ulkopuolinen voi hahmottaa paikalli-
sen kokonaisuuden paremmin kuin kunnan ”sisällä” ja sen eri sektoreilla 
olevat omat toimijat. Arvioinnin osalta on merkillepantavaa, että myös mo-
nialaisen verkoston oma vaikuttavuus haluttaisiin arvioida: 
 
Monialaisen ryhmän toiminnan vaikuttavuus, vertailu muiden kuntien kans-
sa työhön käytetystä ajasta, tietoisuus toistemme työstä 
 
Kehittämishankkeiden kohdalla näkyy aiemmin mainittu kaksijakoisuus. 
Hankkeet haluttaisiin kohdistaa monialaisten palveluiden kehittämiseen, 
mutta myös itse verkostotyön kehittämiseen ja sen johtamiseen. Verkosto-
työn kehittämisen tarve näkyy vahvasti myös siinä, mihin koulutus ja op-
pimisen tuki haluttaisiin kohdistaa. Vastaajat korostavat verkoston työnte-
kijöiden ja vetäjän kouluttamista verkostotyön vaatimuksiin: 
 
Monialaisen verkoston toimintamallin kehittäminen. Koulutusta koko ryh-
mälle  
 
Hyvien käytäntöjen ja mallien, eli kuntien välisen benchmarkingin kohdalla 
näkyy sama teema. Malleja tarvitaan laajaan hyvinvointityöhön ja nuorten 
palveluiden kehittämiseen, mutta myös verkostotyön sisällön kehittämi-
seen: 
 
Verkoston käynnistämiseen ja malleja siitä miten se toimii parhaimmillaan.  
 
Resursseista kysyttiin omalla kysymyksellä, jonka sanamuoto oli: 
 
RESURSSIT Entä millaisia resurssitarpeita (euro, henkilöstö) teillä on mo-
nialaisen ohjaus- ja palveluverkoston kehittämisen tueksi? 
 
Kaikki vastaajat eivät näe monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston kehit-
tämisen vaativan lisäresursseja. Yleisimmin toki puhutaan siitä, että resurs-
seja tarvitaan. Kommenteissa näkyy myös se, että monialaiseen yhteistyö-
hön tulisi erikseen varata rahaa kunnan talousarvioissa. Resurssitarpeissa 
nousee esille koordinoivan henkilön palkkaaminen (erään laskelman mu-
kaan 50.000 euroa/vuosi). Pienemmän mittakaavan resurssitarpeita ovat 
verkoston kouluttamiseen tarvittavat koulutus- ja konsultointiresurssit: 
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Käytännön työssä olevat eivät ehdi suunnitella kokonaisuutta, tarvittaisiin 
siis henkilö, joka keräisi ideat, tekisi suunnitelmat ja laskisi rahatarpeen 
ym. Työnohjausta tarvittaisiin myös paljon enemmän.  
 
Koulutusmäärärahaa koko ryhmän kouluttamiseen.  
 
Euroja tulee kunkin monialaisen toimijatahon seudulliseen monialaiseen 
yhteistyöhön varata kunkin kunnissa varata normaalisti omissa vuosittaisis-
sa talousarvioissaan. Henkilöstöresursseja tulee tarkastella ja varata riittä-
västi seudullisesti ja kunnissa, jotta monialainen yhteistyö voi toteutua nuo-
risolain säädösten mukaisesti. Valtiotaholla tulee olla mahdollisuus tukea 
monialaista yhteistyötä osoittamalla toimintaan riittäviä taloudellisia euroja 
vuosittaisissa tulo-, ja menoarvioissa.  
 
Ei uusia henkilöitä, toimijat olemassa. Hieman rahaa, jotta voisi hankkia 
konsultaatiota ja tehdä esim. opintomatkan.  
 
Ei välttämättä tarvita uusia resursseja, nykyisten verkostoituminen voi ta-
pahtua omasta takaakin.  
 
Monialaisen ohjausryhmän tueksi tarvittaisiin yksi henkilö, joka valmistelee, 
tiedottaa, järjestää verkostopalavereita jne. ryhmän ohjauksen mukaisesti. 

21.2 Tavoitteet ja suunnitelmat 

Verkkohaastattelussa kysyttiin kunnan omia tavoitteita ja suunnitelmia mo-
nialaisen ohjaus- ja palveluverkoston osalta. Kysymyksen tarkka sanamuo-
to oli 
 
Millaisia tavoitteita ja suunnitelmia teidän kunnalla on monialaisen yhteis-
työverkoston osalta? Mitä itse pitäisit tavoitetilana -esimerkiksi vuoteen 
2013 mennessä? 
 
Kuntien omat tavoitteet monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston osalta 
näyttäisivät jakaantuvan kolmeen teemaan. Ensinnäkin osa vastaajista 
”katselee” jo eteenpäin kohti verkoston tavoitteiden toteutumista. Tähän 
liittyen tavoitteeksi asetetaan esimerkiksi se, että nuoret saavat palveluita 
matalan kynnyksen periaatteella tai nuorten asiat ovat paremmin esillä 
kunnallisessa keskustelussa. Valtaosa vastaajista korostaa tavoitteina kui-
tenkin ohjaus- ja palveluverkoston sisäistä kehittämistä. Verkoston halu-
taan olevan tehokkaampi, sen jäsenten halutaan olevan motivoituneita, 
verkostotyö on muuttunut tavoitteellisemmaksi ja toiminnallisemmaksi ja 
verkosto on vakiintunut. Vastauksissa toistuu sana ”luonteva”, joka viittaa 
siihen, että nykyisten verkostojen ongelmana on epäluontevuus. Kolman-
neksi tavoitteissa näkyvät erilaiset konkreettiset menetelmät ja mallit, jotka 
toimivat verkoston työkaluina ja vaikuttavuuden tukena. Näistä malleista 
voidaan mainita esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat. Nä-
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mä suunnitelmat toimivat toisaalta strategisena työkaluna, joka tukee ver-
kostoa omien tavoitteiden laadinnassa ja paikallisen roolin määrittelyssä. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmiin liittyvät tavoitteet ilmentävät 
kuitenkin myös sitä, että verkostotyölle halutaan lisätään vaikuttavuutta. 
Seuraavassa esimerkkejä tavoitteita kuvaavista vastauksista:  
________________________________________ 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010-2012. Tavoitteena monia-
laisen yhteistyön parantuminen  
________________________________________ 
Varhaista tunnistamista ja puuttumista on paljon enemmän kuin nyt. Nuori 
saa tarvitsemansa palvelun yhdessä paikassa, matalan kynnyksen periaat-
teella. "Nuorisoneuvola?"  
________________________________________ 
Tehokkaasti toimiva yhteistyöverkosto  
________________________________________ 
Uusi monialainen yhteistyöverkosto perustettu 2011 ja ryhmä vasta aloittaa 
toimintaansa. Tavoite 2012-2013 ryhmä motivoituu tehtäväänsä, osamme 
hyödyntää toisilta saamaamme tietoa ja osamme hyödyntää tietoa käytän-
nön toimenpiteisiin saakka  
________________________________________ 
Pienen kunnan talousalueen/seudullisen monialaisen yhteistyöverkoston 
luonteva toiminta on muodostunut käytännöksi nuorten asioiden hoitami-
seksi.  
________________________________________ 
Verkostotyön sujuminen nuorten kanssa työskentelevien kesken. Työtä 
tehdään yhteisin tavoittein ja yhteistyö on muuttunut toiminnaksi. Tiedossa 
on paikalliset haasteet ja niihin pyritään yhdessä vaikuttamaan. Nuorten 
tukemiseen on matalan kynnyksen toimintaa, jota tehdään yhdessä.  
________________________________________ 
- Laajennettu ryhmä aloitti vasta vuoden alusta ja kehittämisseminaari on 
suunnitteilla. - Tehtävänä ja tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman toteutumisen arviointi ja päivittäminen - samoin eräänä teh-
tävänä on akuuttien ilmiöiden käsittely ja toimenpiteiden etsiminen niihin  
________________________________________ 
yhteistyöverkosto, joka luontevasti tuottaa tietoa/keskustelua hyvien käy-
täntöjen edistämiseksi. Verkostoitumisen avulla päällekkäisyyksien poista-
mista palvelujärjestelmistä, resurssin vapautuminen muuhun.  
________________________________________ 
Tavoitetila: uusi verkosto, johon olisi koottu olemassa olevista verkostoista 
olennaiset toimijat (niiden pomot) ja verkosto kokoontuisi 1-2 kertaa vuo-
dessa.  
________________________________________ 
(Ryhmän kokoaminen edelleen kesken) Tavoite, että monialainen ryhmä 
kokoontuu viimeistään alku syksystä ensimmäisen kerran. Itselläni tavoit-
teena että ryhmästä tulee niin moniammatillinen että seurantajärjestelmä 
on helppo luoda aukottomaksi ja ryhmän olemassa olo lisää tuttuutta toimi-
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joiden välillä jotta yhteydenpito on mutkatonta ja nopeaa ryhmän tapaa-
mistenkin välillä  
________________________________________ 
verkoston vakiintuminen ja vaikuttavuuden vakiintuminen, toimintatavat 
selvillä.  
____________________________________________________________ 
Monialaista verkostotyötä ohjaa ryhmä, jonka tehtävänä on seurata lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ja arvioida sitä. Tavoitteena on ohjata ja joh-
taa työtä yhdessä siten, että lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 
määritellyt toimenpiteet toteutuu.  
________________________________________ 
Nuorten asiat ovat esillä vahvemmin eri hallinnon aloilla. uusia moniamma-
tillisia työkäytänteitä otettu käyttöön.  
________________________________________ 
Monialainen yhteistyöverkosto kerää tietoja kunnan tilanteesta. Tekee yh-
teistyötä käytännön kenttätyöntekijöiden kanssa ja he kuuluvat automaatti-
sesti verkostoon. Nuorisotyön kehittäminen ja tarvittavat resurssit  
________________________________________ 
Kokonaiskuva nuorten palveluiden nykytilanteen osalta olemassa, nuorten 
tilannetta parantavat toimintamallit ja palvelut tunnistetaan ja niiden tarvit-
sema resurssi tiedostetaan 

21.3 Hyvät kokemukset 

Jos vastaaja oli valinnut monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston oman 
kuntansa hyväksi esimerkiksi, niin opettavia kuvauksia pyydettiin seuraa-
valla saatteella: 
 
MONIALAISEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTON KEHITTÄMISPROSESSI 
 
Vastasit aiemmin, että kunnassasi on suhteellisen hyvä tilanne monialaisen 
ohjaus- ja palveluverkoston osalta. Miten te olette onnistuneet tässä? 
 
Millaisia ohjeita antaisit muille kunnille verkoston kehittämiseksi? (ohjeista 
ja normita kehittämisprosessi joko tärkeiden "askelten"/vaiheiden ketjuna 
tai vapaamuotoisella kuvauksella) 
 
Jos vastaaja halusi kuvata kehittämisprosessia askelten tai vaiheiden ketju-
na, niin jatkokysymys kuului: 
 
OHJEET YHTEISTYÖN VAIKUTTAVUUDEN JA LAADUN PARANTAMISEKSI Mi-
ten ohjeistaisit muita kuntia omien kokemustenne perusteella? 
 
Näissä ohjeissa korostuu se, että tehokkaan yhteistyön kehittäminen on 
ajallisesti pitkä prosessi. Osa vastaajista kuvaa tätä suoraan puhumalla 
esimerkiksi pitkäjännitteisyydestä. Myös vastaukset, kuten ”älä yritä hauka-
ta liian suurta palaa kerralla” viittaavat samaan asiaan. Pitkään prosessiin 
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viittaa myös se, että hyvän verkoston rakentaminen edellyttää laajaa kuu-
lemista ja yhteisyyden hakemisesta. Tähän liittyen kuvataan esimerkiksi eri 
toimijoiden (myös asiakkaiden) näkökulman kuulemisesta, toisten tuntemi-
sen tärkeydestä ja yhteisen koulutuksen merkityksestä.  
 
