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Johdanto 

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat alle 29-
vuotiaat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret tai saman ikäiset nuo-
ret, jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Nuorisolain (1285/2016) 
10 §:n mukaan etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja 
auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, 
itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan sekä muuta elämänhallintaansa ja pääsy-
ään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen 
ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivä nuoristyö aloitetaan ensisijaisesti sen pe-
rusteella, mitä tietoja nuori itse antaa ja millaiseksi hän arvioi oman tuen tarpeensa. Kunnat 
päättävät, järjestävätkö ne alueellaan etsivää nuorisotyötä. Nykyisin etsivää nuorisotyötä 
järjestetään lähes jokaisessa Manner-Suomen kunnassa. Aluehallintoviraston tietojen mu-
kaan vuonna 2018 noin 97 prosentissa kunnista tarjottiin etsivän nuorisotyön palveluja.1 
Etsivän nuorisotyön toimintaa tuottavat esimerkiksi kunnat, kaupungit, yhdistykset, säätiöt 
ja kuntayhtymät. Lisäksi kunnat tuottavat toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa.2 Etsivään nuorisotyöhön voidaan myöntää valtion erityisavusta, joka tulee kohden-
taa etsivän nuorisotyöntekijän palkkauskuluihin.  

Tämän tarkastusmuistion kohteena ovat valtionavustuksella tuetut etsivän nuorisotyön 
organisaatiot, joiden toimintaa tarkastellaan kuvailevin tilastollisin menetelmin. Lisäksi 
muistiossa arvioidaan organisaatioiden tehokkuutta. Muistio on liite tarkastuskertomuk-
seen Työpajatoiminnan vaikuttavuus ja etsivän nuorisotyön resurssit ja tehokkuus. Muisti-
ossa kuvataan etsivän nuorisotyön toimintaa ja toiminnan sisältöjä sekä toimenpiteisiin oh-
jaamista alueellisesti pääasiallisesti vuosina 2014–2018. Lisäksi tarkastellaan etsivän nuori-
sotyön mitoituksen yhteyttä joihinkin alueellisiin sosioekonomisiin tunnuslukuihin. Muis-
tion lopussa arvioidaan valtionavustuksella tuettujen etsivän nuorisotyön organisaatioiden 
tehokkuutta kahdella vaihtoehtoisella menetelmällä. Tehokkuuden tarkastelu rajautuu vuo-
siin 2014–2017. Etsivän nuorisotyön tehokkuutta arvioitiin käyttämällä tuotoksena tavoitet-
tujen ja toimenpiteisiin ohjattujen nuorten määrää.  

Muistiossa esitettyjen analyysien pääasiallisena aineistona hyödynnettiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyjä vuosilta 2014–2018. Et-
sivän nuorisotyön kyselyaineistojen tietoja täydennettiin työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
työnvälitystilaston tiedoilla ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämillä rekis-
teripohjaisilla tiedoilla, jotka kuvaavat kuntien olosuhteita vuosittain.  

Tarkastuksessa käytettyjä aineistoja kuvataan tarkemmin tarkastusmuistion ensimmäi-
sessä luvussa. Muistion toisessa luvussa tarkastellaan etsivää nuorisotyötä järjestävien kun-
taorganisaatioiden ja muiden yhteisöjen toimintaa ajallisesti ja alueellisesti. Lisäksi tarkas-
tellaan etsivän nuorisotyön resursoinnin ja alueen sosioekonomisten tunnuslukujen välisiä 
yhteyksiä. Kolmannessa luvussa kuvataan lyhyesti etsivän nuorisotyön tuloksellisuuden ar-
vioinnissa käytetyt menetelmät ja esitetään tehokkuusanalyysien tulokset. Muistion lopuksi 
tehdään yhteenveto tuloksista.  
 



 

 
 

1 Aineisto 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) toimeenpanee vuosittain valtakunnallisen etsivän 
nuorisotyön kyselyn, joka osoitetaan valtionavustusta saaville organisaatioille. Kyselyn to-
teuttavat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä muiden aluehallintoviras-
tojen kanssa. Tarkastusmuistion pääasiallisena aineistona hyödynnettiin valtakunnallisen 
etsivän nuorisotyön kyselyjen aineistoja vuosilta 2014–2018. Kyselyjen aineistot sisältävät 
asiakas- ja työntekijätilastot, minkä lisäksi niistä on saatu tietoja etsivän nuorisotyön orga-
nisaatioista. Tarkastusmuistiossa esitetyistä tiedoista näihin kyselyihin perustuvat esimer-
kiksi tiedot etsivän nuorisotyön yhteydenottojen, palvelukontaktien ja ohjausten määristä.  

