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1 JOHDANTO

Pitelet käsissäsi Tampereen kaupunkiseudun jär-
jestyksessään toista nuorisotyöohjelmaa. Ensim-
mäinen ”Rajatonta Riemua” -hankkeen myötä 
tuotettu ohjelma ohjasi kaupunkiseudun nuori-
sotyötä vuosille 2013-2016. Ohjelmaan kirjattu-
jen tavoitteiden toteutumista avataan tarkemmin 
myöhemmin. Samalla käydään läpi keskeisimpiä 
havaintoja nuorisokyselystä, joka on toteutettu  
menneen ohjelmakauden aikana kaksi kertaa.

Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyö on kehit-
tynyt valtakunnallisestikin arvioiden vauhdik-
kaasti. Olemme yhdenmukaistaneet tavoitteiden 
asettelua, käyneet tärkeää arvokeskustelua nuo-
risotyön sisällöistä ja liikuttaneet konkreettisesti 
työntekijöitämme yli kuntarajojen. Merkittävim-
pänä tuloksena voidaan kuitenkin pitää kaupun-
kiseudun yhteistoimintasopimusta, jonka myötä 
yhteistyön tavoitteet on kirjattu vapaa-aikatoimi-
alan johtoa myöten myös virallisesti.

Olemme ottaneet ison askeleen vakinaistaessam-
me seudullisen työntekijämme. Taidammekin olla 
ensimmäinen kaupunkiseutu Suomessa, joka on 
edennyt yhteistyössä tälle tasolle. Hankkeina ja 
projekteina seudullista yhteistyötä on tehty eri 
puolilla Suomea, mutta yhteisen, vakituisen työn-
tekijän palkkaaminen on sittenkin merkittävä virs-
tanpylväs koko suomalaisessa nuorisotyökentäs-
sä. Saman havainnon on tehnyt mm. tohtori Lasse 
Siurala auditoidessaan Ylöjärven nuorisopalvelui-
ta. Työntekijän palkkaus kertoo koko Tampereen 
kaupunkiseudun kuntien ennakkoluulottomasta 
ja kokeilevasta asenteesta.

Tämä seudullinen ohjelma on myös kunnianhi-
moinen. Emme jää paikalleen, vaan pyrimme yhä 
edelleen kehittämään yhteistyötä. Paljon on vielä 
tehtävää ja mahdollisuuksia. Nuorisotyön paino-
pisteiden yhdenmukaistamisen jälkeen luonnolli-
nen suunta on nuorisotyön yhteisen arviointimal-
lin luominen, verkoston yhteistyön syventäminen 
esimerkiksi KANUUNA-verkoston suuntaan, nuo-
risokyselyn tulosten konkreettinen hyödyntämi-
nen, yhteisten hankkeiden valmistelu esimerkiksi 
digiasioihin liittyen jne. Lista on pitkä, mutta mie-
lenkiintoinen.

Tämän ohjelman tavoitteena on nostaa keskuste-
luun ajankohtaisia asioita, mutta toisaalta myös 
peilata toimintaamme suhteessa Valtioneuvoston 
ja ministeriön asettamiin haasteisiin. Suomi on 
tekemässä ohjelmakautemme aikana historiansa 
merkittävimpiä ratkaisuja kunta- ja aluehallinto-
uudistuksen myötä. 

Haluamme olla kaupunkiseutuna valmiita muu-
tokseen ja nähdä sen mahdollisuutena. Yhdessä 
voimme luoda tiekartan muutoksen läpi aikaan, 
jossa nuorisotyö on saanut yhä merkittävämmän 
jalansijan nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.

Olemme tiennäyttäjiä. Olemme rohkeita. 
Uskallamme kokeilla.

Tampereella 24.4.2017
Verkoston ohjausryhmä
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2 KUNTAFAKTAT

Tampereen kaupungin nuorisopalvelut
ASUKASLUKU   228 173
Alle 29-vuotiaiden määrä  83 125
Sijoittuminen organisaatiossa Hyvinvoinnin palvelualue
Bruttomenot (TP 2016)  4 720 000 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  72

Ylöjärven kaupungin nuorisopalvelut

ASUKASLUKU   32 738
Alle 29-vuotiaiden määrä  11 608
Sijoittuminen organisaatiossa Sivistysosasto, vapaa-aikapalvelut
Bruttomenot (TP 2016)  759 437 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  13,1  
 

Pirkkalan kunnan nuorisopalvelut

ASUKASLUKU   19 163  
Alle 29-vuotiaiden määrä  6688
Sijoittuminen organisaatiossa Hyvinvointia edistävät palvelut
Bruttomenot (TP 2016)  327 610 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  4,8  
 

Lempäälän kunnan nuorisopalvelut

ASUKASLUKU   22 484
Alle 29-vuotiaiden määrä  8404
Sijoittuminen organisaatiossa Sivistystoimi, vapaa-aikapalvelut
Bruttomenot (TP 2016)  678 276 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  8

Oriveden kunnan nuorisopalvelut

ASUKASLUKU   9320
Alle 29-vuotiaiden määrä  2557
Sijoittuminen organisaatiossa Osa kasvatus- ja palvelukeskusta
Bruttomenot (TP 2016)  156 146 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  2,2