Vastauksissa korostuu myös toiminnan tavoitteellisuuden ja ”mielen” merki-
tys. Yhteistyöllä on oltava jokin tarkoitus, olkoon se sitten yhteinen hanke, 
konkreettista toimintaa tai vaikkapa suunnitelmiksi ja strategioiksi hiotut 
selkeät tavoitteet. 
 
Alla on kehittämisprosessia kuvaavia ohjeita vastaajien omin sanoin: 
 
________________________________________ 
1. Ohje Kysy toimijoiden näkökulmaa palveluihin 
2. Ohje Sitouta ja pyydä mukaan 
3. Ohje Esitä johdon sitoutumista 
4. Ohje Älä yritä haukata liian suurta palaa kerralla 
________________________________________ 
1. Ohje työntekijöiden yhteinen kouluttautuminen: yhteinen tavoite 
2. Ohje toisten työntekijöiden ja heidän työnsä tunteminen 
3. Ohje suunnitelmallisuus, pitkäjännitteisyys, luovuus 
4. Ohje asiakkaat asiantuntijoita myös, kuntalaiset mukaan 
5. Ohje rahaakin tarvitaan 
__________________________________________ 
1. Ohje yhteisen hanke tai selkeä tavoite, jota työstämään ryhmä läh-
tee 
2. Ohje osallistujien vastuuttaminen oman sektorinsa yhteyshenkilönä 
toimimiseen 
3. Ohje erilaisen asiantuntijuuden arvostaminen ja sen tarpeen hyväk-
syntä edellytys työlle 
4. Ohje jatkuvaa seurantaa työstä ja sen tuloksista sekä tiedotusta 
myös ulospäin 
5. Ohje yhteydenpito päättäjiin 
________________________________________ 
1. Ohje Toimivan yhteistyöverkoston kehittäminen. Vaatii "kasvollisia" 
itsensä likoon laittavia toimijoita. Asioista puhutaan vapaasti ilman turhia 
vetoamisia salassapitosäännöksistä. Kaikilla meistä on jo olemassa omat 
salassapitosäännökset, joten asiat eivät vuoda sivullisille. 
2. Ohje Säännölliset tapaamiset 
3. Ohje Konkreettista toimintaa, jotta ei jää vain sanahelinäksi. 
4. Ohje Yhteistyöllä saa paljon aikaan! 
5. Ohje Älkää sulkeutuko omiin lokeroihinne, sillä ongelmat ovat yhtei-
siä. 
________________________________________ 
1. Ohje luottamuksen rakentaminen ensisijaisen tärkeää 
2. Ohje kaikki tahot ylintä tasoa myöten (myös luottamushenkilöt) 
tulee sitouttaa toimintaan 
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3. Ohje verkostodialogi on hyvä menetelmä yhteisten toimintamallien 
hakemisessa 
4. Ohje lasten, nuorten ja vanhempien kuuleminen tulee huomioida 
5. Ohje pitkäjänteisyys 
________________________________________ 
1. Ohje Selkeät kokoukset, jotta niiden arvokkuus myös korostuu. 
2. Ohje Innovatiivisuutta vaalittava 
3. Ohje Rohkeasti yhteyttä moniin eri sidosryhmiin, helmiä löytyy kai-
kista. 

22 Etsivä nuorisotyö 

22.1 Kehittämistarpeet 

Laajan www-kyselyn perusteella etsivään nuorisotyöhön kohdistuvat ohja-
us- ja tukitarpeet liittyvät usein etsivän työn kokonaisvaltaiseen kehittämi-
seen. Uusi nuorisolaki näyttäisi lisäävän tarvetta etsivän työn työnkuvan, 
sisällön ja organisoitumisen kehittämiseen. Tämä sisällöllinen kehittäminen 
liittyy siihen, että etsivälle työlle halutaan laajempi rooli osana paikallista 
monialaista yhteistyötä. Etsivälle työlle halutaan lisää vaikuttavuutta. Nuo-
risolain muutos tukee tätä tavoitetta, mutta paikallisella tasolla tarvitaan 
lisäksi esim. sitoutumisen lisäämistä, tietoa hyvistä käytännöistä sekä re-
sursseja. Lisäksi vastauksissa korostuu toiminnan vakiinnuttamiseen liitty-
vät tarpeet. Alla on muutama etsivään työhön liittyvä ohjauksen ja tuen 
tarpeen muotoilu: 
________________________________________ 
työnkuva ja toiminnan käynnistäminen, rahoitus.  
________________________________________ 
Työtä vasta aloitellaan. Seudullinen yhteistyö. Koulutus. Resursointi  
________________________________________ 
kunnan laajasta pinta-alasta johtuen vinkkejä toimintatapoihin  
________________________________________ 
Miten se käytännössä tapahtuu  
_______________________________________ 
Projektista pysyväksi käytännöksi. Työstä näin tulisi suunnitelmallisempaa 
ja sitouttavampaa.  
________________________________________ 
Yhteistoiminta ja työtä muiden esim. sosiaaliviranomaisten kanssa. Mo-
niammatillisen työotteen lisäämiseen.  
________________________________________ 
Suunnitelmana toiminnan laajentaminen - kehittämistarpeita sitä kautta.  
________________________________________ 
seudullisuuden vahvistaminen  
________________________________________ 
Rakenteen vakiinnuttaminen  
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________________________________________ 
Valtakunnallista seurantaa, että lakia toteutetaan kaikissa kunnissa  
________________________________________ 
 
Verkkohaastattelussa etsivän nuorisotyön nosti tärkeimpien ohjauksen ja 
tuen kohteiden joukkoon vain 11 vastaajaa. Täsmentävissä kysymyksissä 
tuen tarve kohdistui ennen kaikkea lisäresursseihin sekä toimintamallien 
luomiseen, kehittämiseen ja juurruttamiseen. Yhdessä vastauksessa näkyy 
monialaisen yhteistyön käytäntöjen vakiintumiseen liittyvä yleisempi prob-
lematiikka. Yhteistyökäytännöt perustuvat henkilösuhteisiin, jolloin työnte-
kijöiden vaihtumiset aiheuttavat kitkaa yhteistyössä: 
 
Etsivä nuorisotyö toimii vielä suhteellisen yksin tai vain osan palveluverkos-
ton kanssa. Meillä yhteistyötä on kehitetty vuosikymmenen verran, mutta 
kun tulee uusia toimijoita, kuten nyt etsivän nuorisontyön tekijä, menee 
aikaa saada yhteistyö käyntiin. Miten uudessa tilanteessa päästäisiin yhteis-
työssä käyntiin nopeammin. Organisointi???  
 
Mitkä etsivän työn toimintatavat ovat toimivimmat, mihin tulisi keskittyä? 
Miten kehittää yhteistyötä sidosryhmien kanssa? 
 
Etsivän nuorisotyön käytännön työn järjestäminen ja siihen resursseja. 

22.2 Tavoitteet 

Etsivään nuorisotyöhön liittyvät oman kunnan tavoitteet kohdistuvat esi-
merkiksi etsivän työn toimintamuotojen kehittämiseen ja määrällisten tu-
losten parantamiseen. Myös tavoitteiden kohdalla näkyy uusien työntekijöi-
den haastavuus yhteistyöhön perehdyttämisen osalta: 
 
Etsivä nuorisotyö ja työntekijä vilahtelevat jossain epämääräisesti taustalla. 
2013 kaikilla toimijoilla olisi tieto siitä, ketkä kaikki voisivat olla nuoren tu-
kena. Perinteiset rakenteet toimivat kohtuudella, mutta uusien toimijoiden 
kohdalla menee liian kauan saada heidät tehokkaasti mukaan.  
 
Jokainen kunnan syrjäytymisvaarassa oleva nuori löydettäisiin ja saataisiin 
takaisin elämänsyrjään kiinni. Päihteiden kanssa toimivat saataisin nopeasti 
ilman turhaa byrokratiaa käsittelyyn.  
 
saada työparitoiminta alkuun.  
 
Tavoite on, että etsivästä nuorisotyöstä on tullut luonnollinen osa kunnan 
erityisnuorisotyötä ja kunta satsaisi taloudellisestikin jo enemmän  
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22.3 Hyvät kokemukset etsivästä nuorisotyöstä 

17 vastaajaa arvioi, että oman kunnan kokemukset etsivän nuorisotyön 
kehittämisestä tai toteuttamisesta voisivat hyödyttää myös muita kuntia. 
Tästä asiasta pyydettiin täsmentäviä ohjeita seuraavalla kysymyksellä: 
 
OHJEET ETSIVÄN NUORISOTYÖN KÄYNNISTÄMISEKSI JA KEHITTÄMISEKSI 
Miten ohjeistaisit muita kuntia omien kokemustenne perusteella? 
 
Osa vastaajista kertoo ohjeissaan varsinaisen etsivän työn toteuttamisesta, 
eli siitä kuinka nuoria tulee konkreettisesti tavoitella ja löytää. Monet vas-
taajat kuvaavat myös sitä, millä tavalla etsivää työtä tulisi kehittää ja tehdä 
suhteessa muihin nuorten palveluihin, näissä vastauksissa kuvataan siis 
etsivää työtä osana kunnan palvelujärjestelmää. Näissä vastauksissa näkyy 
se, että myös etsivän työn kehittämiseen on varattava aikaa ja nuorten 
tavoittamisen ohella myös ”kenttätyö” viranomaisten parissa on tärkeää. 
Eräs vastaaja kuvaa tätä sanomalla: tahot, joiden kanssa työskentelee tu-
lee saada vakuuttuneeksi tehtävän tarpeellisuudesta ja tärkeydestä. 
 
Uuden nuorisolain myötä etsivän työn paikallisen merkityksen arvioidaan 
lisääntyvän. Alla olevien suorien sitaattien ensimmäinen vastaus kuvastaa 
hyvin etsivän työn uutta profiilia, jossa kehittäminen lähtee liikkeelle oman 
kunnan tarpeiden arvioinnista ja kehittämisprosessin kuuluu myös seuranta 
ja korjausliikkeiden tekeminen: 
________________________________________ 
1. Ohje oman kunnan tarpeiden arviointi 
2. Ohje etsivän nuorisotyön prosessikuvauksen laadinta 
3. Ohje työntekijöiden rekrytointi (osaamistarve on edellä selvitetty) 
4. Ohje työntekijöiden perehdytys ja heille kollegiaalinen työnohjaus 
muilta nuorten parissa työtä tekeviltä 
5. Ohje jatkuvat suunnantarkistus -kokoukset 
_____________________________________ 
1. Ohje Varaa tarpeeksi aikaa 
2. Ohje Organisaatiossa pitää henkilökohtaisesti käydä, että palveluoh-
jaus etsivään työhön alkaa viranomaistahoilta 
3. Ohje Näitä nuoria on vaikea löytää, etsiä. Aina tarvitaan uusia kei-
noja, netti, pubit, urheiluseurat jne. 
________________________________________ 
1. Ohje Asiaa tulisi suunnitella yhdessä kaikkien toimijoiden kesken. 
2. Ohje Työvoimahallito on hyvä yhteistyökumppani tässä asiassa. 
3. Ohje Yhteistyöalueiden sisällä tehtävä yhteistyö erityisen tärtkeää. 
________________________________________ 
1. Ohje Mainontaa ja markkinointia paljon suoraan nuorille. Ole esillä 
erilaisissa nuorisotapahtumissa 
2. Ohje Käytä tiedotuksessa niitä kanavia, joita nuoretkin käyttävät - 
facebook yms. netti 
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3. Ohje Hyödynnä rohkeasti kaikkia verkostoja ja ole itse aktiivinen 
vaatimaan nuorelle kuuluvia palveluita 
4. Ohje Vie ja mene nuoren tueksi ensimmäisillä kerroilla esim. sosiaa-
litoimistoon, mielenterveystoimistoon ym.s 
________________________________________ 
1. Ohje nettityö tavoittaa nuoria turvallisesti 
2. Ohje katutyö, streetwork ilman ajanvarausta 
3. Ohje Tiedotuspiste sellaiselle nuorelle myös, joka itse hakemassa 
"jotain" 
________________________________________ 
1. Ohje oikeanlainen työntekijä, jolla on kokemusta ja näkemystä 
2. Ohje on ulospäin suuntautunut ja valmis ottamaan kontakteja eri 
tahoille 
3. Ohje suhde nuoriin 
4. Ohje työpari tulee olla ja sen kanssa on oltava samalla aaltopituu-
della 
________________________________________ 
 