Etsivän nuorisotyön asiakastiedot on saatu etsivän nuorisotyön organisaatioissa PAR-
asiakasrekisterijärjestelmään kerätyistä tiedoista. Aluehallintoviraston tietojen mukaan 
PAR-järjestelmää käytti vuonna 2017 useampi kuin yhdeksän kymmenestä etsivän nuoriso-
työn organisaatiosta.3 PAR-järjestelmä kehitettiin työpajojen ja etsivän nuorisotyön käyt-
töön, jotta ne voisivat kerätä tilastollista tietoa omasta toiminnastaan.4 Viime vuosina jär-
jestelmää on kehitetty myös valtionavun seurannan helpottamiseksi. PAR-hankkeessa kehi-
tetyt järjestelmät siirrettiin vuonna 2018 aluehallintoviraston alaisuuteen.  

Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön aineisto sisältää myös tietoja, jotka liittyvät esi-
merkiksi etsivän nuorisotyön paikkaan ja asemaan kunnallisissa ja alueellisissa palveluver-
kostoissa. Lisäksi aineistossa on tietoja etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten taustoista 
sekä etsivän nuorisotyön organisaatioiden vastuuhenkilöiden arvioita viranomaisyhteistyön 
sujuvuudesta.  

Kyselyssä on etsivän nuorisotyön nuoria koskevien toimenpiteiden osalta tapahtunut 
muutoksia tarkastelujaksolla. Vuonna 2018 aineiston toimenpiteiden tilastointitapaa muo-
kattiin sellaiseksi, että etsivän nuorisotyön asiakkaana olleelle nuorelle voitiin kirjata sama 
toimenpide vain kerran vuodessa. Aiempina vuosina etsivän nuorisotyön asiakkaana olleelle 
nuorelle oli mahdollista tilastoida sama toimenpide useammin kuin kerran vuodessa. 

Valtionavustusta saaneille etsivän nuorisotyön organisaatioille osoitettava valtakunnal-
linen etsivän nuorisotyön kysely toteutetaan vuoden alussa kesken tilikauden. Valtion-
avusta voidaan joissakin tapauksissa kuitenkin siirtää seuraavalle toimintakaudelle, ja käyt-
tämättömiä avustuksia voidaan palauttaa tai periä takaisin etsivää nuorisotyötä järjestäviltä 
organisaatioilta. Näistä syistä johtuen organisaatioiden ilmoittamat kustannustiedot ovat 
aineistossa suuntaa-antavia. Toinen huomioitava seikka aineistossa on, että kunnat voivat 
toteuttaa etsivää nuorisotyötä myös yhteistyössä. Tällöin etsivän nuorisotyön organisaatiot 
voivat toimia yksittäistä kuntaa laajemmalla alueella. Myös järjestämisvastuu voi siirtyä 
vuosittain kunnalta toiselle, mikä heijastuu osaltaan aineiston tietoihin. Myös etsivän nuo-
risotyön kyselyssä on tapahtunut vuosien saatossa joitakin muutoksia, minkä vuoksi eri vuo-
sien aineistot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään. 

Tehokkuusanalyysien aineisto 

Tarkastusmuistiossa esitetyissä tehokkuusanalyyseissa tarkastellaan pääasiassa vuosia 
2014–2017. Tehokkuusanalyysien kannalta olennaisimmat tiedot organisaatioista sekä pal-
velukontaktien ja toimenpiteisiin ohjattujen nuorten määristä ovat saatavilla koko tarkas-
telujaksolta, ja niiden tilastointitapa on pysynyt pääpiirteissään muuttumattomana.  

Analyyseja varten etsivän nuorisotyön kyselyjen tiedoista koostettua aineistoa täyden-
nettiin kuntien rekistereistä tarkastelujaksolta saaduilla tiedoilla. Rekisteripohjaisista tie-
doista tarkastuksessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) 
Työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista laatimaan työnvälitystilastoon perustuvia tietoja 
sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamia väestön hyvinvointia ja terveyttä kuvaa-
via tietoja vuosilta 2014–2017.  

Joidenkin kuntien osalta aineistoa ei ollut mahdollista täydentää kuntatason tiedoilla, 
koska esimerkiksi Tilastokeskuksen julkaisuperiaatteet vaikuttivat siihen, ettei kaikkien kun-
tien tietoja ollut saatavilla.5 Tämä koskee aineistossa etupäässä väkiluvultaan pieniä, alle 



 

 
 