Kangasalan kunnan nuorisopalvelut

ASUKASLUKU   31100
Alle 29-vuotiaiden määrä  10 300
Sijoittuminen organisaatiossa Sivistystoimi, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Bruttomenot (TP 2016)  695 364 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  8,5  
 

Vesilahden kunnan nuorisopalvelut

ASUKASLUKU   4457
Alle 29-vuotiaiden määrä  1508
Sijoittuminen organisaatiossa Sivistystoimi, liikunta- ja nuorisotoimi
Bruttomenot (TP 2016)  196 098 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  2,5  
 

Nokian kaupungin nuorisopalvelut
ASUKASLUKU   33 202
Alle 29-vuotiaiden määrä  11 119 
Sijoittuminen organisaatiossa Sivistyspalvelualue, vapaa-aikapalvelut
Bruttomenot (TP 2016)  524 195 euroa
Henkilöstön määrä (HTV)  10  
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Kaupunkiseudun ensimmäinen nuoristyöohjelma 
syntyi Rajatonta Riemua -hankkeen myötä. Oh-
jelman tarkoituksena oli  selvittää kuntakohtaisia 
nuorisotyön käytäntöjä, resursointia sekä syven-
tää kuntien välistä nuorisotyön vuoropuhelua. 

Ohjelman tavoitteena oli suunnata toimintaa 
yhteisesti sovittujen painopisteiden mukaisesti ja 
korostaa hallintokuntien rajat ylittävää, sekä laa-
jempaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Ohjelmas-
sa esille nostetut painopisteet sekä toimenpide-
suunnitelmat tukivat myös nuorisolain ja lapsi- ja 
nuorisopoliittisen ohjelman linjauksia. Näiden pai-
nopisteiden toteuttamiseksi jokainen kunta poimi 
kehittämiskohteikseen ne kohdat, joissa oli eniten 
kehitettävää tai jotka istuivat parhaiten kunnan 
omiin sisäisiin kehityshankkeisiin- ja ohjelmiin. 

Ohjelman painopisteinä olivat

1. Kasvatuksellisuus työtä ohjaavana tekijänä
2. Aktiivinen ja yhteisvastuuta kantava 
     kansalaisuus
3. Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään 
     lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä
4. Yhdenvertaisuus

Kasvatuksellinen ote nuorisotyössä näkyi kunnis-
sa monin eri tavoin. Kasvatuksellisen työotteen 
pohjaksi käytiin arvokeskusteluita sekä korostet-
tiin sen läpileikkaavuutta kaikissa kunnan toimin-
noissa. Toiminnan muotoja kehitettiin palveluiksi, 
jotka tukevat nuorta elämän eri vaiheissa ja osa-
alueilla. Kasvatuksellisen työotteen olennaisek-
si osaksi muodostui yhteistyökumppanuus, jossa 
mm. koulujen kanssa tehtävä yhteistyö syventyi. 

Yhteistyön toimintamuotoina olivat esimerkiksi 
elämänhallintatunnit, ryhmäyttäminen, päihde-
kasvatus ja yksilöohjaaminen. Kunnallisten toimi-
joiden lisäksi yhteistyötä tehtiin kolmannen sekto-
rin toimijoiden kanssa. 

Yksi aktiivisen ja yhteisvastuuta kantavan kansa-
laisuuden kulmakivenä on kunnissa toimivat nuo-
risovaltuustot. Ohjelmakauden aikana nuorisoval-
tuustot vakiinnuttivat toimintaansa mm. saamalla 
lautakuntapaikkoja, antamalla lausuntoja, otta-
malla kantaa kuntien suunnittelu- ja kehittämis-
asioihin sekä verkostoitumalla Pirkanmaan laajui-
sesti nuorisofoorumiksi. 

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäi-
sevän toiminnan kautta toteutui mm. tarjoamalla 
maksuttomia liikunta- ja kulttuurimahdollisuuk-
sia. 

Ohjelman painopisteiden - sekä yleisesti koko toi-
minnan -  tueksi toteutettiin nuorisokyselyt, jois-
sa kuultiin yhdenvertaisesti jokaisen kaupunki-
seudun kunnan 7.-9 -luokkalaisia nuoria. Kyselyt 
antoivat kunnille sekä yhteisesti koko kaupunki-
seudulle runsaasti informaatiota toiminnan suun-
taamiseen. 

Kaupunkiseudun laajuisesti nuorisotyön kenttää 
kehitettiin järjestämällä koulutuksia työntekijöille, 
luomalla uusia eri työmuotojen verkostoja, tuotet-
tiin materiaalia toiminnan tueksi sekä vakiinnutet-
tiin pysyväksi toimeksi hankkeen aikana toiminut 
nuorisoasiamies.   

3 NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016 4 NUORISOKYSELYT

Nuorisokyselyt toteutettiin vuosina 2014 ja 2016 
kaupunkiseudun 7.-9. luokkalaisille nuorille. Kyse-
lyiden tarkoituksena oli kerätä tietoa nuorten 
vapaa-ajasta ja kehittää toimintaa paikallisella- 
sekä seudullisella tasolla. Kyselyyn vastasi vuonna 
2014 38% ikäryhmän nuorista. Vuonna 2016 vas-
taava luku oli 53%.  