Etsivä nuorisotyö on luonteeltaan epävirallista ja osin mystifioitua erityis-
osaamista vaativaa työtä. Ohjeissa kuvattujen laadunhallintakeinojen 
(esim. seuranta) lisäksi on merkillepantavaa, että myös laadunseurantaa 
tehdään epävirallisesti. Seuraava sitaatti kuvastaa sitä, kuinka ”puskaradio” 
tiedottaa palvelun laadusta asiakasvolyymia kasvattavalla tavalla: 
 
Aloitimme yhdellä työntekijällä, koska ajattelimme että tukea tarvitsevia 
nuoria olisi vähän ja nykyiset palvelut ovat riittävät. Ensimmäiset kuukau-
det käytettiin mainontaan ja markkinointiin ja koululuokissa vierailuun. Kun 
ensimmäiset nuoret saivat tarvitsemansa tuen, puskaradio mainonta nuo-
relta nuorelle toi lisää asiakkaita. Teimme heti alusta kiinteää yhteistyötä 
eri viranomaisten ja koulujen kanssa. Elokuusta 2010 alkaen on ollut 2 
työntekijää etsivässä työssä  
 
Hyviä kokemuksia saaneita kuntia pyydettiin myös kuvaamaan oman kun-
tansa tai seutunsa toimintamalleja. Verkkohaastattelussa tätä kysyttiin seu-
raavalla tavalla: 
 
KÄYTÄNNÖN KUVAUS Halutessasi voit kuvata oman kuntasi nykytilannetta, 
käytäntöä tai mallia. Miten toteutatte etsivää nuorisotyötä teidän kunnas-
sa/seudulla? 
 
Näissä vastauksissa korostuu se, että etsivää työtä voidaan tehdä hyvin 
monella tavalla. Tämä suppeakin aineisto kertoo työpajojen vahvasta roo-
lista etsivän työn kentällä. Toisaalta tässäkin yhteydessä voidaan alleviivata 
etsivän työn moniammatillista luonnetta; edellytyksenä on hyvä monialai-
nen verkosto ja etsivän työn tulisi olla osa tuota verkostoa. Alla on suoria 
sitaatteja: 
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________________________________________ 
Viranomaisverkosto alkaa olla kunnossa. Sosiaalitoimi, työkkäri, paja ym 
osaavat jo ohjata etsiville nuoria. Pikku hiljaa alettu löytää nuoria suoraan, 
työtapaa fiilataan koko ajan.  
____________________________________________________________ 
Kunnassa sekä sosiaalityössä että nuorisotyössä etsiviä n.työntekijöitä. 
Tarve on selvä ja nuorilla tarjotaan nyt jonkun verran tätä palvelua. Vielä 
puuttuu molemmille kieliryhmille riittävä henkilökunta, mutta alku on ollut 
hyvä.  
________________________________________ 
2 työntekijää. Toimisto nuorten työpajalla. Yksilöohjausta paljon sekä rää-
tälöityjä ryhmiä esim hiljaiset tytöt, rajut pojat yms.  
________________________________________ 
Etsivä työ on ostettu (sosiaalitoimen rahoitus)Rannikkopajoilta, joka on 
seudullinen organisaatio. Rannikkopajat puolesta saa valtionavustuksen. 
Finders-ryhmän työ on ollut erittäin tuloksellista.  
________________________________________ 
toteuttajina Laptuotesäätiö, Lpr:n kaupungin nuorisotoimi, savitaipaleella 
Nuorison tuki ry lähestyvät työtä eri näkökulmista  
________________________________________ 
Jalkautumalla ja hlökohtaisen uraohjaajan avulla.  
________________________________________ 

22.4 Kouvolan kaupungin malli 

Tässä yhteydessä voidaan esitellä myös Kouvolan kaupungin malli etsivän 
työn toteuttamisesta (kuvio 12). Kouvolassa ohjausprosessi pyrkii tavoit-
tamaan ne nuoret, jotka ovat putoamassa tai putoamisuhan alla palvelujär-
jestelmän ulkopuolelle. Kouvolan malli painottuu ehkäisevään työhön ja 
varhaiseen puuttumiseen. Tarkoituksena on ohjata nuori tarvitsemansa ja 
haluamansa palvelun piiriin. Kouvolan malli täydentää olemassa olevia pal-
veluita ja sen toteuttaminen edellyttää tietenkin yhteistyötä monialaisen
 viranomaisverkoston kanssa.
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Kuva 12.  

Kouvolan etsivän työn ohjausprosessi 

 
Kouvolan etsivään työhön kuuluvat yhteystyötahot ovat: 
 
- Ammattiopisto 
- Peruskoulu 
- Ote Nuorten työpajat 
-  Perusturva 
- Nuorisopalvelut 
 - Puolustusvoimat 
 - Voi hyvin nuori –hanke 
 - Anjalan nuorisokeskus 
 - Työvoimapalvelut 
 - Terveyspalvelut 
 -  Järjestöt 
 
Kaikki lähtee siis huolesta ja tuen tarpeen arvioinnista. Huoli kohdistuu 
esimerkiksi sellaiseen nuoreen joka on keskeyttänyt opinnot ammatillisessa 
koulutuksessa tai jonka arjenhallinnan taidot vaikuttavat puutteellisilta. 
Tässä tilanteessa nuorisolaki velvoittaa esimerkiksi opetuksen järjestäjiä 
tekemään ilmoituksen etsivälle työlle. Etsivään työhön voi olla yhteydessä 
soittamalla, sähköpostitse tai sopimalla yhteisen tapaamisen. Ilmoitukseen 
tulee liittää nuoren nimi, ikä ja yhteystiedot (alaikäisen nuoren kohdalla 
huoltajan yhteystiedot). 
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Kouvolan kaupungissa etsivä työ on organisoitu nuorten työpajalle. Etsivä 
työ ottaa yhteyden nuoreen ja sopii tapaamisen. Tavoitteena on saada luot-
tamuksellinen kontakti nuoreen ja nuoren sitoutuminen ohjaukseen. Yhtey-
denpitokeinoina ovat puhelin, sähköposti, internet ja henkilökohtainen ta-
paaminen. 
 
Tämän jälkeen tehdään tilannearvio yhdessä nuoren, kodin ja yhteistyöver-
koston kanssa. Tarkoituksena on selvittää nuoren elämäntilanne, mielen-
kiinnon kohteet ja tavoitteet. Tilannearvion jälkeen tehdään toimintasuunni-
telma paikallisten mahdollisuuksien (koulutus, työpajat, hankkeet, työhar-
joittelu jne.) mukaan. Suunnitelmassa huomioidaan myös sosiaalietuuksien 
ja arjenhallintaan liittyvien valmiuksien turvaaminen. 
 

Tämän jälkeen nuori pyritään sijoittamaan palveluun ja etsivän työn roolina 
on tukea nuorta hänen ohjaussuunnitelmansa mukaisesti. Ohjaukseen kuu-
luu myös jälkiohjaus ja seuranta nuoren tilanteesta riippuen. 

23 Nuorten seurantajärjestelmä 

23.1 Kehittämistarpeet 

Nuorten seurantajärjestelmän kohdalla olisi syytä puhua enemmänkin 
käynnistämisen tarpeista kuin kehittämistarpeista. Tämä teema on useassa 
kunnassa vasta kehittämisen alkuvaiheessa www-kyselyn ja verkkohaastat-
telun perusteella. 
 
Ns. pudokkaiden seurantajärjestelmän kehittämiseen liittyvät ohjauksen ja 
tuen tarpeet näyttäytyvät usein eräänlaisena teknisenä ja tiedonkulkuun 
liittyvänä haasteena. Tiedot tulisi pystyä keräämään aiempaa paremmin, 
tietojen tulisi siirtyä viranomaisilta toisille ja tiedon katoamisesta johtuva 
nuorten ”katoaminen” tulisi pystyä estämään. Tässäkin kehittämisteemassa 
korostetaan hyvien käytäntöjen ja esimerkkien saamisen tärkeyttä. Www-
kyselyn kautta tulleita kehittämistarpeita kuvataan alla: 
 
______________________________________ 
Hyvien toimintamallien saaminen.  
________________________________________ 
miten tiedot eri koulutusyksiköistä tulevat koordinoidusti kuntaan  
________________________________________ 
Kunnassa järjestetään esi- ja perusopetusta. Tämän jälkeen oppilaat ha-
keutuvat yhteishaussa muualle. Perusopetuksen oppilaat ja heidän hakunsa 
tulokset ovat kunnassa selvillä, mutta ammatillisen koulutuksen tai lukion 
keskeyttäneisiin meillä ei ole oikein aseita. He voivat näkyä esimerkiksi so-
siaalitoimessa tai työvoimatoimistossa asiakkaina. Seudullinen, moniamma-
tillinen verkosto kohentaa varmasti tilannetta.  
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________________________________________ 
tässä on vain mututiedolla pelattu; seutukunta on varannut kaikille opiske-
lupaikan, eli pudokkaita ei ole ( virallisesti) käytännössä tieto tulee 
sos.toimen käytännöistä  
________________________________________ 
Nopeasti välittyvä ajantasainen tieto oppilaitosten keskeytyksistä on tär-
kein.  
________________________________________ 
ei riittävää ja ajantasaista tietoa koulutuksesta syrjäytyneiden nuorten 
määrästä; keväällä sanotaan, että ei ole ja syyskuussa sanotaan, kuinka 
moni on jäänyt ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttänyt parin viikon kuluessa  
________________________________________ 
Rekisterin ylläpitoon koulutusta ja ohjausta  
________________________________________ 
Toisen asteen tietojen keräys ja hyödyntäminen  
________________________________________ 
Saumattomaan tiedonkulkuun olisi löydettävä uusia keinoja.  
________________________________________ 
Hyvien olemassa olevien käytäntöjen levittäminen  
________________________________________ 
 
Pudokkaiden seurantajärjestelmän kehittämisen ohella melko moni vastaaja 
(29 %) nosti tärkeimpien kehittämiskohteiden joukkoon muun seurantatie-
don saamisen nuorten elinoloista ja palveluista. Tässä teemassa näkyy esi-
merkiksi keskitetyn ja kokonaisvaltaisen tiedon saannin tarve. Osa vastaa-
jista nostaa esille nuorten osallisuuden turvaamiseen liittyvät kehittämis-
tarpeet.  Hyvät ja vertailukelpoiset hyvinvointi-indikaattorit sekä nykyisten 
tiedonkeruujärjestelmien (mm. kouluterveys-kyselyt) täydentäminen koe-
taan myös kuntakentällä kehittämisen arvoisiksi asioiksi. Alle on leikattu 
tähän teemaan tulleita vastauksia: 
 
________________________________________ 
Seurantatiedon dokumentointi kokonaisuudeksi.  
________________________________________ 
tiedon saanti keskitetysti  
________________________________________ 
tukea tarvitaan nimenomaan nuorten osallisuuuden turvaamisessa ja nuor-
ten ja ammattilaisten, järjestöjen ym. muiden tahojen yhteisiä kohtaamisen 
paikkoja; nuorten ääni tulee saada kuuluviin myös luottamushenkilöille  
________________________________________ 
Tieto pudokkaista saadaan, mutta muuta tietoa tarvittaisiin esim. ammat-
tioppilaitoksessa opiskelevista  
________________________________________ 
vertailukelpoinen tieto helposti  
________________________________________ 
selkeitä indikaattoreita hyvinvoinnista  
________________________________________ 
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Kouluterveyskyselyt kattavat vain tietyn ikäryhmän. Erityisesti 19-25 v. 
nuorten tilanteesta tarvittaisiin tietoa.  
________________________________________ 
 
Verkkohaastatteluun osallistuneista 48 vastaajasta kaikkiaan 18 kpl oli sitä 
mieltä, että nuorten seurantajärjestelmän rakentamiseen tai kehittämiseen 
tarvittaisiin tällä hetkellä kaikkein eniten ohjausta ja tukea. Näille vastaajil-
le suunnattiin tarkentava kysymys: 
 
NUORTEN SEURANTAJÄRJESTELMÄ Nuorten seurantajärjestelmän tavoit-
teena on tiedon saanti ns. pudokkaista (perusopetuksen jälkeen koulutuk-
sen ulkopuolelle jääneet, keskeyttäneet) ja tämän tiedon välittäminen etsi-
välle nuorisotyölle tuen tarpeessa olevien nuorten tavoittamiseksi. Jos ajat-
telet oman kuntasi tilannetta, niin mihin asioihin tarvitsisitte ohjausta ja 
tukea (tietoa, käytäntöjä, hankkeita, resursseja yms.) näiden tavoitteiden 
täyttämiseksi?   
 
