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Nuorisotyö kunnissa 2020  

 

Arvoisa vastaanottaja,  

Aluehallintovirastot keräävät tietoa kuntien nuorisotyön palveluiden tilasta säännöllisin 

väliajoin. Tällä kyselyllä selvitetään kuntien nuorisotyön palvelujen kattavuutta ja 

henkilöstöresurssia vuonna 2020.  

Kyselyn tuloksia julkistaan nuorisotilastot.fi sivustolla.  

www.nuorisotilastot.fi on Aluehallintovirastojen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 

ylläpitämä tilastopalvelu, jonka avulla seurataan nuorisotyön palvelujen saatavuutta ja 

tilannetta eri puolilla Suomea. Sivusto on tarkoitettu niin kansalaisille, käytännön 

nuorisotyöntekijöille kuin viranomaisillekin. Sen tarkoituksena on avoimesti näyttää 

nuorisotyön laaja kirjo koko maassa sekä tarjota työkaluja nuorisotyöntekijöille sekä 

viranomaisille suunnittelun ja johtamisen tueksi. Kehitämme sivustoa jatkuvasti ja 

päivitämme sen olemassa olevia tietokantoja. 

Sivuston tiedot kerätään hyödyntämällä eri tahojen, mm. OKM:n, AVI:en ja 

tilastokeskuksen, aineistoja. Kuntien nuorisotyön osalta tiedot perustuvat kunnan itse 

ilmoittamiin tietoihin. Pyytäisimme Teitä nyt vastaamaan verkkokyselyyn koskien 

kuntanne nuorisotyön saatavuutta sekä sen käytettävissä olevia resursseja. Kyselyyn 

pääsee oheisen linkin kautta: 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto voi luovuttaa tietoja tieteellisiä tutkimuksia 

ja tilastollisia selvityksiä varten.  

Tämä kysely lähetetään kunnissa nuorisotoimesta vastaavalle viranomaiselle.  

Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn 29.3.2021 mennessä. 

Kiitos vastauksesta! 

 

Kyselyyn vastaajan tiedot: 
 

Etunimi   

Sukunimi   

Tehtävänimike   

Puhelinnumero   

Sähköpostiosoite   

Kunta etukäteen täytetty 
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1. Kuinka monta henkilöä kunnan nuorisotoimessa toimii vuonna 

2020 (henkilötyövuosi, htv)? 
 

Kysymyksellä selvitetään, millaisilla resursseilla kunnallinen nuorisotyö toteutetaan. 

Tämä tieto sekä tiedot nuorisopalveluista päivitetään Nuorisotilastot.fi-sivuille, josta 

löytyvät myös edellisellä kerralla kysytyt tiedot. 

Merkitse kysymyksiin vain päätoimiset (vakituiset ja määräaikaiset) työntekijät. 

Raportoikaa tähän myös ostopalvelun HTV:t, jos kunta toteuttaa nuorisolain 8 §:ssä 

säädettyjä nuorisotyön ja -politiikan tehtäviä ostopalveluna.  

Tähän ei lasketa etsivää nuorisotyötä tekeviä tai työpajojen henkilökuntaa, sillä 

heidän tietonsa saadaan muualta. Tähän ei lasketa myöskään esim, 

toimistotyöntekijöitä (esim. hallintosihteeri tai kirjanpitäjä), oppisopimuksella 

työskenteleviä tai aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa tekeviä. 

Nuorisotoimenjohtajana tai vastaavana (sis. päällikkö - ja esimiestason tekijät) (HTV) 

 

Nuorisotyön suunnittelija tai koordinaattori tms. (HTV)  

Nuorisosihteerinä tai vastaavana (HTV) 

 

Nuoriso-ohjaajana tai vastaavana (HTV) 

 

Erityisnuorisotyöntekijänä tai vastaavana (HTV) 

 

Jonakin muuna nuorisotyöntekijänä (HTV) 
 

 

Projektityöntekijöitä (HTV)  

Nuorisotyön koko henkilöstö (HTV) yhteensä 

 

2. Toimiiko kunnassanne nuorten vaikuttajaryhmä (esim. 

nuorisovaltuusto)?   
o Toimii 

o Ei toimi 

o En osa sanoa 
 

Kommentti 

----------- 

3. Onko nuorisotyöhön laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma tai 

tasa-arvosuunnitelma? 
(jos on yhdistetty, valitse sekä yhdenvertaisuussuunnitelma että tasa-arvosuunnitelma) 