Kysely oli jaettu neljään eri kokonaisuuteen, joi-
den avulla saatiin tietoa vastaajien taustoista 
(perhe ja koti), hyvinvoinnista ja elämäntavoista, 
vapaa-ajasta sekä kokemuksista nuorille järjestet-
tävästä toiminnasta. Kyselyt toteutettiin koulussa 
pääosin oppitunnin aikana.  

Kyselyn ”perhe ja koti” -osio sisälsi kysymyksiä per-
heenjäsenistä, vanhempien työllisyystilanteesta 
sekä nuorten kokemuksesta perheensä taloudel-
lisesta tilanteesta. Lisäksi kysyttiin perheen kanssa 
yhdessä tehtävistä asioista, nuoren vaikutusmah-
dollisuuksista perheen yhteisiin asioihin, turvalli-
suudentunteesta kotona sekä kotona vietettävän 
ajan määrästä.

Kyselyyn vastanneiden kaupunkiseudun nuorten 
vanhemmista suurin osa on työelämässä. Tässä 
suhteessa muutosta kyselyiden välillä ei näyttäisi 
juurikaan tapahtuneen. Suurin osa nuorista pitää 
perheensä taloudellista tilannetta melko hyvänä. 
Kysyttäessä vaikutusmahdollisuuksista perheen 
yhteisiin asioihin (esim. suunnitelmat ja hankin-
nat), nuorista lähes puolet kertoo voivansa vaikut-
taa yhteisiin asioihin useimmiten. 

Nuoret viettävät perheensä kanssa eniten aikaa 
ruokapöydän äärellä tai televisiota katsellen.  Per-
heen kanssa tehdään asioita säännöllisesti ja ylei-
sin nuorten vapaa-ajanviettopaikka on koti.

Hyvinvoinnin ja elämäntapojen osalta nuorilta tie-
dusteltiin unen ja liikunnan määrää, vireyden tun-
netta, päihteiden käyttöä, kiusaamiskokemuksia, 
yksinäisyyden tunnetta sekä luotettavien aikuis-
ten ja ystävien määrää.

Nuorten viikoittainen liikunnan määrä vaihtelee 
mutta paljon liikuntaa harrastavien määrä on kas-
vanut muutaman vuoden aikana. Suosituimmat 
liikuntamuodot ovat yksilö- ja joukkueurheilu. 

Päihteiden käyttö kokonaisuudessaan on vähen-
tynyt viimeisen kahden vuoden aikana ja tulokset 
ovat linjassa muihin tutkimustuloksiin (esim. kou-
luterveyskysely). Kyselyyn vastanneiden nuorten 
mukaan kiusaaminen sanallisesti ja fyysisesti on 
hivenen vähentynyt. Eniten kiusaamista koetaan 
edelleen koulussa, vaikkakin laskua on tapahtu-
nut fyysisen kiusaamisen osalta. 

Vastauksista voi varovasti tulkita, että koulun sisäl-
lä on puututtu entistä enemmän kiusaamiseen, 
mutta samalla se on siirtynyt koulun tilojen ulko-
puolelle. Tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että 
sekä ystävien, että luotettavien aikuisten mää-
rä on lisääntynyt nuorten elämässä. Yksinäisyyt-
tä koetaan edelleen, mutta selkeästi vähemmän 
vuonna 2016 kuin 2014.

Kyselyn vapaa-aikaan liittyvät kysymykset kos-
kivat nuorten tekniikan parissa viettämää aikaa 
sekä heidän käyttämiään sosiaalisen median pal-
veluita, vapaa-ajanviettopaikkoja, harrastuksia 
sekä esteitä harrastuksiin ja nuorten toimintaan 
osallistumiselle. 

Kyselyyn vastanneista kaupunkiseudun nuoris-
ta yli puolet viettää vapaa-aikaansa kaverin luo-
na, ulkona tai harrastuksessa. Nuorten vapaa-aika 
rakentuu pitkälti kaverisuhteiden varaan. Nuorten 
harrastuksissa korostuvat urheilullisten harrastus-
ten lisäksi musiikki (soittaminen ja laulaminen) 
sekä digipelaaminen. Harrastuksiin osallistumi-
sen esteinä koettiin aikaisempana vuotena harras-
tusten korkea hinta, mutta viimeisimmän kyselyn 
mukaan suurimmaksi esteeksi koetaan harras-
taminen yksin - osallistuminen ei ole mielekästä 
ilman ystäviä. 

Nuoret osallistuvat kaupunkiseudulla useimmiten 
oman kuntansa nuorille järjestettävään toimin-
taan ja itse nuorisotilatoiminta koetaan vapaa-
ajan viettopaikaksi.

Harrastusten ja vapaa-ajanviettopaikkojen lisäksi 
kyselyn avulla kartoitettiin nuorten median käyt-
tötottumuksia. Yli puolet nuorista kertoo päivit-
täisen median käyttömääränsä olevan 3-5 tuntia, 
mikä on lähes 10 prosenttia korkeampi kuin vas-
taava luku vuonna 2014. 