Ohjauksen ja tuen tarpeet kohdistuvat melko usein yleisellä tasolla seuran-
tajärjestelmän käynnistämiseen ja kehittämiseen. Konkreettisemmin toivo-
taan esimerkiksi lisäresursseja opinto-ohjaukseen tai etsivään nuorisotyö-
hön. Jo aiemmin tiedetyt tiedonsiirron ongelmat nousevat jälleen esiin. Var-
sinkin alkuvaiheessa korostuu tiedottamisen tärkeys. Seurantajärjestelmän 
erityispiirteenä on lisäksi se, että kehittäminen on sosiaalisen haasteen 
ohella myös teknologinen haaste. Tarvetta on erilaisille ohjelmille tai tieto-
kannoille, joiden kautta seurantatietoa kerätään ja välitetään: 
 
Tehostaa viranomaisten välistä vuorovaikutusta. Tulisi saada tietoa nuoris-
ta. Nyt esim. työvoimatoimisto ei anna sieltä nuorten alle 25v. nuorten tie-
toja etsivää nuorisotyötä varten.  
 
Etsivän toiminta Konnevedellä alkoi vasta vuoden alussa yhteistyössä Lau-
kaan kunnan kanssa. Olemme siis alku taipaleella. Toiminnasta tiedottami-
nen niin että kukin taho tiedostaa toiminnan tarkoituksen ja myös toimii 
sen mukaan.  
 
Ohjelma seurantajärjestelmään sekä prosessikuvauksen luominen  
 
Seurannan kehittämistarpeet ohjauksen ja tuen muotojen mukaan 
ristiintaulukoituna 
Ohjauksen ja tuen muotojen mukaan tarkasteltuna valtakunnalliselta ohja-
ukselta odotetaan esimerkiksi tiedonsiirtoon liittyvien velvoitteiden ja sään-
töjen avaamista. Seuraava kommentti korostaa lain seurannan merkitystä: 
 
lakien ja asetusten toteutumisen seuranta, miten ne toteutuvat kuntatasolla 
ryhdistävät toimintaa. Syntyy nopeammin yhteisymmärrys myös kunnallis-
ten päättäjien kanssa. Normiohjaus tervetullut.  
 



 

Monialaiset ja verkostomaiset työtavat lasten ja nuorten palveluissa 167 
 

Kehittävien arviointien toivotaan kohdistuvan mallien ja yhteistyön toimi-
vuuden arviointiin, nuorten hyvinvoinnin seurantaan ja tiedon hyödyntämi-
sen lisäämiseen. Myös seurantajärjestelmän vaikuttavuutta halutaan arvioi-
da. 
 
Hyvien käytäntöjen kohdistamistoiveet ovat tyypillisiä: muista kunnista ha-
lutaan kokemuksia hyvin toimivista yhteistyökäytännöistä ja seurantajär-
jestelmistä. Vastauksissa tulee esiin myös seutukunnallisen ja valtakunnal-
lisen seurannan kehittäminen. Seuraava vastaaja kaipaa mallia, jolla seu-
rantatietoa saataisiin myös muualta kuin omasta kunnasta: 
 
Seurantajärjestelmän toimivuus - maakunnan oppilaitosten ja muun Suo-
men oppilaitosten ja kunnan välille. Jos nuori palaa kotikuntaansa, myös 
tiedon pitäisi siirtyä.  
 
Seurantajärjestelmään liittyvät resurssitarpeet kohdistuvat yleisesti henki-
löresurssien tarpeeseen, erikseen puhutaan etsivän nuorisotyöntekijän tar-
peesta. Myös resurssitoiveissa näkyy seurannan kehittämisen erityispiirre 
teknologisena haasteena: 
 
seutukunnallisesti tärkeä saada etsivä nuorisotyöntekijä  
 
yhden henkilön palkkausmääräraha vuosittain, sekä riittävät rahalliset toi-
mintaresurssit ( n 30 000 €/v )  
 
Henkilöstön kouluttaminen. Tietokonepohjaisten seurantaohjelmien kehit-
täminen/hankinta.  
 
henkilöstöresursseja tarvittaisiin lisää  
 
mielestäni n. 1/2 työntekijän henkilöresurssi n. 20 000 €/vuosi (3 vuotta), 
koulutus n. 10 000 €/vuosi (3. vuosi) 

23.2 Tavoitteet 

Seurantajärjestelmään liittyvistä tavoitteista kysyttiin seuraavalla tavalla: 
 
Millaisia tavoitteita ja suunnitelmia teidän kunnalla on seurantajärjestelmän 
osalta? Mitä itse pitäisit tavoitetilana -esimerkiksi vuoteen 2013 mennessä? 
 
Tavoitteina kuvataan määrällisiä tavoitteita (kaikki nuoret seurannan piiris-
sä), lisäksi tavoitteena on toimivien mallien ja käytäntöjen olemassaolo. 
Osa vastaajista korostaa laajempiin sosiaalisiin prosesseihin liittyviä tavoit-
teita, joissa seurannan kehittäminen kytketään yleisempiin monialaisen 
yhteistyön tavoitteisiin (avoin yhteistyö, tiedonsiirto). Nämä asiat tukevat 
avointa ja nopeaa tiedonsiirtoa: 
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Mahdollisimman kattavan "työkalupakin" kehittäminen nuorisotyön parissa 
toimivien tahojen yhteiskäyttöön.  
 
Avoin luottamuksellinen ilman raja-aitoja oleva yhteistyö. Pitäisi ymmärtää, 
että tärkein tässä asiassa on nuoren tulevaisuus ja pärjääminen yhteiskun-
nassa. Jotkut tahot pitävät kiinni "mustasukkaisesti" nuoresta eivätkä anna 
tarpeeksi ajoissa tietoa. Pitäisi ymmärtää varhaisen puuttumisen merkitys.  
 
Etsivä nuorisotyö löytää edelleen niitä nuoria, joilla vaikeuksia aloittaa opis-
kelua peruskoulun jälkeen. Tieto opiskelun keskeyttämisen riskistä tulisi 
etsiville työntekijöille nopeammin.  
 
Meillä olisi nuorten seurantajärjestelmä ja pysyvänä rakenteena ohjattua 
toimintaa pudokkaille. 
 
Kaikki nuoret ovat seurannan piirissä.  

23.3 Hyvät kokemukset nuorten seurantajärjestelmän 
kehittämisestä 

Nuorten seurantajärjestelmän kehittämiseen tuli ohjeistuksia suhteellisen 
harvalta vastaajalta.  Aiemmista teemoista tuttu pitkäjänteisyyden vaati-
mus tulee myös seurannan kehittämisessä esiin, samoin toimijoiden sitout-
tamisen tärkeys. Seurantajärjestelmän(kin) kohdalla on huomattava, että 
kehittäminen niveltyy laajempaan monialaisen yhteistyön kehittämiseen. 
Peruskoulun päättäneiden ns. pudokkaiden seurannan osalta prosessi liittyy 
hyvin vahvasti etsivän työn kehittämiseen. Alla on vastaajien kommentteja 
oman kunnan kokemuksista: 
________________________________________ 
Prosessi on hitaasti kehittyvä.  
________________________________________ 
Olennaista, että kunta sitoutunut asiaan ja käytetty aikaa verkoston luomi-
seen ja ylläpidetty sitä hyvin. Kunta aktiivinen osapuoli mm. oppilaitosten 
ja muiden toimijoiden suuntaan. Toiminta meillä on aloitettu jo ennen lakia 
(v. 2005), se kuvaa kunnan sitoutumista asiaan ja kunta on nähnyt toimin-
nan tarpeellisena ajatellen kuntalaisia. Tätä toimintaa varten on olemassa 
ollut alusta asti oma verkosto.  
________________________________________ 
Seutukunnassa kartoitettiin alkukesästä yhteisvalinnassa ilman opiskelu-
paikkaa jääneet nuoret ja heidän sijoittumistaan seurattiin kesän ja syksyn 
mittaan työryhmässä jossa on jäseniä mm. opetustoimesta (mm. opinto-
ohjaajat), koulutuksen järjestäjiä (toinen aste), nuorisonohjaajia, TE-
toimiston edustus. Ryhmä on seutukunnallinen ja tärkeää on ajantasainen 
tieto (KOULUTA-ohjelman kautta) sijoittuneista tai paikatta jääneistä nuo-
rista. Lisäksi kuntamme seurasi yhdessä toisen asteen oppilaitosten kanssa 
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jo viime lukukaudella opintonsa keskeyttäneitä ja yhteydenottoihin oli pyy-
detty huoltajilta ennakkoon lupa.  
______________________________________ 
 
Myös seurantajärjestelmän kohdalla pyydettiin tietoa kunnan tai seutukun-
nan omista malleista. Verkkohaastattelussa tuli vai muutama kuvaus, näis-
tä voidaan poimia Kaarinan kaupungin seurantamallia esittelevä vastaus: 
 
Uraohjaaja tekee itsensä tutuksi 9.luokille ja käy tapaamassa heitä touko-
kuussa. Kesäkuussa oppilaanohjaajien kanssa palaverit, joissa käydään läpi 
ilman opiskelupaikkaa jääneet ja riskiryhmä, jotka voivat tipahtaa jatkossa. 
Uraohjaajalla Kouluta-tunnukset ja hän hoitaa sijoittumisen seurannan ke-
sällä ja jälkiohjauksen. Uraohjaaja tekee seurantaa (4krt vuodessa) oppilai-
toksiin, joihin on siirtynyt kaarinalaisia ja, jos keskeytyksiä tai keskeyttä-
misvaaraa ilmenee, uraohjaaja on yhteydessä oppilaitokseen jatkotoimenpi-
teistä ja usein nuoren kanssa aloitetaan asiakkuus. Myös oppilaitokset ym. 
tahot ovat nykyään jo aktiivisesti uraohjaajaan yhteydessä, jos nuori esim. 
keskeyttää opiskelun. Tätä on kuitenkin kehitelty jo vuodesta 2005 kunnas-
samme.  
________________________________________ 
 
Seurannan kannalta nuoret aikuiset (yli 17-vuotiaat) koetaan eräänlaiseksi 
väliinputoajaryhmäksi; heidän tuen tarpeestaan ja tilanteestaan ei tiedetä, 
koska he eivät ole keskitetysti missään palvelussa vaan hajanaisesti siellä 
täällä 

23.4 Seurantamallit 

Seurantaan liittyvien teknisten sovellusten osalta voidaan esitellä Kokkolas-
sa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä tehtävää kehittämistyötä. Perus-
koulun päättäneiden nuorten seurantajärjestelmän kehittämisellä pyritään 
lisäämään koulu/kunta/seutukuntakohtaista tietoa peruskoulun päättänei-
den nuorten jatkosijoittumisesta sekä luomaan käytäntöjä ns. pudokas-
nuorten nopeaksi tavoittamiseksi. Seurannan kehittämistä on tehty ESR-
rahoitteisen Reimari2-hankkeen yhteydessä. 
 
