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Dokumentaatiohankkeet

• Kuntaliitossa on käynnissä kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaa hanketta
• Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio –hanke
• Kulttuurin Kuntatietohanke (Kultti)

• Kuntien rooli niin nuorisotyön kuin kulttuurin toimintakentällä on merkittävä
• Tiedontuotanto molemmilla toimialoilla on pirstaleista
• (Vertailukelpoista) kuntakohtaista tietoa ei ole helposti saatavilla
• Monipuolinen työ paremmin näkyväksi

• Hankkeiden avulla vahvistetaan
• kuntien tiedontuotantoa ja tietopohjaa nuorisotyön ja kulttuurin toimialoilla
• tiedon saavutettavuutta ja käyttöä
• tiedon hyödynnettävyyttä oman toiminnan arvioinnissa, 

kehittämisessä ja päätöksenteossa
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Kunnallisen nuorisotyön 
dokumentaatio -hanke



Hankkeen tarve ja tausta

• 2018–2019 kuntien nuorisotoimissa käytettiin nuorisotyön ja toiminnan 
dokumentointiin ruotsalaisen KEKS-järjestön Logbook-järjestelmää.
• Järjestelmä oli vuoden 2019 loppupuolella käytössä yli 130 suomalaisessa kunnassa ja 

sillä oli täällä 1 500 rekisteröitynyttä käyttäjää.
• Logbook osoitti yhteisen dokumentaatiojärjestelmän hyötyjä. 
• Strateginen kumppanuussopimus KEKS:n päätettiin vuoden 2019 lopussa kustannusten 

merkittävän nousun myötä. 
• Logbook-järjestelmä ei myöskään vastannut kaikilta osin suomalaisen nuorisotyön 

tarpeisiin, eikä sen kehittämisessä ollut mahdollista huomioida erityisesti suomalaisten 
toimijoiden tarpeita.

• Vuoden 2020 alusta kunnallisen nuorisotyön dokumentoinnissa on ollut käytössä 
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan ja AVIn väliaikaisratkaisu.
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Hankkeen tavoitteet 1/2

• Kuntaliiton hankkeessa hyödynnetään aiempaa nuorisoalan dokumentaation ja 
tiedontuotannon kehittämistyötä.

• Kehittämishankkeessa luodaan kunnille maksuton dokumentaatiojärjestelmä eli 
sähköinen työkalu, joka vastaa kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio- ja 
tilastointitarpeisiin.
• Tiedon tuottajina toimivat kuntien nuorisotyön henkilöstö

• Tavoitteena on, että järjestelmä on laajasti käytössä eri kokoisissa kunnissa 
ympäri Suomen.
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Hankkeen tavoitteet 2/2

• Dokumentointijärjestelmän avulla kootaan tietoa paikallisesta nuorisotyöstä ja -
toiminnasta sekä järjestämistä koskevista tunnusluvuista.

• Järjestelmän avulla kunnat sanallistavat tekemäänsä nuorisotyötä, 
jolloin työstä on helpompi viestiä päätöksentekijöille ja muille 
sidosryhmille.

• Paikallisen tiedon pohjalta rakentuu kansallinen tieto nuorisotyön 
toimintaympäristöistä, työn sisällöistä ja kohderyhmistä sekä järjestämisestä.

• Tuotettavan tiedon avulla voidaan vaikuttaa nuorisotyön kehittämiseen, laatuun ja 
rahoitukseen sekä nuorten saamaan ja toteuttamaan palveluun.
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Hankkeen eteneminen

• Järjestelmän kehitystyö aloitettiin tammikuussa 2021.
• Järjestelmän teknisestä kehityksestä vastaa Vincit Oyj
• Järjestelmän sisällön suunnittelua ja nuorisotyöhön liittyvää luokittelutyötä on tehty 

yhteistyössä kuntien kanssa

• Lyhyt testausjakso elo-syyskuun vaihteessa.

• 1. käyttöversio on tarkoitus olla kuntien käytössä syksyllä 2021.
• Kunnat voivat ottaa järjestelmän käyttöönsä omassa aikataulussaan.
• Kuntaliitto tukee kuntia järjestelmän käyttöönotossa.