”  Kyselyyn vastasi vuonna 2014 38%  
   ikäryhmän nuorista. Vuonna 2016 
   vastaava luku oli 53%. ”
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Nuoret käyttävät laajasti erilaisia sosiaalisen medi-
an palveluita ja erilaisiin verkkoyhteisöihin osal-
listuminen on nykyään nuorille luonnollinen 
tapa pitää yllä kaverisuhteita. Nuoret hyödyntä-
vät myös sosiaalista mediaa viestinnässä ja tiedon 
hankkimisessa. Kyselyyn vastanneet nimesivät 
yleisimmiksi tiedonsaantikanaviksi omat kaverit, 
sosiaalisen median sekä vanhemmat. Näyttäisi sil-
tä, että tiedonsaannin väyliä käytetään sekä tun-
nistetaan enemmän vuonna 2016, kuin pari vuot-
ta aiemmin toteutetun kyselyn aikaan.

Kyselyssä kartoitettiin myös nuorten vaikuttami-
sen keinoja ja kanavia. Tehokkaimmiksi vaikutta-
misen keinoiksi nuoret kokevat suoran palautteen 
antamisen, keskustelutilaisuuksiin osallistumisen 
sekä aktiivisen toiminnan esimerkiksi nuoriso-
valtuustossa. Vaikuttamisen väylistä puolestaan 
tehokkaimpana pidetään omaa lähipiiriä, nuoriso-
ohjaajia ja kavereita.

Toiminnan kehittämisen suhteen nuoret toivo-
vat kunnaltaan yhä enemmän monipuolisempia 
harrastusmahdollisuuksia, harrastuspaikkoja sekä 
nuorten tapahtumia. Pienemmillä paikkakunnilla 
toivotaan parempia kulkuyhteyksiä kodin ja har-
rastusten välille. Nuorten mielestä olisi tärkeää, 
että heidän mielipiteitään kuultaisiin toiminnan ja 
vaikutusmahdollisuuksien kehittämisessä. 

5 NUORTEN TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN
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ren murrosiän mukanaan tuomia aihealueita; 
mitä opiskella peruskoulun jälkeen, mikä minus-
ta tulee isona, millaista työtä olisi mukava tehdä 
jne. Aiheesta puhutaan paitsi koulussa, niin myös 
kavereiden ja vanhempien kanssa. Murrosikäinen 
nuori voi olla asian kanssa vaikeassa tilanteessa, 
kun ei välttämättä ole kovin selkeää kuvaa siitä, 
mitä haluaisi työkseen aikuisena tehdä. Vaihtoeh-
toja on kyllä tarjolla loputtomasti, mutta lopulta 
nuoren pitäisi pystyä tekemään omat päätöksen-
sä ja valintansa.

Nuorisotyön näkökulmasta nuoren valmistami-
nen työelämään on tärkeä tehtävä nuoren itsen-
sä kannalta, mutta myös loistava mahdollisuus 
muokata työmarkkinoita ottamaan vastaan uusia 
yhteiskunnan tukipilareita. Nuorisotyön ja yri-
tyselämän välinen yhteistyö voi tuoda nuorten 
elämään uudenlaisia mahdollisuuksia tutustua 
työelämän lainalaisuuksiin ja pelisääntöihin - nuo-
risotyön kasvatuksellisen ohjaustyön tukemana.

Nuorisotyöohjelman yhtenä painopisteenä näi-
den valmiuksien vahvistaminen antaa kuntien 
nuorisotyölle selvän suunnan, jota kohti käytän-
nön työtä voi ohjata. Työelämän vaateet ovat näi-
nä aikoina moninaiset ja jatkuvasti muuttuvat, 

joten monenlaisia valmiuksia tarvitaan. Vaikka 
jokaisessa ammatissa ja tehtävässä on omat eri-
tyispiirteensä jotka pitää opetella, voidaan nuorta 
valmistaa ohjaamalla ajattelua positiiviseen suun-
taan, tarjoamalla kokeilumahdollisuuksia, kannus-
tamalla aktiivisuuteen, uteliaisuuteen ja hyvään 
asenteeseen.

Nuorten keskuudessa nuorisotyöntekijöillä on 
lähtökohtaisesti hyväksytty rooli, joka mahdollis-
taa henkilökohtaisemman kontaktin nuoren kans-
sa. Tätä mahdollisuutta voidaan siten hyödyntää 
nuoren eduksi erityisesti tapauksissa, joissa nuo-
ren sosiaaliset tai psyykkiset valmiudet edellyttä-
vät joustavampia toimintatapoja ja vahvempaa 
ohjauksellista tukea.

Kaupunkiseudun joissakin kunnissa on jo kokeiltu 
13-17-vuotiaille nuorille suunnattuja kesätyöhar-
joitteluja hyvällä menestyksellä. Harjoittelut on 
toteutettu yhteistyössä eri yritysten kanssa ja ne 
ovat olleet pääosin todellisia asiakaspalvelutehtä-
viä, joita nuoret ovat toteuttaneet nuorisotyönte-
kijöiden tukemana ja ohjauksessa. Toimintaan on 
saatu mukaan paikallisia yrittäjiä, jotka ovat tuke-
neet toimintaa taloudellisesti joko suoraan rahana 
tai materiaalien muodossa.

Työelämävalmiuksien vahvistuminen on nuoren elämässä niin merkittävä tekijä, 
että kunnissa tulisi laatia kuntakohtanen ohjelma harjoittelutoiminnan 
ja yhteistyön aloittamiseksi paikallisen yrityselämän kanssa. Tavoitteena 
tarjota ainakin koulujen loma-aikoina harjoittelupaikkoja oman kunnan nuorille.