Kokkolan mallissa teknisenä ratkaisuna on kokeiltu www-sivulle linkitettyä 
koordinoitua tiedonkeruujärjestelmää. Tiedonkeruu tapahtuu www-
kyselyohjelmistoa soveltaen ja tietojärjestelmä on avoin kaikille nuorten 
nivelvaiheen palvelujärjestelmässä toimiville. Erilaiset ilmoitustiedot välitty-
vät koordinaattorille. Seuraavaksi havainnollistetaan tiedonkeruujärjestel-
mää, alla oleva näkymä avautuu tietojärjestelmää käyttävälle ilmoittajalle: 
 
Seurantatiedot välittyvät siis reaaliajassa koordinaattorille, joka käynnistää 
paikallisten sopimusten mukaiset toimenpiteet nivelvaiheen ohjaus- ja pal-
veluverkostossa. Tällaisessa sähköisessä tiedonsiirrossa on luonnollisesti 
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huolehdittava tietosuojakäytännöistä. Kokkolan pilottimallissa kysyttiin 
myös suostumusta peruskoulun päättäneiltä nuorilta ja heidän vanhemmil-
taan. Uuden nuorisolain määritelmien kannalta tietosuoja- ja lupakäytäntö-
jen yksi haaste on siinä, miten ”kadonneita” nuoria koskeva tiedonsiirto on 
mahdollista. Laissa edellytetään, että tiedonsiirto voi tapahtua vain nuoren 
suostumuksella. 
 
Erilaisten teknisten sovellusten tarpeellisuutta perustelee se, että niiden 
avulla saadaan määrällistä ja dokumentoitavaa tietoa peruskoulun päättä-
neiden nuorten sijoittumisesta ja pudokkuudesta. Yksittäisen nuoren ohja-
uksen kannalta Kokkolan malli pyrkii kehittämään perinteistä puhelimiin ja 
sähköposteihin perustuvia ilmoituskäytäntöjä (esim. oppilaanohjaajalta et-
sivälle nuorisotyölle). Ilmoitustieto välittyy keskitetysti yhdessä paikassa 
(www-sivulla) ja lomakkeeseen kirjattuja tietoja voidaan hyödyntää monel-
la tavalla (esim. selvitykset nuorten ohjaustarpeista ja pudokkuuden ajalli-
sesta kestosta).  
 
Teknisten sovellusten kehittäminen on tietenkin vain yksi pieni osa seuran-
nan kehittämisessä. Tekniikka on vain väline, joka tukee seurantaan liitty-
vää monialaista ohjausta. Laajemmasta seurannan kehittämisestä voidaan 
esitellä Sataedun koulutuskuntayhtymässä kehitetty seuranta- ja ohjausjär-
jestelmä malli (Pitkänen 2011).13 Satakunnan kehittämistyössä ehdotettiin 
organisaatioiden vastuuhenkilöihin sekä poikkihallinnollisiin nuorten nivel-
vaiheita ja ohjausta tukeviin ryhmiin perustuvaa toimintamallia, jossa hyö-
dynnetään etsivän nuorisotyön mahdollisuuksia nuorisolain velvoitteiden 
mukaisesti. Malli perustuu koulutuskuntayhtymässä toimivan koordinaatto-
rin sekä muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden yhteistyöhön yhteisesti 
sovituilla tavoilla ja toiminta-areenoilla. Satakunnassa on ehdotettu kokeil-
tavaksi koulutuskuntayhtymän hallinnoiman etsivän työn mallia (emt.). 
Sataedun koulutuskuntayhtymässä tehdyn seuranta- ja ohjausjärjestelmän

                                                 
13 Sosiaalikehitys Oy toteutti syksyn 2009 ja kevään 2011 välisenä aikana Euroopan 
sosiaalirahaston (ESR) tuella toteutuvan Oppi-Apaja -hankkeen toimeksiannosta Sataedu 
koulutuskuntayhtymälle nuorten ohjaus- ja seurantajärjestelmän kehittämistyötä. Lisätietoa 
Sataedun seuranta- ja ohjausjärjestelmästä löytyy osoitteesta: 
http://sataedu.fi/fi/uutiset/nuorten_ohjauspalveluiden_kehittaminen 
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 mallia havainnollistetaan kuviossa 13. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 13.  

Seuranta- ja ohjausjärjestelmä Satakunnassa (Pitkänen 2011) 

 
Valtakunnallisen seurantajärjestelmän kehittämiseksi tutkimusaineisto tar-
joaa kopioitavaksi malliksi armeijan keskeyttämisen seurannan ja ohjauk-
sen Aikalisä-mallia. Lisätietoja tästä mallista löytyy osoitteesta: 
http://info.stakes.fi/aikalisa/FI/aikalisa.html 

24 Koostavat tulkinnat 

Nuorisolain kohdalla on huomattava se, että sen keskeisimpien tavoitteiden 
(nuorten seurantajärjestelmä, etsivä nuorisotyö) toteuttaminen edellyttää 
monialaista yhteistyötä. Yhteistyön kehittämisen vaatimus ei siis tule pel-
kästään lakisääteisen ohjaus- ja palveluverkoston myötä. Verkkohaastatte-
lussa kysyttiinkin vastaajien näkemyksiä siitä, mitkä teemat ovat monialai-
sen yhteistyön kehittämisen akuutteja ongelma- ja haastekohteita. Nämä 
teemat oli muodostettu aiempien kokemusten ja selvitysten perusteella, 
teemat ovat tunnettuja yhteistyön kehittämisen ydinasioita (taulukko 14). 
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Taulukko 14.  

Monialaisen yhteistyön kehittämishaasteet 

 

Henkilöstöön liittyvät asiat nousevat kaikkein yleisimmin esille. Nuorisolain 
aiheuttamien muutosten kannalta taulukosta kannattaa poimia johtajuuteen 
liittyvät haasteet, jotka vajaa puolet vastanneista on nostanut akuuttien 
asioiden joukkoon.. 
 
Kumppanuusverkostojen kehittämisen on maininnut runsas neljännes vas-
tanneista. Tämä teema nousi esiin myös selvityksen aikana tehdyissä haas-
tatteluissa. Lakisääteisen ohjaus- ja palveluverkoston ohella kunnissa on 
lukemattomia muita verkostoja tai ryhmiä. Keskeiseksi haasteeksi ja tavoit-
teeksi on noussut se, kuinka näiden verkostojen välistä yhteistyötä ja koor-
dinointia lisätään sekä päällekkäisyyttä vähennetään. 
 
Nuorisolaki on lisännyt kunnissa sitä toimintaa, jossa nykyisiä verkostoja 
pyritään kehittämään aiempaa tavoitteellisimmiksi. Tästä on usein kysymys 
silloin kun kunnat puhuvat nykyisen verkoston ”päivittämisestä” lain vaati-
muksiin. Tutkimuksen aineiston perusteella tämä päivittämisen tarve on 
merkinnyt tiedon merkityksen lisääntymistä, tieto nähdään pääomana. 

24.1 Tieto pääomana 

Yksinkertaisimmillaan tiedon merkitys näkyy siinä, miten kuntien koulutus-
tarpeet liittyvät usein nuorisolaista tiedottamiseen ja sen sisällön avaami-
seen kunnan eri toimijoille. Nuorisolaki nähdään hyvänä taustatukena lapsi- 
ja nuorisopoliittisille tavoitteille, mutta nuorisolaki voi toimia tehokkaana 
normina vain silloin kun johdolla ja henkilöstöllä on tarpeeksi tietoa nuori-
solain sisällöstä ja velvoitteista. Tässä mielessä koulutus ja tiedotus nuori-
solaista toimii yhteistyön tavoitteellistajana.  

MONIALAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMISTEEMAT Uuden nuorisolain tavoitteisiin vastaaminen edellyttää kaikissa teemoissa (ohjaus- ja palveluverkosto, 

etsivä työ, nuorten seuranta) hyvin toimivaa monialaista yhteistyötä. Alle on listattu yhteistyön kehittämisen tunnettuja ongelmia ja haasteita. Mitkä 

näistä ovat oman kuntasi osalta akuutteja ongelma- ja haastekohteita?  

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
TARPEEN TUNNISTAMINEN 

(ongelmatietoisuus, priorisointi yms) 
12 25,53%     

  

2. 

JOHTAJUUS (yhteistyön tavoitteiden 

asettaminen, organisointi, ohjaaminen 

yms.) 

21 44,68%     
  

3. 
SOSIAALINEN PÄÄOMA (arvot, yhteishenki, 

luottamus, sitoutuminen yms.) 
12 25,53%     

  

4. 
VAIKUTTAVUUS (päätöksenteko, 

strategiatyö, yhteistyön vaikutusvalta yms) 
15 31,91%     

  

5. 
HENKILÖSTÖ (resurssit, osaaminen, 

työnjako, vastuut yms.) 
28 59,57%     

  

6. 
KUMPPANUUSVERKOSTOT (yhteistyö 

muiden verkostojen ja toimijoiden kanssa) 
12 25,53%     

  

7. 
RAKENTEET (organisaatiot, mallit, 

toimintavat, rutiinit yms.) 
16 34,04%     

  

8. 
INNOVAATIOIDEN TUKI (mahdollisuus 

kehittää, kokeiluhenki, uudet mallit) 
9 19,15%     

  

9. Jokin muu, mikä 1 2,13%     
  

  Yhteensä          
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Laajemmin ymmärrettynä tiedon merkitys näkyy kuitenkin kaikkialla. Eräs 
vastaaja tiivisti asian sanomalla: hyvä tieto, hyvä keskustelu. Käänteisesti 
tämä tarkoittaa sitä, että jos monialaisella ohjaus- ja palveluverkostolla ei 
ole riittävästi tietoa käytössään niin verkostosta uhkaa tulla ”tyhjä” ryhmä 
ja verkosto ei pysty täyttämään perustavoitteitaan, eli tukemaan paikallisia 
lapsi- ja nuorisopoliittisia palveluita.  
 
Haastatteluissa tulee hyvin esiin erilaisen seurantatiedon (pudokkaiden seu-
ranta, palvelutarvearvioinnit, elinoloindikaattorit jne.) kahdenlainen merki-
tys. Ensinnäkin seurantatieto toimii ohjausvälineenä, jonka avulla monialai-
set ohjaus- ja palveluverkostot voivat täyttää tavoitteitaan. Nuorisolaissa 
verkostolle asetettujen tavoitteiden täyttäminen vaatii hyvää seurantatie-
toa. Tämän verkoston kehittämiseen osuvan (tiedon) vaikuttavuuden lisäksi 
seurantatieto tukee monialaisia verkostoja niiden oman vaikuttavuuden 
parantamisessa. Seurantatieto siis sekä ohjaa verkostoja että auttaa ver-
kostoja ohjaamaan paikallisia tai seudullisia lapsi- ja nuorisopoliittisia toi-
menpiteitä. Laajemmin ymmärrettynä verkostoista halutaan usein lapsi- ja 
nuorisopoliittiseen päätöksentekoon vaikuttavia foorumeita, seurantatiedon 
nähdään lisäävän verkoston vaikutusvaltaa, erään haastateltavan sanoin: 
päättäjät uskovat lukuja.  
 