• Käyttöliittymä toteutetaan suomen ja ruotsin kielellä.

• Lisätietoja hankkeesta: https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-
kulttuuri/nuorisotyo#kunnallisennuorisotyondokumentaatio

7

https://www.kuntaliitto.fi/opetus-ja-kulttuuri/nuorisotyo#kunnallisennuorisotyondokumentaatio


Kulttuurin kuntatietohanke 
KULTTI



Kultti-hanke 1/2

• Hankkeella toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön Kuntaliitolle antamaa 3-
vuotista valtakunnallista kehittämistehtävää, jolla edistetään kuntien 
kulttuuritoimintaa kuvaavan tiedon kehittämistä kuntien kulttuuritoiminnasta 
annetun lain (166/2019) mukaisesti.

• Tavoitteena yhtenäinen kuntien kulttuuritoimintaa kuvaava tietopohja, joka 
sisältää kuntien kulttuurin talous- ja toimintatietoja.

• Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevan ja uuden tiedon tarve kunnissa
sekä määritellään näihin liittyvät tietosisällöt.

• Hankekaudella rakennetaan teknisen alustan ensimmäinen versio sekä 
toteutetaan tiedonkeruun pilotti, jossa testataan alustalla olevan sähköisen 
tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmän toimivuutta.
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Kultti-hanke 2/2

• Tietopohjan suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Kuntaliiton kulttuurin 
vertailutiedonkeruuta.

• Vertailutiedonkeruuta on toteutettu yli 10 vuoden ajan yhteistyössä Cuporen ja 
kuntien kulttuurijohtajien verkoston kanssa (suurimmat 24 kaupunkia).
• Kunnat ovat käyttäneet vertailutietoja mm. toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.
• Kansallisesti tiedot ovat tarjonneet tietoa kulttuuriin kohdistetuista satsauksista ja 

painopisteistä kunnissa. 

• KULTTI-hankkeessa voidaan hyödyntää jo tehtyä tiedonkeruuta niin, että 
kustannus- ja toimintatietojen ohella kerätään kävijätietoja ja huomioidaan 
kulttuuritoiminnan liittyvät ajankohtaiset tietotarpeet, esim. avustukset, 
harrastustoiminta, tapahtumat sekä taiteen käyttö sosiaali- ja terveyspalveluissa.
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Kultti-hankkeen toteutus

• Konsortioyhteistyö Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa.
• Kuntaliitto koordinoi hanketta ja vastaa digitaalisen alustan 

kehittämisestä. Cupore vastaa hankkeessa tiedon asiantuntijatehtävistä.

• Kunnat keskeinen sidosryhmä
• Asiantuntijatyöryhmä: Arvioi keskeisen kulttuuritoimintaa koskevan 

tiedon kokonaisuuden huomioiden erityisesti kuntien tietotarpeet sekä tiedon 
keräämiseen ja hyödyntämiseen liittyvät tarpeet ja käyttötavat.

• Kuntaverkosto: Toimii hankkeen ja työryhmien tukena, osa kunnista 
on asiantuntijatyöryhmässä. Kunta-asiantuntemusta, palautteita ja 
näkemyksiä hyödynnetään hankkeen eri vaiheissa. Hankkeen pilotti toteutetaan 
kuntaverkoston kanssa.

• Muita sidosryhmiä
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Taiteen edistämiskeskus ja Kulttuuria 

yhteistuumin –kehittämistehtävä
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Kultti-hankkeen eteneminen

• Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa
1. Suunnittelu ja käynnistys (01-06/2021)
2. Tietosisältöjen kartoitus ja määrittely (07/2021-07/2022)
3. Pilotointi (08/2022-05/2023)
4. Tulokset ja arviointi (06-12/2023)

• Lisätietoja hankkeesta: https://www.kuntaliitto.fi/kulttuuri-ja-
kirjasto#kulttuurinkuntatietohanke
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Tiina Pohjanen
+358 9 771 2214, +358 50 562 5870
Tiina.Pohjanen@kuntaliitto.fi
@TiinaPohjanen

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
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