Harjoittelumahdollisuuksien suunnittelussa tulee erityisesti huomioida ne nuoret,  
joiden valmiudet saada itsenäisesti harjoittelupaikkoja ovat heikot.

Kuntien nuorisopalveluiden tulee toimintoja suunnitellessaan huomioida sekä talous-, 
että henkilöstöresursointi nuorten työelämävalmiuksien tukemiseen.
  

TOIMENPITEET
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6 NUORTEN AKTIIVISUUDEN LISÄÄMINEN

Nuorten aktiivisuus nähdään yhä pitkälti passii-
visuuden kautta. Nuoret ryhmänä saavat helpos-
ti leiman epäaktiivisina ja vailla suuntaa olevina 
yhteiskunnan jäseninä. Aktiivisuudesta voidaan 
puhua myös monien erilaisten asioiden yhteydes-
sä ja useimmiten vailla tutkittua tietoa. 

Nuoren ihmisen elämän kannalta omien kykyjen 
ja vahvojen puolien löytäminen on äärimmäisen 
tärkeää. Kukaan ei voi kehittyä tai tulla aktiiviseksi 
umpiossa, vaan erilaisten toimijoiden kuten kodin, 
koulun ja vaikkapa nuorisotyön on huolehdittava 
siitä, että nuorella on tilaisuus tutustua mm. tie-
teisiin, taiteisiin, liikuntaan ja saada valmiuksia 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Koska nuoren 
henkinen ja fyysinen kasvu tapahtuu pitkälti bio-
logisten lainalaisuuksien muokkaamassa aikatau-
lussa, eikä niitä voi keinotekoisesti nopeuttaa, on 
meidän kasvattajien luotava nuorille turvallinen 
ja hyväksyvä kasvuympäristö. Nuorella on oikeus 
tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi omana itsenään 
ja oppia samalla hyväksymään oma vaillinaisuu-
tensa. Nuorten hyvinvointi rakentuu tällöin realis-
tisen ja myönteisen minäkuvan varaan.

Tällä hetkellä yksi keskeisiä aktiivisuuteen liittyviä 
puheenaiheita on nuorten liikunta-aktiivisuus tai 
paremmin liikkumattomuus. Liikunnan moninai-
set terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat tun-
nettuja ja huoli liikkumattomien nuorten määrän 
kasvusta on näin ollen täysin aiheellinen ja perus-
teltu. Nuorilta kysyttäessä, he toivoisivat parempia 
mahdollisuuksia liikkumiseen ihan vain liikkumi-
sen vuoksi eli niin sanottuja ”höntsyliikunta”-mah-
dollisuuksia kilpaharrastustoimintojen rinnalle. 
Tähän toiveeseen pitää tarttua aidosti, mikäli halu-
amme saada liikkumattomat liikkumaan. Valta-
kunnallisesti ja seudullisestikin tästä on jo joitakin 
avauksia tehty, mutta tulevalla ohjelmakaudella 
tähän on tarpeen panostaa Tampereen kaupunki-
seudun kunnissa ja luoda hyviä käytäntöjä liikku-
misen edistämiseen.

Nuorten kulttuurinen osallisuus ja aktiivisuus 
ovat paljolti riippuvaisia siitä, millaisia kulttuurin 
muotoja nuorille on tarjolla ja millaisia kulttuu-
rin osa-alueita kulloinkin arvostetaan yhteiskun-
nassa laajemmin. Toisaalta nuorten maailmassa 
syntyy jatkuvasti heidän itse luomiaan kulttuu-
rin muotoja ja toimintatapoja. Merkityksellis-
tä nuorten aktiivisuuden näkökulmasta on, että 
nähdäänkö nämä nuorten luomat uudenlaiset 
kulttuuriset toimintatavat uhkana vai mahdolli-
suutena ja tuetaanko nuoria niiden kehittämisessä 
ja toteuttamisessa heidän omista lähtökohdistaan.  

Vai pyrkiikö yhteiskunta muokkaamaan näistä 
vaihtoehtoisista kulttuurisista toimintatavoista 
normeihin sopeutuvaa? Onko nuorilla oikeus olla 
aktiivisia omalla tavallaan? Kulttuurisen nuoriso-
työn tehtävä on tukea nuorten omaa tekemistä, 
oli se sitten perinteistä lähtevää tai nuorten itsen-
sä luomaa.

Kolmas näkökulma nuorten aktiivisuuteen on 
poliittinen aktiivisuus tai laajemmin yhteiskun-
nallinen osallistuminen. Tämä on nuorten aktii-
visuuden osalta alue, jota on tutkittu viime vuo-
sina paljon. Tutkimukset kohdistuvat useimmiten 
perinteiseen rakenteisiin liittyvään aktiivisuuteen 
kuten nuorten äänestysaktiivisuuteen. Erilaisil-
le yhteiskunnallisille instituutioille kuten koululle 
on luotu paljon odotuksia nuorten yhteiskunnal-
lisen aktiivisuuden lisääjänä. Toisaalta kuntiin on 
luotu lailla määriteltyjä nuorten vaikuttamiskana-
via kuten nuorisovaltuustot, joiden olemassa olo 
määritellään kuntalaissa. Onneksi laki ei kuiten-
kaan määrittele muotoa tietynlaiseksi, vaan luo-
vuudellekin jää sijaa. Kuntien on mahdollisuus rat-
kaista itse, miten asia järjestetään. 