”Tieto on valtaa” ajattelumalli näkyy myös siinä, millä tavalla tiedon näh-
dään toimivan verkoston sisäisen kehittämisen välineenä. Hyvä verkostotyö 
edellyttää sitä, että eri sektoreilta ja hallintokunnista tulevat ihmiset tietä-
vät tarpeeksi toistensa työn sisällöstä ja rajoitteista. Tämä lisää yhteistä 
ymmärrystä ja estää myös tiedonpuutteesta johtuvia konflikteja.  
 
Seurantajärjestelmää koskeneissa haastatteluissa tuli esiin seurannan ke-
hittämisen teknologiset haasteet. Esimerkiksi peruskoulun päättäneiden 
nuorten seurantaan tarvittaisiin hyvää tietojärjestelmää. Kehittämistoiveet 
kohdistuivat myös nykyisiin tietojärjestelmiin, eräänä konkreettisena muu-
toksena esitettiin sitä, että kunnan yhteyshenkilön tulisi saada KOULUTA-
järjestelmään lähettävän koulun oikeudet, jolloin sama henkilö voisi seurata 
kaikkien kunnan peruskoulujen nuorten jatkosijoittumista. 
 
Seurannan kehittämisen suurimmat haasteet ovat kuitenkin sosiaalisia. 
Kehittämishankkeiden myötä on havaittu, että seurannan keskeisten avain-
tahojen (oppilaanohjaajat, etsivän työn tekijät) motivointi on olennaisen 
tärkeää.14 Nykyinen tilanne on se, että seurannan käytännöt ovat vakiintu-
neet ja muuttuneet rutiineiksi. Nämä nykyiset käytännöt saattavat olla 
hankalia ja tehottomia, mutta ne ovat rutiineita ja siksi helppoja. Kehittä-
misen yksi pulmakohta on se, kuinka avaintahot saadaan ylittämään se 

                                                 
14 Molemmat raportin kirjoittajista ovat olleet mukana kehittämässä paikallisia 
seurantajärjestelmiä. Sari Pitkänen teki työtä Sataedun koulutuskuntayhtymän hankkeessa ja 
Jukka Vehviläinen on toiminut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hankkeessa. 
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vaivannäön kynnys, jonka jälkeen uudet käytännöt havaitaan ehkä parem-
miksi kuin entiset. 
 
Kehittämishankkeiden kokemusten perusteella peruskoulun päättäneiden 
nuorten seurannan kehittämisen tulisi lähteä liikkeelle nykyisten seuranta-
käytäntöjen selvittämisen ja kriittisen arvioinnin kautta. Olennaista on teh-
dä myös tiedontarpeen kartoitus kysymällä: mitä tietoa tarvitaan ja ketkä 
ovat seurantatiedon käyttäjäryhmiä? Poliittisten päättäjien tietotarpeet ovat 
olennaisesti erilaisia kuin etsivää työtä kentällä tekevien tarpeet. Haasteena 
on se, kuinka samasta seurantajärjestelmästä saadaan riittävän laajaa ja 
informatiivista tietoa (esim. määrälliset koosteet), ilman että menetetään 
konkreettinen yksittäistä nuorta tukeva tieto ja sujuva tiedonsiirto. 

24.2  Nuorisotyön sisäisen kehittämisen haasteet 

Etsivää nuorisotyötä käsitelleet haastattelut nostivat esiin nuorisotyön sisäi-
sen kehittämisen ja tavoitteenasettelun tärkeyden. Kaikista toimialoista 
juuri nuorisotyö on suurimman muutoksen keskellä uuden nuorisolain myö-
tä. Nuorisotyötä ”ulkopuolelta” katselevien näkökulmasta uusi nuorisolaki 
on laajentanut nuorisotyön roolia ja myös lisännyt sen arvostusta.  
 
Nuorisotyön sisällä uuden nuorisolain painotus etsivään nuorisotyöhön näh-
dään paikoin myös ristiriitaisena asiana. Nuorisotyön piirissä uutta nuoriso-
lakia on toisinaan kritisoitu siitä, että se vie nuorisotyötä liiaksi sosiaalityön 
suuntaan. Etsivän työn ja ns. syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saama 
huomio nähdään osin uhkana muulle nuorisotyölle. Tässä kritiikissä halu-
taan korostaa, että nuorisotyön kohteena ovat kaikki alle 29-vuotiaat nuo-
ret ja nuorisotyön tavoitteisiin kuuluu laaja ennaltaehkäisevä hyvinvointi-
työ. Erilaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat nuorisotyötä siinä missä etsi-
vä työkin. Haastattelujen perusteella nuorisotyön sisäistä keskustelua käy-
dään myös nuorisotalojen (tulevaisuuden) ja etsivän työn painotuksen suh-
teista.  
 
Etsivällä nuorisotyöllä on siis uuden nuorisolain myötä hyvin vahva valta-
kunnallinen taustatuki. Uusi nuorisolaki määrittelee etsivälle nuorisotyölle 
roolia myös nuorten seurannan vastuutahona. Tämä seuranta koetaan pai-
koin nuorisotyön perinteille ja eetokselle vieraana nuorten tarkkailuna ja 
valvontana. Nuorisotyössä on totuttu ohjaamaan, mutta seuranta vie käsit-
teenä ajatukset liikaa kontrollin ja kurinpidon suuntaan.  
 
Haastatteluissa käsiteltiin näitä nuorisotyön kulttuurisia syvärakenteita ja 
ristiriita tunnistettiin. Yleisin argumentti on se, että nuorisotyön täytyy 
muuttua ja uudistua ajan hengen mukaisesti ja seuranta sekä sosiaalityö-
mäinen painotus on viime kädessä nuoren kasvun tukemista nuorisotyön 
parhaiden periaatteiden mukaisesti. Toisaalta haastatteluissa näkyi myös 
se, että ainakin osin kysymys saattaa olla myös siitä, että vaikka nuoriso-
työn roolin muutokseen ei aina oltaisi täysin tyytyväisiä, niin nuorisolaissa 
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ja paikallisissa verkostoissa määritelty uusi rooli on se ”hinta”, joka nuori-
sotyön täytyy maksaa saadakseen parempaa arvostusta ja vaikutusvaltaa. 
 
Nuorisotyön sisäisen kehittämisen ja tavoitteenasettelun kannalta nuoriso-
lain tuoma kehittämisprosessi näyttäisi siis menevän siten, että uusi nuori-
solaki on lisännyt nuorisotyön arvostusta, mutta samalla muuttanut nuori-
sotyön roolia. Tätä roolin muutosta on paikoin vastustettu, koska sen on 
tulkittu kaventavan nuorisotyön sisältöä ja muodostavan uhan esimerkiksi 
talotoiminnalle. Tämä kapenemisdiskurssi ei kuitenkaan jää keskustelun 
viimeiseksi sanaksi: haastatteluissa tulee selvästi esiin, että uusi nuorisolaki 
merkitsee siirtymistä nuorisotyöstä nuorisopolitiikkaan. Nuorisotyöllä on nyt 
mahdollisuus kehittyä ja uudistua paikallisen lapsi- ja nuorisopolitiikan teki-
jäksi. Tässä mielessä kysymys on sittenkin nuorisotyön roolin laajenemises-
ta. 
 
Koska kyse on samalla sekä painopisteen muuttumisesta (sosiaalinen nuo-
risotyö) ja roolin laajenemisesta (laajan hyvinvointipolitiikan tekijä), niin on 
ymmärrettävää, että kehittämistarpeet kohdistuvat paljolti nuorisotyön si-
sälle. Henkilöstön pätevyysvaatimukset, rekrytointiperusteet ja asenteet 
ovat näistä yhtenä esimerkkinä.  
 
Etsivän nuorisotyön kohdalla kehittämistarpeet kohdistuvat mielenkiintoi-
sella tavalla siihen, miten usein mystifioitua etsivän nuorisotyön ”ka-
tuosaamista” on saatava enemmän julkiseksi tietotaidoksi. Tämä osaami-
nen ei enää voi olla salattua ammattitaitoa, jota tehdään kokemuksen tuo-
malla varmuudella jossakin nuorten suosimien kokoontumispaikkojen var-
joissa. Uusi nuorisolaki ohjeistaa ja määrittelee etsivän nuorisotyön siten, 
että sitä voidaan järjestää hyvin monella tavalla ja työntekijöiden ei tarvitse 
olla nuorisotyöntekijöitä. Tällä hetkellä etsivää työtä tehdään paljon työpa-
jojen toimesta ja myös sosiaalitoimen organisoimana. Tästä syystä etsivän 
työn vaatima ammattitaito on nostettava professioksi siinä missä muutkin 
ammatit, ammattitaidon ja pätevyyden vaatimukset on pystyttävä kirjoit-
tamaan auki koulutuksen mahdollistamiseksi. 
 
Kun nuorisotyön kehittämistarpeista keskusteltiin lapsi- ja nuorisopolitiikan 
tekemisen näkökulmasta, niin tarpeet ja odotukset kohdistuivat etenkin 
siihen, miten nuorisotyöllä on rohkeutta ja taitoa ottaa haltuun laajemmat 
sosiaaliset foorumit. Aktiivinen osallistuminen lapsi- ja nuorisopolitiikan te-
kemiseen edellyttää monialaisten yhteistyötaitojen lisäksi tiivistä ja hyvää 
yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja poliittisten päättäjien kanssa. Nuoriso-
työ tuntuu edelleen kärsivän eräänlaisesta heikosta ammatillisesta itsetun-
nosta, jonka takia kynnys esimerkiksi rehtoreiden tai johtajien luo on usein 
liian korkea. Tämä lapsi- ja nuorisopoliittisen osaamisen kehittäminen edel-
lyttää haastateltavien mielestä siis ammatillisen itsearvostuksen lisäämistä 
ja luonnollisesti myös uusia pätevyysvaatimuksia. Tämä nähdään tietenkin 
myönteisenä asiana, koska uuden nuorisolain haasteiden kautta tulevat 
uudet pätevyysvaatimukset antavat legitimiteettiä myös koulutus- ja palk-
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katasoa koskeville keskusteluille. Haastatteluissa tilanne summattiinkin 
niin, että uusi nuorisolaki tarjoaa nuorisotyölle tilaisuuden ja mahdollisuu-
den. 
 
Nuorisotyön kohdalla keskeiseksi kehittämishaasteeksi näyttäisi muodostu-
van se, miten nuorisotyö saadaan paikallisesti ”vivuttua” uuden nuorisolain 
edellyttämään asentoon. Erään haastateltavan mukaan paikallisesti on nyt 
edessä sama prosessi, joka nuorisolakia valmisteltaessa tehtiin valtakunnal-
lisesti. 

24.3 Nuorisolaki mahdottomana haasteena? 

Nuorisolaki määrittelee monialaiselle ohjaus- ja palveluverkostolle tehtävät 
ja tavoitteet, lisäksi laissa perustellaan verkostojen perustamisen tärkeyttä. 
Merkillepantavaa on se, että tässä keskustelussa näkyy sama perusjännite 
kuin yleensäkin monialaisesta yhteistyöstä puhuttaessa. Yhteistyön perus-
teet ovat erittäin isoja, yleviä ja moraalisesti tärkeitä asioita. Perusteissa 
korostuu yhteisvastuun ottaminen, holistisen ihmiskäsityksen oikeaoppisuus 
ja nuorten oikeuksien toteuttamisen velvoite. Näitä perusteluja tuetaan 
tulkinnoilla nuorten syrjäytymisen massiivisista kustannuksista yhteiskun-
nalle.   
 
