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NAL-paikallisyhdistyksen ääni on tärkeä kunnan nuorten 
palveluita kehitettäessä.  
 

Nuorten asumisen asiat osaksi nuorten palveluita kehittävien verkostojen toimintaa. 
 

 Asumista ei voi ajatella erillään muista nuoren elämän osa-alueista. Asumisen 

onnistuminen on suhteessa siihen, miten nuorella muilla elämän osa-aluille sujuu. 

Jos huoli nuoresta herää, on huolen herättävä myös asumisen osalta. 

 Asumisen asiat ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy kuuluvat kaikille. Kuka tahansa 

toimija voi ottaa asumisen asiat nuoren kanssa puheeksi. Nuorten asunnottomuuden 

ennaltaehkäisyhanke on tuottanut oppaan puheeksi oton tueksi - Nuorten asuminen 

osana arjen työtä ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä – opas. Kannattaa 

tutustua oppaaseen! Sitä voi jakaa myös verkostoissa.  

 Nuorten ääni on huomioitava. Nuorten ääni on saatava paremmin kuuluviin, myös 

asumisen asioissa ja mm. asuinalue- ja kaupunkisuunnittelussa. Nuorten 

istuttaminen verkoston kokouksissa virkamiesten kanssa ei ole tuloksellista. 

Kuuleminen tulee olla aitoa, tasa-arvoista ja vuorovaikutteista kohtaamista nuorten 

kanssa. Toisenlaisten keinojen kokeileminen on suositeltavaa. On hyödynnettävä jo 

olemassa olevia kuntien nuorille kehittämiä osallisuutta vahvistavia toimintatapoja 

(oppilaskunnat, Nuorisovaltuustot) ja järjestää tapahtumia/kuulemistilaisuuksia 

nuorten luonnollisissa ympäristöissä (koulut ja nuorisotalot). On siis mentävä sinne, 

missä nuoret jo luonnollisesti ovat. Asuinaluesuunnittelussa kannattaa hyödyntää 

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeessa Espoossa pilotoitua Nuoret 

arjen keskiössä –toimintatapaa. Raportti työskentelyn prosessista, kokemuksista ja 

jatkotoimenpide-ehdotuksista löytyy hankkeen nettisivuilta 

https://www.nal.fi/fi/nuorten+asunnottomuuden+ennaltaehkaisyhanke/materiaa

lit/ 

 Kunnan nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) työskentelyssä asuminen on 

jossain määrin huomioitu. Olennaista on, että nuorten asumisen kysymykset ovat 

esillä ja ne huomioidaan nuorten elämän kokonaisuudessa.  Jotta asumisen asiat 

saadaan osaksi NOP-työskentelyä, on tämän tavoitteen eteen tehtävä töitä. 

Hankekoordinaatio valmistelee ehdotuksen tähän liittyen. Ehdotus voidaan 

toimittaa NOP-jäsenistölle, jos mahdollista, yhteistyössä paikallisyhdistysten 

kanssa. 

 On otettava kantaa ja oltava aktiivinen nuorten puolestapuhuja.  
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Miten verkostotyö saadaan osaksi paikallisyhdistysten 

toimintaa?  

 
Hanke ehdottaa seuraavia toimenpiteitä: 

 

 Verkostotyö on osa laatujärjestelmää. Työtä ohjaavat laatukriteerit, jotka on 

kirjattu Nuorisoasuntoliiton Laatukäsikirjaan.  Miten paikallisyhdistys kokee 

edistäneensä verkostotyön avulla nuorten asumisen asioita kunnassa? Millainen 

verkostotyö on tuottanut tulosta ja onnistumisen kokemuksia? Miten verkostotyö on 

helpottanut omaa työskentelyä nuorten kanssa? Verkostotyön osuus huomioidaan 

myös yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa ja työntekijöiden toimenkuvissa.  

 Työntekijärekrytoinneissa on kiinnitettävä huomiota verkostotyön 

osaamiseen. Verkostotyön osaaminen ja verkostotyön merkityksen ymmärtäminen 

on olennaista, jos halutaan vaikuttaa nuorten asumisen epäkohtiin kunnassa. 

 Yhdistysten luottamushenkilöitä (hallitus) on koulutettava ymmärtämään 

verkostotyön osaamisen merkitys sekä asumis- että toiminnanohjaajan työssä. 

 Keskusliitto tuo NAL-päivien rinnalle uudenlaisen tavan oppia ja kehittää 

hyödyntäen jo olemassa olevaa paikallistason osaamista ja eri yhdistysten 

vahvuuksia. NAL-päivien lisäksi paikallisyhdistyksille järjestetään kerran vuodessa 

”Vertaiskehittämisen päivät”.  Keskusliitto vastaa päivien organisoinnista yhdessä 

sovitun paikallisyhdistyksen (vrt. NAL-päivien organisointi) kanssa. Kuluista 

vastaisi pääosin Nuorisoasuntoliitto ja tavoitteena olisi työn kehittäminen ja NAL-

paikallistason osaamisen vahvistaminen. Tähän vertaiskehittämistoimintaan 

voidaan ottaa teemaksi mm. verkostotyö ym. ammattitaidon kehittämisen elementit. 

 

 

 

 

Linkkivinkkejä verkostotyöhön : 

  

http://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/verkostot/verkostotyon-kasikirja.html 

 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon liittyvä opas 

http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/opas-nuorten-ohjaus-ja-
palveluverkostolle.pdf 
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