Nuorisotyössä nuorten aktiivisuus nähdään heis-
tä itsestään ja heidän omista lähtökohdistaan läh-
teväksi toiminnaksi. Yhteiskunnallinen osallisuus 
syntyy siitä, että nuori tuntee tulevansa kuulluksi 
ja että hän saa mahdollisuuden osallistua ja vai-
kuttaa itseään koskeviin asioihin. Nämä asiat voi-
vat koskettaa joko yksittäistä nuorta tai laajasti 
koko yhteiskuntaa tai jotain siltä väliltä. Nuoriso-
työssä tulee tukea nuorten yhteiskunnallista aktii-
visuutta. Tätä ei kuitenkaan tule nähdä vain nuo-
risovaltuuston tai jonkin muun organisoituneen 
toimintaryhmän toiminnan tukemisena, vaan laa-
jana kaikkeen nuorisotyöhön sisään rakennettuna 
ajattelu- ja toimintatapana. Ei tarjota valmiita mal-
leja, vaan haetaan yhdessä ratkaisut ja toimintata-
vat kuunnellen herkällä korvalla, mitä nuorilla on 
sanottavana.
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”  Nuorella on oikeus tulla hyväksytyksi ja 
    rakastetuksi omana itsenään ja oppia 
    samalla hyväksymään oma vaillinai- 
    suutensa. Nuorten hyvinvointi rakentuu  
    tällöin realistisen ja myönteisen  
    minäkuvan varaan.  ”

Huolehditaan nuorisotilojan asianmukaisesta varustamisesta harrastus- 
välineiden osalta ja kannustetaan aktiiviseen toimintaan nuorisotaloilla 
kävijöitä.

Selvitetään liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin kannustavien kokeilujen 
mahdollistaminen esimerkiksi seudullisella harrastekortilla.

Lyhennetään osallistumisen ja vaikuttamisen välistä ”vasteaikaa” ja pyritään 
tarjoamaan monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia.

TOIMENPITEET
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7 DIGITALISAATIO ON NYT

Digitalisaatiosta on puhuttu viime vuodet voi-
makkaasti. Termi itsessään ei ole vielä vakiintunut, 
mutta yksinkertaistaen voisi todeta digitalisaation 
olevan sekä toimintatapojen uudistamista, sisäis-
ten prosessien digitalisointia, että palveluiden 
sähköistämistä. Kyse on organisaatiotasolla oival-
luksesta, miten omaa toimintaa voitaisiin muuttaa 
tietotekniikan avulla. Kasvatuksellisessa ohjaus-
työssä digitalisaatiota tulee tarkastella kuitenkin 
työn tavoitteista käsin - digitaalisen nuorisotyön 
käsitteen kautta.

Digitalisaatiossa on siis kyse organisaation toimin-
tatapojen tai prosessien muuttamisesta digitaali-
sia välineitä hyödyntämällä siten, että muutos tuo 
lisäarvoa organisaation toimintaan. Nimenomaan 
tässä on digitalisaation ja digitaalisen nuorisotyön 
haaste. Miten organisaatioita uudistetaan siten, 
että digitaalista nuorisotyötä ei nähdä erillisenä 
työmuotona, vaan osana työyhteisön normaa-
lia tavoitteenasettelua ja päivittäistä toimintaa? 
Haaste on oikeastaan sama kaikille nuorisotyön 
viime vuosina yleistyneille työmuodoille (verkko-
nuorisotyö, etsivä työ jne.)

Digitalisointi ei tarkoita siis yksinomaan laitteis-
toa, nuorisotyön viemistä verkkoon tai organisaa-
tioiden uusia sähköisiä välineitä. Teknologia tulee 
nähdä näitä laajemmassa kontekstissa - nuoriso-
työn sisältönä ja luonnollisena toimintaympäristö-
nä. Digitaalinen nuorisotyö tai digitalisaatio ei ole 
jotakin erillistä, vaan olemassa olevaa ja kehitty-
vää, nuorisotyön eri muodoissa ilmenevää toimin-
taa. Digitaalinen nuorisotyö ei tee eroa, onko kyse 
kasvokkaisesta toiminnasta vai verkossa tapahtu-
vasta kohtaamisesta. Tavoitteena tulee olla nuor-
ten (ja työntekijöiden) valmiuksien kasvattaminen 
digitalisoituvan maailman haasteisiin.

Digitaalisuus ei saa olla itseisarvo, muttei myös-
kään erillinen saarekkeensa monimuotoisessa 
nuorisotyön kentässä. Sama pätee tietysti kaikkiin 
nuorisotyön sektoreihin. Toimialalla vallalla oleva 
kehitys kategorisoida voimakkaasti työn eri muo-
toja ei eheytä vaan pikemminkin hajottaa nuoriso-
työn peruseetosta.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien tulee luo-
da yhteinen, pitkälle aikavälille suunnattu digi-
taalisen nuorisotyön strategia. Siinä tulee ottaa 
huomioon työntekijöiden digivalmiuksien kehit-
täminen, infrastruktuuri ja välineistö, nuorten 
mediakasvatukseen tähtäävät toimenpiteet sekä 
kokeilukulttuuriin nojaava kehittäminen sähköi-
sissä palveluissa. 