Perustelut koostuvat isoista ja ylevistä asioita, mutta monialaisen yhteis-
työn esteet ovat käytännön tasolla hyvin arkisia ja pieniä asioita. Aineistos-
sa puhutaan aika- ja resurssipulasta, omien akuuttien työtehtävien tärkey-
destä ja omien asiakkaiden ensisijaisuudesta. Omien sektoreiden reviirien 
ja intressien puolustamisesta on ehkä hieman päästy eroon, mutta erään 
haastateltavan sanoin: totta kai ne edelleen vaikuttaa. Tässä kommentissa 
on olennaista tämä ”totta kai”, koska se viittaa itsestään selväksi koettuun 
ja vaikeasti murrettavaan rakenteeseen. 
 
Voidaan olettaa, että nuorisolain sisällössä näkyvät ”hyvät” tavoitteet ja 
arjen tasolta tulevat yhteistyön esteet aiheuttavat palvelujärjestelmän ken-
tän tasolla ristiriitaisia kokemuksia. Työntekijät tunnistavat ja allekirjoitta-
vat lain periaatteet – kukapa ei haluaisi olla kunnan nuorten oikeuksia ko-
konaisvaltaisesti ajatteleva yhteisvastuullinen asiakaspalvelija. Toisaalta 
näitä ”hyviä” periaatteita ja tavoitteita ei aina ole mahdollista toteuttaa 
vaan työntekijän on pakko toimia toisin kuin laissa määritelty ”hyvä” mo-
nialainen toimija. 
 
Ylevien periaatteiden ja arjen realiteettien ristiriidan mahdollisuutta lisää 
se, että uuden nuorisolain monet tavoitteet ovat syntyneet erilaisten kehit-
tämishankkeiden kokemusten kautta. Tähän viitattiin jo aiemmassa esitut-
kimuksessa (Pitkänen, Tarvainen & Vehviläinen 2010). Nuorisolain taustalla 
ovat hyvät kokemukset ja esimerkit erilaisista kehittämishankkeista. Han-
ke- ja projektimaailmasta saadut kokemukset antavat jossain määrin liian 
myönteisen kuvan lasten ja nuorten palvelujärjestelmän (monialaisen) ke-
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hittämisen mahdollisuuksista. Siis onko nyt niin, että nuorisolaissa tarjotaan 
kunnille erillisillä hankeresursseilla kehitettyä ”hyvää”, mutta ei anneta vä-
lineitä nauttia tuosta hyvästä?  Ainakin paikoin asia koetaan näin, erään 
haastateltavan mukaan laissa on hieman huijauksen makua. Tätä kom-
menttia ei kannata kuitenkaan yleistää, joka tapauksessa asiaa sietää avata 
tarkemmin. 
 
Tätä samaa ristiriitaa on analysoitu myös ammatillisen koulutuksen kehit-
tämisen osalta (Vehviläinen 2008). Ammatillista koulutusta kehittävät ESR-
hankkeet ovat haastaneet ammatillisia oppilaitoksia muuttumaan ja uudis-
tumaan sekä ajatusten että käytäntöjen tasolla.  ESR-hankkeissa on määri-
telty kriteerit ”hyvälle” opettajalle ja samalla on osoitettu ne ”hyvät” käy-
tännöt, joita oppilaitosten tulisi toteuttaa. Koska nämä normit ja käytännöt 
on luotu hankeresursseilla, niin tavallisilla resursseilla toimitettaessa tulok-
sena saattaa olla vain kognitiivista dissonanssia15 ja jopa ESR-periaatteille 
vastakkaisten ajattelu- ja toimintamallien suosion lisääntymistä (emt.). 
 
Tämän ristiriidan ehkä ongelmallisimpana muotona on se, että nuorisolain 
haasteet vain unohdetaan ja määritellään mahdottomaksi tehtäväksi. Ylei-
simmin ristiriita näkyy lähes lakkaamattomassa lisäresursseja vaativassa 
kunnallisessa puheessa. Kuntaliitosta lähtien uutta nuorisolakia on tulkittu 
siten, että sen tavoitteiden täyttäminen edellyttää lisäresursseja kunnille. 
Tämän tutkimuksen aineiston perusteella resurssien halutaan olevan myös 
korvamerkittyjä (esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön) ja vakinaisia.  

24.4 Toimintaympäristön merkitys 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista analysoida kattavasti 
erilaisten palvelujen organisointitapojen, kuntaliitosten tai kunnan koon 
vaikutusta nuorisolain tavoitteiden toteuttamiseen. Aiempien tutkimusten 
perusteella elämänkaarimalliin perustuvaa prosessiorganisaatiota pidetään 
lähtökohtaisesti parhaana taustana monialaiselle yhteistyölle (mm. Pitkä-
nen, Tarvainen & Vehviläinen 2010). Tutkimusaineistossa oli kuitenkin mu-
kana erikokoisia kuntia, eri puolilta Suomea ja erilaisin organisaatioraken-
tein. Kunnan koon merkitys näkyy esimerkiksi siinä, miten pienissä kunnis-
sa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa tehdään monellakin tavalla epävirallisemmin 
ja yhteisöllisemmin kuin isoissa kaupungeissa. Lisäksi nuorten on vaikeampi 
”kadota” tuttujen työntekijöiden ja viranomaisten seurannalta. Tähän liitty-

                                                 
15 Kognitiivinen dissonanssi on psykologian käsite, jolla viitataan ihmisten pyrkimykseen 
muodostaa ajatuksistaan ja mielipiteistään loogisia ja ristiriidattomia kokonaisuuksia. 
Tavoitteena on välttää sisäisiä ristiriitoja, tasapainoa haetaan ajattelutapoja tai käyttäytymistä 
muuttamalla. Esimerkkinä on usein käytetty tupakanpolttoa. Tieto tupakanpolton 
terveyshaitoista aiheuttaa usein kognitiivista dissonanssia. Sisäisiä ristiriitoja voidaan vähentää 
esimerkiksi lopettamalla tupakointi tai asettamalla tupakoinnin hyvät puolet arvokkaammiksi 
kuin terveys. Tupakoinnin terveyshaitat voidaan myös kiistää tai omaa tupakanpolttoa vähätellä 
(http://www.uta.fi/tyt/avoin/verkko-opinnot/sosiaalipsykologia/kognitiivisuus.html) 
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en myös nuorten seurantajärjestelmän erityistä rakentamista pidetään tar-
peettomana kunnissa, joissa ns. pudokkaita on vain muutamia. 
 
Tutkimuksen haastatteluissa oli mukana yksi kuntaliitoksen kokenut seutu 
ja kaupunki, eli Kouvola. Tämä yksi esimerkki ei ole riittävä, jotta sen pe-
rusteella voitaisiin sanoa juuri mitään nuorisolain toteuttamisen erilaisista 
reunaehdoista kuntaliitosten myötä syntyneessä suurkaupungissa. 
 
Kouvolan kokemuksia voidaan kuitenkin käyttää laajempana esimerkkinä. 
Nuorisolaki otettiin Kouvolassa vastaan osana yleistä muutosta, eli keskellä 
kuntaliitoksen myllerrystä. Haastattelujen perusteella uusi nuorisolaki tuli 
paikallisesti hyvään saumaan, koska sen avulla pystyttiin ottamaan kuntalii-
toksen kaaos ja muuttunut tilanne ”haltuun”. Kuntaliitos teki toimintaympä-
ristöstä dynaamisen, nuorisolaki liittyi osaksi laajempaa muutosprosessia.  
Nuorisolakia ei voitu vastustaa vanhoja rakenteita puolustaen, koska noita 
rakenteita ei enää ollut olemassa, muutosvastarinta oli hyödytöntä, koska 
kaikki muuttui muutenkin. 
 
Kouvolankin kohdalla kyse oli toki siitä, että nuorisolain tulkittiin antaneen 
taustatukea tärkeimmille tekijöille. Paikallinen hyvinvointiryhmä ja sen toi-
mintaa tukeva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma nähdään keskei-
simmiksi lapsi- ja nuorisopolitiikan ohjausvälineiksi. 
 
Viime kädessä kysymys on organisaatioiden ja ihmisten yhteistyöstä sekä 
eräänlaisen hyvän kehän muodostumisesta. Edelleenkin yhteistyön käynnis-
tymisen ja kehittymisen nähdään olevan kiinni siitä, että sektoreilta löytyi 
ihmisiä ja esimiehiä, jotka uskoivat yhteistyön voimaan. Tällaiset ihmiset 
luovat yhteistyötä tukevia organisaatioita, mutta toisaalta yhteistyön voi-
maan uskovia ihmisiä syntyy helpoiten siellä, jossa organisaatiot tukevat 
yhteistyön tekemistä. 

24.5 Nuorisolain arviointi 

Tutkimuksen eräänä tarkoituksena oli tuottaa tietoa, joka tukee nuorisolain 
arvioinnin valmistelua. Nuorisolain toteutumista on tarkoitus arvioida valta-
kunnallisesti tulevina vuosina. Arvioinnista kysyttiin myös verkkohaastatte-
lussa: 
 
LOPUKSI Nuorisolain tavoitteiden toteutumista on tarkoitus arvioida tulevai-
suudessa. Mitä asioita ja tavoitteita arvioinnissa tulisi omasta mielestäsi 
huomioida - mitä kunnilta on realistista odottaa? 
 
Arviointiin liittyvissä kommenteissa nousee esiin resurssien merkitys, tämän 
perusteella arvioinnilta toivotaan siis realistisen arvioinnin otetta, jossa lain 
toteutumista arvioidaan suhteessa toimintaympäristön mahdollisuuksiin. 
Toisaalta resurssien käyttäminen voidaan ottaa myös arvioinnin kohteeksi, 
ei pelkästään selittäväksi reunaehdoksi. 
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Muuten arviointiin liittyvät kommentit kattavat aika laajan alan. Osa vas-
taajista näkee tärkeäksi arvioida tietoisuutta nuorisolain sisällöstä. Arvioin-
nin halutaan myös koskevan monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston si-
säistä toimintaa (sitoutuminen, kokoontumisten määrä, tieto toisten työs-
tä). Osa vastaajista katselee ”pitemmälle” ja pohtii yhteistyöverkoston toi-
minnan vaikuttavuuden arviointia. Myös määrälliset tulokset katsotaan so-
piviksi arvioinnin kohteiksi. Alla on suoria sitaatteja tähän kysymykseen 
tulleista vastauksista: 
 