□ Yhdenvertaisuussuunnitelma   

□ Tasa-arvosuunnitelma 

□ Ei ole 

Kommentti 

----------- 
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4. Saavatko kuntanne nuoret tarvitessaan seuraavia palveluja?  
  

palvelu 
kunnassa 

 
 on |ei |eos 

kommentit 

Avoin nuorisotyö / yhteisöllinen nuorisotyö 

Nuorisotalot tai muut nuorille avoimet tilat ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorisotilojen ”avoimet nuorten illat” -toiminta  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Avoin pienryhmä- tai kerhotoiminta  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Digitaalinen nuorisotyö /verkkonuorisotyö 
(i: Digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä 
nuorisotyössä, voi tapahtua joko fyysisessä tai digitaalisessa ympäristössä) 

⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorille järjestetyt koulutukset ja tiedotustilaisuudet ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Kansainvälinen nuorisotyö   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Leiritoiminta ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Kohdennettu ja erityisnuorisotyö 

Etsivä nuorisotyö   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Katutyö tai jalkautuva nuorisotyö   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Ohjaamon palvelut  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorten työpajat ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Pienryhmätoiminta (i: suljetut ryhmät)   ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Yksilöohjaus ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorisotyö koulussa 

Nuorisotyö peruskouluissa ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorisotyö peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheessa ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Nuorisotyö toisen asteen oppilaitoksissa ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Osallisuustoiminta ja yhteiskunnallinen nuorisotyö 

Nuorisojärjestöjen tukipalvelut (muu kuin avustustoiminta)  ⃝   ⃝  ⃝ 
 

Vapaiden nuorten toimijaryhmien tukipalvelut (ei rekisteröidyt 
nuorisoryhmät)  

⃝   ⃝  ⃝ 
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Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto: 

 
Nuorisolain 9 §:ssä Monialaisesta yhteistyöstä säädetään, että kunnassa on oltava ohjaus- ja 
palveluverkosto tai muu vastaava yhteistyöryhmä, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat 
nuoret. Tässä kyselyssä edellä mainittua monialaista yhteistyötä kutsutaan nuorten ohjaus- ja 
palveluverkostoksi. 

 
Nuorisolain (1285/2016) 9 §:n mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tai muu kaikkia 
kunnan nuorten asioita käsittelevä yhteistyöverkosto on … 
 

• Kunnan oma  
• Yhteinen toisen kunnan tai kuntien kanssa. Luettele verkostoon kuuluvat muut kunnat... 
• Perustettu aikoinaan, mutta ei toimi enää🡪lisäkysymys 
• Valmisteilla, kommentti: 
• Ei ole perustettu eikä ole valmisteilla 🡪lisäkysymys 

 

Jos lakisääteistä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoa ei ole 

perustettu tai sen toiminta on päättynyt, voitte avata syitä sen 

puuttumiselle.  
□ Nuorisolain 9 § velvoittavuutta ei ole tunnistettu kunnassa 
□ Kunnassa ei ole sovittu, kenen tehtävä on perustaa verkosto 
□ Kunnassa tarvitaan ohjausta verkoston perustamiseen 
□ Verkoston tehtävästä ja tavoitteista ei syntynyt yhteistä ymmärrystä 
□ Verkosto kokoontui muodollisesti ilman käsitystä sen varsinaisesta tehtävästä 
□ Verkoston johtaminen ontui 
□ Verkostossa ei päästy sopuun käsitellyistä asioita 
□ Verkostotyöskentely kaatui henkilöristiriitoihin 
□ Verkostotyöskentely kaatui käytännön ongelmiin (esim. ihmiset pääsivät huonosti paikalle 

kokouksiin) 
□ Verkoston aktiiviselle työskentelylle ja asioiden edistämiselle ei ollut varattu riittävää 

resurssia (koordinaatiotyö yms.) 
□ Työskentelyyn ei sitouduttu 
□ Kokouksia oli liian harvoin, eikä toimintaan syntynyt jatkuvuutta 
□ Muu, mikä? 

 

 

Kommentti 

----------- 

 