Strategian runkona voidaan muotona voidaan 
käyttää esimerkiksi valtakunnallisen verkkonuo-
risotyön kehittämiskeskus Verken esille nostamia 
toiminnan kehittämisen periaatteita:
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”  Miten organisaatioita uudistetaan siten,    
   että digitaalista nuorisotyötä ei nähdä 
   erillisenä työmuotona, vaan osana 
   työyhteisön normaalia tavoitteenasettelua 
   ja päivittäistä toimintaa? ”

1. Toimintakulttuuri kannustaa 
     uteiliaisuuteen ja kokeiluun

2. Strateginen suunnittelu tukee pitkäjänteistä 
    kehittämistä

3. Tavoitteellisuus ja arviointi parantavat 
    toiminnan  laatua

4. Resursseja suunnataan digitaaliseen 
    nuorisotyöhön

5. Työyhteisön osaamisesta pidetään huolta

6. Digitaalista nuorisotyötä kehitetään 
    yhteistyössä

7. Digitaalinen nuorisotyö edistää nuorten 
    osallisuutta ja yhdenvertaisuuttaisuutta 

     Lähde: 
     Kohti digitaalista nuorisotyötä; 
     Heikki Lauha & Suvi Tuominen (toim.)

Huolehditaan työntekijöiden digityövalmiuksista mahdollistamalla 
kouluttautuminen  ja kannustetaan rohkeaan kokeilu-
kulttuuriin digitalisaatiota hyödyntäen.

 Varmistetaan työn edellyttämät olosuhteet (välineistö, 
 verkkoinfrastruktuuri) sekä työntekijäresursointi digitaaliseen työhön.

Osallistetaan nuoret mukaan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluun.
Painotetaan mediakasvatusta ohjaustoiminnassa. 

TOIMENPITEET
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8 KAUPUNKISEUDUN TOIMINNAN KEHIT TÄMINEN

Kaiken toiminnan kehittämisen edellytyksenä on, 
että toimintaa jotenkin arvioidaan. Jotta toimintaa 
voi arvioida, on määriteltävä tavoitteet ja luotava 
mittarit. Kun tavoitteet on saavutettu, voidaan 
kehittämistä viedä eteenpäin ja toiminnan laa-
dun voidaan olettaa parantuvan. Jos taas tavoit-
teet eivät toteudu, on kysyttävä, miksi näin on ja 
tarkistettava tavoitteen asettelu. Tampereen kau-
punkiseudun työssä arviointia tapahtuu kahdella 
tasolla. Kaupunkiseudun yhteistyötä tulee arvioi-
da yleisellä tasolla ja kehittää yhteistyön muoto-
ja (esim. digitalisaatio). Toinen taso on  Tampereen 
kaupunkiseudun sisällä tehtävän nuorisotyön laa-
dun, palvelujen tehokkuuden sekä nuorisotyön- ja 
politiikan vaikuttavuuden arviointi.

Yksi Tampereen kaupunkiseudun tulevista kehit-
tämismuodoista on laajentaa työntekijöiden osaa-
mista käytännön yhteistyön kautta. Näitä muoto-
ja on jo nyt, kun eri nuorisotyön vastuualueiden 
ohjaajat ovat perustaneet seudun yhteisiä työryh-
miä, joissa tuotetaan, jaetaan ja opitaan. Seuraava 
askel on mahdollistaa ohjaajien vierailut toisten 
kuntien nuorisotyössä esim. tekemällä työvuo-
ron toisen kunnan nuorisotilalla. Työkokemukset 
toisella paikkakunnalla avartavat ohjaajien näkö-
kulmaa omaan perustyöhön ja ohjaaja voi par-
haimmillaan tuoda tuliaisina kokonaan uusia käy-
täntöjä omalle työpaikalleen.

Ylöjärvellä syksyllä 2016 valmistunut nuorisotyön 
auditointi haastaa Tampereen kaupunkiseutua 
kehittämään yhteistyössä luotettavia nuorisotyön 
mittareita ja hyödyntämään siitä syntyvää vertai-
lua. Talousarvioissa ja tilinpäätöksissä käytetään 
usein määrällisiä mittareita ja ne antavat karkeita 
suuntaviivoja työn laajuudesta ja tavoitettavuu-
desta (esim. nuorisotilan kävijöiden määrä). Näi-
den tunnuslukujen yhtenäistäminen on yksi ohjel-
makauden tavoitteista. 

Suomessa on valmistunut vuonna 2009 avoimen 
nuorisotyön laadun arviointityökalu (Hovi ym.), 
joka on päivitetty vuonna 2015 (Nöjd). Kyseistä 
arviointityökalua on Tampereen kaupunkiseudul-
la toistaiseksi käyttänyt vain Tampere pääasiassa 
itsearviointina ja oman kaupungin sisällä. Audi-
tointi tehtiin vertaisarviointia Ylöjärven auditoin-
nin yhteydessä pienimuotoisesti yhteistyössä 
Tampereen nuoriso-ohjaajien kanssa. Arvioinnin 
tuloksista hyötyy nuoriso-ohjaajat, nuorisotyön 
johto ja kaupungin päätöksentekijät - jokainen 
oman työnsä näkökulmasta.