________________________________________ 
Resurssipula hankaloittaa asian tehokasta hoitamista.  
________________________________________ 
viranomaisyhteistyötä, oikein mitoitettujen toimenpiteiden käyttämistä  
________________________________________ 
Miten nuoret voivat? Työntekijöiden arviot yhteistyön onnistumisesta. Yk-
sinkertaisia pieniä asioita tulisi kehittää - esim.palautekäytännöt- kuinka 
toimivat-miten hyvin kaikki verkoston toimijat tietävät missä autta-
mis/tukemisprosesseissa mennään?  
________________________________________ 
Miten ovat vastanneet lain vaatimuksiin?  
________________________________________ 
Monialaisen yhteisyön arvioinnissa vaikeaa arvioida, mitä on saatu aikaan 
monialaisena yhteistyönä. Resurssit ovat rajalliset ja uuden kehittämiseen 
vaikeuksia saada erityisesti henkilöresursseja.  
________________________________________ 
Sitoutumista ja henkilöstöresurssien turvaamista.  
________________________________________ 
Nuorisolain muutos koetaan vielä kovin kapea-alaiseksi "nuorisotyön" ju-
tuksi. Lienee vielä tarpeellista arvioida tiedon perille menoa ja lain hengen 
sisäistämistä. Eräs mittari voisi olla tieto, kuinka paljon aikaa monialaisen 
ryhmän jäsenet käyttävät tähän yhteiseen työhön. Tullaanko vain krt/kk 
kokoukseen ja se on siinä? Ei kovin vaikuttavaa. Entä mikä on tietoisuu-
temme ryhmän jäsenten tekemästä muusta työstä?  
________________________________________ 
tarpeenmukaisten palvelujen saatavuus   
________________________________________ 
Kuinka monesta sellaisesta nuoresta (josta pitäisi tehdä)tehdään ilmoitus ja 
se johtaa lisäksi toimenpiteisiin. Se kertoisi lain vaikuttavuudesta. Mitkä 
tahot ovat aktiivisia verkostossa.  
________________________________________ 
Miten eri kunnan toimijat ovat saaneet poimuttua haaviin opintonsa kes-
keyttäneet tai perusopetuksen jälkeen jatko-opintoihin lähtemättömät nuo-
ret.  
________________________________________ 
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Arviointia käsiteltiin myös haastatteluissa ja samat teemat nousivat siellä-
kin esiin. Eräässä haastattelussa tuotiin esiin, että nuorisolaki jättää asioita 
myös varjoonsa. Uusi nuorisolaki nostaa voimakkaasti esille esimerkiksi 
etsivän nuorisotyön ja peruskoulun päättäneiden nuorten pudokkuuden. 
Nämä asiat koetaan tärkeiksi, mutta samalla se merkitsee sitä, että kunnan 
lapsi- ja nuorisopalveluissa muut asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Tällai-
siksi nuorisolain varjoon jääviksi asioiksi mainitaan muun muassa raittius-
kasvatus ja nuorisotalotoiminta. Esimerkkejä on muitakin, eikä kaikki me-
diaseksikkyyden puute johdu pelkästään nuorisolaista vaan kyse on laa-
jemmasta ilmiöstä. Yleensäkin ennaltaehkäisevien palveluiden koetaan jää-
vän ”näyttävämpien” korjaavien palveluiden varjoon. Arvioinnin kannalta 
tällä on yksi olennainen viesti: nuorisolain arvioinnissa tulee pyrkiä netto-
vaikuttavuuden arviointiin, eli arvioinnissa on otettava huomioon onko 
mahdolliset myönteiset vaikutukset saavutettu jonkun asian heikentymisen 
kustannuksella. 
 
Kuntien nykytilanteen, tarpeiden ja tavoitteiden selvittäminen auttaa osal-
taan arvioinnissa. Tässä toteutuu kehittävän tavoitearvioinnin logiikka, eli 
arviointikriteerit rakennetaan realistisesti asianosaisia kuulemalla. Kuvates-
saan tarpeitaan ja tavoitteitaan kunnat asettavat siis samalla eräitä vaihto-
ehtoja arviointikriteereille. Toisaalta ns. hyvien kuntien kokemusten kuule-
minen auttaa arvioinnin valmistelua toisesta suunnasta, tämä jälkikäteinen 
reflektio paljastaa sen, millaisten vaiheiden ja käytäntöjen kautta hyviin 
tuloksiin on mahdollista päästä. Nämä vaiheet ovat siis virstanpylväitä (ta-
voitteita), joita kehittämisen alkuvaiheissa oleville kunnille voidaan asettaa. 
 
Tämän tutkimuksen aineisto tukee vanhoja havaintoja, joiden mukaan hy-
vän monialaisen yhteistyöverkoston rakentaminen on pitkäkestoinen pro-
sessi. Samaa voidaan sanoa myös etsivän nuorisotyön ja nuorten seuranta-
järjestelmän organisoinnista. Tämän kehittämisprosessin huomioiminen 
arvioinnissa voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että arvioinnissa tulee huomi-
oida ne olosuhteet, jotka olivat voimassa vuoden 2010 alussa (uuden nuori-
solain astuessa voimaan).  
 
Nuorisolain tavoitteet ja paikalliset hyvät kokemukset perustuvat hyvin pit-
kälti erilaisista kehittämishankkeista saatuihin tuloksiin. Kehittämishank-
keissa on puolestaan ollut käytössä ylimääräisiä resursseja (henkilöstö, 
eurot, toimintamahdollisuudet). Tämä havainto suosittelee realistisen arvi-
oinnin viitekehystä, jossa resurssit otetaan huomioon vaikuttavuutta ja 
muutoksia selittävänä tekijänä. Toisaalta resurssit ja niiden käyttäminen 
voidaan ottaa myös arvioinnin kohteeksi; eli nuorisolain arvioinnissa selvi-
tetään sitä, miten kunta käyttää esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön varat-
tuja resursseja. Nuorisolaissa säädetään määrärahan varaamisesta etsivään 
nuorisotyöhön valtion talousarviossa. Vuonna 2010 etsivään työhön oli va-
rattu 3 miljoonan euron määräraha valtion lisätalousarviossa ja valtion 
avulla tuettavaa etsivää nuorisotyötä järjestettiin 192 kunnassa (56 % 
Suomen kunnista). (Wallden 2010). 
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Monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston resursoinnin suhteen nuorisolaissa 
sen sijaan linjataan, että toiminnasta ei aiheudu kunnalle uusia välittömiä 
kustannuksia koska työ organisoidaan osaksi nykyisiä toimenkuvia. Pitem-
mällä tähtäimellä verkoston nähdään jopa säästävän resursseja, säästöt 
syntyvät palveluiden koordinoinnin, osaamisen yhdistämisen ja toiminta-
kulttuurien yhtenäistämisen kautta. Tämän tutkimuksen aineiston perus-
teella kunnissa on kuitenkin huomattavaa tarvetta myös ohjaus- ja palvelu-
verkostolle kohdistettuihin resursseihin.  Yhteistyön nähdään usein edellyt-
tävän koordinointia ja yhden henkilön vähintäänkin osa-aikaista panosta-
mista verkostotyöhön. 
 
Kuntien kokemusten perusteella monialaiselle verkostolle varatut resurssit 
näyttäisivät tehostavan toimintaa. Tällaisia kokemuksia on ainakin Kaari-
nasta, jossa paikalliselle Sateenkaarina-ryhmälle on varattu vuotuinen 
määräraha kaupungin budjetissa (noin 30.000 euroa). Tätä resurssia voi-
daan käyttää verkoston toimintaan ja esimerkiksi henkilöstön kouluttami-
seen. Tärkeä vaikutus on myös sillä, että lisäresurssi ja sen avulla tehty 
toiminta tukee verkostotyön mielekkyyttä. Hyvin toimiville verkostoille on 
tyypillistä se, että yhteistyölle nähdään jokin konkreettinen tarkoitus ja ta-
voite. Lisäresurssi näyttäisi vaikuttavan siis yhteistyön merkittävyyden ko-
kemuksiin ja sitä kautta resursseilla on suora yhteys toimintaan sitoutumi-
seen.  
 
Tutkimuksen aineiston perusteella monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston 
itseymmärrys voisi toimia eräänä nuorisolain arvioinnin kohteena. Ohjaus- 
ja palveluverkoston kehittämiseen liittyvät tarpeet sekä toisaalta ”hyvien” 
kuntien kokemukset viittaavat siihen, että verkostolla tulee olla selkeä käsi-
tys omasta roolistaan, tavoitteistaan ja tarkoituksestaan. Tähän verkoston 
itsearviointiin liittyy myös tietoisuus nuorisolain tavoitteista, voidakseen 
toimia nuorisolain tavoitteiden mukaisesti verkostolla täytyy olla tietoa 
noista tavoitteista. Tämän asian tärkeys nousi esiin myös koulutukselle ase-
tetuissa toiveissa, joissa korostettiin siis nuorisolain sisältöön liittyvää kou-
lutusta kaikille henkilöstöryhmille. 
 
Resurssien ohella myös tieto ja erilaiset lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat 
toimivat verkostojen ja uuden nuorisolain toteutumisen reunaehtoina. Hy-
vin tuotettu laaja seurantatieto (peruskoulun päättäneiden sijoittuminen, 
nuorten elinolot, palveluiden tila jne.) konstruoi verkostolle tavoitteita ja 
merkitystä.  Tieto on sosiaalista pääomaa, jonka toinen merkitys on siinä, 
että monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston paikallinen vaikutusvalta li-
sääntyy. Myös lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat ja erilaiset kehittämis-
suunnitelmat (esim. etsivän työn strategia) toimivat verkostoa ohjaavina ja 
tavoitteita luovina ohjausvälineinä. Nuorisolain arvioinnissa tulisikin huomi-
oida se, millä tavalla verkostot käyttävät seurantatietoa ja miten verkosto-
työtä tuetaan erilaisilla strategisilla suunnitelmilla.  
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Yksi arviointiin nostettava yksittäinen käytäntö voisi olla lasten ja nuorten 
palveluita kuvaavat palvelukartat ohjaus- ja palveluverkoston tukena16 Pal-
velukarttoja on dokumentoitu hyviksi käytännöiksi, mutta merkillepantavaa 
on se, että palvelukarttoja ”työstetään” myös epäsystemaattisesti monialai-
sissa verkostoissa. Verkostotyön erääksi hyödyksi tunnistetaan se, että 
toimijat tuovat verkostoon tietoja oman toimialansa palveluista ja mahdolli-
suuksista. Verkoston toiminnan tehostamisen kannalta olisi tietenkin hyvä, 
jos tätä keskustelua voitaisiin mahdollisuuksien mukaan korvata perehty-
mällä jo aiemmin dokumentoituihin kuvauksiin. Palvelukarttojen dokumen-
tointi tukee myös uusien (verkosto) työntekijöiden perehtymistä. 
 
Nuorisolain arvioinnista puhuttaessa viitataan usein erilaisiin määrällisiin 
tuloksiin. Määrällisinä tuloksina on esitetty ns. pudokasnuorten määrän vä-
henemistä ja etsivän nuorisotyön tavoittamien ja ohjaamien nuorten mää-
rää. Etsivän nuorisotyön osalta määrälliset tavoitteet ovatkin perusteltuja, 
tätä kautta arviointi tukee myös nuorten seurantajärjestelmän rakentamis-
ta. Hyvä seurantajärjestelmä tuottaa siis tietoa etsivän nuorisotyön(kin) 
vaikuttavuudesta. Monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan arvi-
oinnin osalta korostetaan enemmänkin laadullisia mittareita. Verkoston 
olemassaolo, jäsenten määrä, toimialojen edustus ja muut vastaavat asiat 
ovat toki mitattavissa, mutta varsinkin toiminnan sisältöön liittyvät tekijät 
(esim. kokoontumisen säännöllisyys, tehdyt esitykset jne.) eivät sellaise-
naan kerro paljoakaan ryhmän vaikuttavuudesta. 
 
Tutkimukseen osallistuneilla kunnilla on myös yksi selvä viesti. Mitä tahansa 
ja koska arvioidaankin, niin tästä tulisi tiedottaa kunnille etukäteen. Arvi-
ointi toimii osaltaan ohjaavana tekijänä ja mielekkäältä kokonaisuudelta 
vaikuttaakin kehittävän arvioinnin ja kuntien ohjauksen yhdistäminen.

                                                 
16 Palvelukartat toimivat tehokkaana monialaisena ohjauksen välineenä. Palvelukarttoihin 
kootaan paikallisia kunta- ja seutukuntakohtaisia palveluita. Nämä palvelukarttakuvaukset 
tuottavat tietoa kaikista mahdollisista vaihtoehdoista, joita erilaisissa ohjaustarpeissa oleville 
nuorille voidaan tarjota. Palvelukartat tukevat nuoren ohjautumista myös suoraan. Esimerkiksi 
jos nuori aikoo keskeyttää opintonsa, palvelukartasta nuoren ja/tai huoltajan on mahdollista 
etsiä sopivia palveluita yhteystietoineen.  Palvelukarttoja on rakennettu esimerkiksi www-
palveluiksi, yksi esimerkki löytyy Etelä-Karjalan alueelta. Linkin alla on Lappeenrantalaisille 
nuorille suunnattu palvelu: http://verkko.lappeenranta.fi/?deptid=16197 
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