Arviointityökalun laajempi käyttöönotto Tampe-
reen kaupunkiseudulla etenkin vertaisarviointina 
olisi hedelmällistä ja varmasti herättäisi keskuste-
lua yhtenenäisistä käytännöistä.  Kaupunkimaisen 
nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna järjes-
tää auditointikoulutusta ja mahdollistaa osallis-
tumisen vertaistukiverkostoon. Tampere on osa 
Kanuuna -verkostoa. Voi olla, että Tampereen kau-
punkiseudulla syntyisi omanlaisensa arviointityö-
kalu jalostettuna hyvästä pohjasta, jota on valta-
kunnallisesti otettu käyttöön.

Nuorisotyön vaikuttavuuden arviointia on vai-
kea mitata. Suuntaa antavia toimenpiteitä voivat 
olla kyselyt ja niiden pohjalta tehtävä toiminnan 
kehittäminen. Tampereen kaupunkiseudun nuori-
sokysely on vakiinnuttanut paikkansa. Osassa seu-
dun kunnista kyselyn tulokset ovat merkittävässä 
osassa. Kyselyssä ja tulosten hyödyntämisessä on 
silti vielä kehittämistä. Koska kysely on niin laaja, 
vertailua eri vuosien tulosten ja juuri nuorisotyön 
roolista tulosten muutoksiin on vaikea todentaa. 
Kyselyn onkin tarkoitus hyödyttää laajaa ammatti-
kuntaa, eikä vain kuntien nuorisopalveluita.

Laadun arviointi ja yritykset saada nuorisotyön 
vaikuttavuutta näkyväksi nostavat edelleen tie-
tynlaisen uskottavuusongelman parissa olevan 
nuorisotyön profiilia. SOTE-muutosten myötä 
nuorisotyön rooli kunnassa voi tulla entistä isom-
maksi ja vastuualue voi kasvaa.
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”  Ylöjärvellä syksyllä 2016 valmistunut nuorisotyön auditointi haastaa Tampereen 
    kaupunkiseutua kehittämään yhteistyössä luotettavia nuorisotyön mittareita ja 
    hyödyntämään siitä syntyvää vertailua. ” 

Järjestyksessään toisen seudullisen nuorisotyöoh-
jelman laatiminen on ollut mielenkiintoinen pro-
sessi. Sitä on viety eteenpäin seudullisen työnte-
kijän johdolla ajassa, jossa kaikkia seudun kuntia 
koettelee poikkeuksellisen voimakkaat muutok-
set. Nuorisopalveluihin resursointi ei ole ollut 
itsessään selvää ja toimintoihin on suunnattu ikä-
viäkin säästöjä.

Kuntien organisaatio- ja palveluverkkomuutokset 
ovat toisaalta avanneet toiminnan kehittämiseen 
uudenlaisiakin näkökulmia. Tiivistynyt yhteistyö 
toimialojen kesken on tuonut nuorisotyön roolin 
entistä näkyvämmäksi ja sitä kautta avannut mah-
dollisuuksia vuoropuheluun nuorisotyön perus-
tehtävästä kuntasasolla.

Vuoropuhelua on käyty myös seututasolla. Kau-
punkiseudun yhteistyöverkosto on toiminut ver-
taistukea tarjoavana yhteisönä. Kuntakohtaisten 
haasteiden jakaminen kollegoiden kanssa auttaa 
jaksamaan muutoksen keskellä. Loppujen lopuk-
si haasteet esimerkiksi johtamisessa ja esimies-
työssä ovat kuntakoosta riippumatta jokseenkin 
samankaltaisia.

Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyötoimi-
joina voimme olla ylpeitä tekemästämme yhteis-
työstä. Sen myötä olemme vastanneet ja tulemme 
vastaamaan muuttuvaan nuorisotyön toimin-
taympäristöön. Jaamme hyviä käytänteitä ja toi-
saalta opimme toistemme virheistä.

Tässä seutuohjelmassa esille nostetut toimenpi-
teet ohjaavat työtämme. Ne auttavat suuntaa-
maan paikallistason päätöksentekoa seuraavan 
nelivuotiskauden. Ne eivät ole kuitenkaan kiveen 
hakattuja totuuksia tai valmiita toimintamalleja. 
Tarkastelemme jatkuvasti muuttuvaa toimintaym-
päristöä ja olemme valmiita reagoimaan nopeasti-
kin. Niin nuorisotyö on aina tehnyt.

9 YHTEENVETO

Laajennetaan työntekijöiden osaamista käytännön yhteistyön kautta. 
Mahdollistetaan ohjaajien vierailut toisten kuntien nuorisotyös-
sä esim. tekemällä työvuoroja toisen kunnan toiminnoissa. 

Otetaan käyttöön kaupunkiseudulla arviointityökalu, jonka pohjana toimii 
valtakunnallinen arviointityökalu. 

Hyödynnetään joka toinen vuosi tehtävää nuorisokyselyä laaja-alaisesti myös 
nuorisopalveluiden ulkopuolelle. 

TOIMENPITEET
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