4 000 asukkaan kuntia. Myös vuosina 2014–2017 tapahtuneiden kuntaliitosten vuoksi joi-
denkin kuntien taustatietoja ei voitu yhdistää aineistoon. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok-
sen (THL) indikaattoripankki Sotkanetin tiedoista hyödynnettiin ilman perusasteen jälkeistä 
tutkintoa jääneiden 17–24-vuotiaiden osuutta vastaavan ikäisestä väestöstä, kunnan kou-
lutustasomittainta, tulonjakotilastoon perustuvaa yleistä pienituloisuusastetta ja perustoi-
meentulotukea saaneiden 18–24-vuotiaiden osuutta vastaavan ikäisestä väestöstä kalente-
rivuoden aikana. Lopullisissa tehokkuusanalyyseissa olivat mukana vain sellaiset etsivää 
nuorisotyötä järjestävät organisaatiot, joista saatiin organisaation tietojen lisäksi myös toi-
mintaympäristöä kuvaavat taustatiedot. Vuoden 2018 aineisto rajattiin analyysien ulkopuo-
lelle, sillä toimintaympäristöä kuvaavia tilastoja ei ollut tarkastusmuistiota kirjoitettaessa 
vielä vuoden 2018 osalta julkaistu tai niitä ei tulla toteuttamaan lainkaan. 
 
 
 
 



 

 
 

2 Erot toiminnassa ja toimintaympäristössä 

2.1 Toiminnan sisällössä ja toimenpiteisiin ohjaamisessa 
on eroja sekä kunnittain että alueellisesti 

Tässä luvussa kuvataan ensin etsivän nuorisotyön toimintaa vuosina 2014–2018. Tämän jäl-
keen toiminnan sisältöjä tarkastellaan lähemmin kuntaryhmittäin ja kuvataan etsivän nuo-
risotyön kautta tapahtunutta toimenpiteisiin ohjautumista eri palveluryhmittäin. Lähem-
mässä tarkastelussa keskitytään vuosiin 2015–2018, sillä etsivän nuorisotyön vuoden 2014 
tiedot eivät ole kaikkien toimenpiteiden osalta vertailukelpoisia myöhempien vuosien tie-
tojen kanssa. Vuoden 2018 toimenpiteiden osalta tulee myös muistaa ensimmäisessä lu-
vussa mainittu muutos tilastoinnissa. 

Kuviossa 1 kuvataan valtionavustusta saavien etsivää nuorisotyötä järjestävien kuntaor-
ganisaatioiden tai muiden yhteisöjen kokonaismäärän kehitystä vuosina 2014–2018. Etsi-
vän nuorisotyö laajeni voimakkaimmin vuosina 2014–2015, jolloin organisaatioiden määrä 
kasvoi 222 organisaatiosta 234 organisaatioon. Vuosina 2016–2018 etsivän nuorisotyön or-
ganisaatioiden määrä on vakiintunut noin 240:een.  

Yleisimmin etsivä nuorisotyö tuotettiin kunnan, kaupungin tai usean kunnan muodosta-
man kuntayhtymän palveluna. Kuntien, kaupunkien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu 
osuus etsivän nuorisotyön tuottajista vaihteli 85–86 prosentin välillä. Yhdistysten tai sääti-
öiden osuus etsivää nuorisotyötä tuottavista organisaatioista oli 13–14 prosenttia, ja yritys-
ten osuus vaihteli noin puolesta prosentista kahteen prosenttiin.  

 

 

Kuvio 1: Valtionavustusta saavien etsivän nuorisotyön organisaatioiden kokonaismäärä vuosina 2014– 

2018. Tietolähde: LSSAVI, Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 
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Etsivän nuorisotyön palveluprosessin voidaan karkeasti ymmärtää etenevän palvelun 
käynnistämisestä palveluntarpeen selvittämiseen ja palvelun toteuttamiseen. Etsivän nuo-
risotyön palveluprosessi käynnistyy tyypillisesti etsivän nuorisotyöntekijän yhteydenotolla 
tai etsiville nuorisotyöntekijöille osoitetulla yhteydenottopyynnöllä. Tarkastuksessa on hyö-
dynnetty etsivän nuorisotyön aineiston PAR-asiakasrekisteristä saatuja tietoja etsivän nuo-
risotyön yhteydenotoista, tavoittamien sekä toimenpiteisiin ohjaamien nuorten määrästä. 
Yhteydenotolla viitataan aineistossa niiden alle 29-vuotiaiden määrään, joita etsivä nuori-
sotyö on lähestynyt. Tavoitetuilla nuorilla tarkoitetaan etsivän nuorisotyön aineistossa sel-
laisia nuoria, joiden kanssa etsivä nuorisotyöntekijä on ollut vuorovaikutuksessa henkilö-
kohtaisesti ja joiden kanssa hän on pyrkinyt selvittämään nuorten elämäntilannetta ja siihen 
liittyviä mahdollisia tuen tarpeita. Toimenpiteissä olevien nuorten määrä viittaa puolestaan 
nuoriin, jotka ovat ohjautuneet etsivän nuorisotyön kautta eteenpäin muihin palveluihin. 
Toimenpiteissä olevien nuorten määrään sisältyvät myös ne nuoret, jotka ovat saaneet et-
sivän nuorisotyön organisaatioiden itse järjestämiä palveluja, kuten etsivien nuorisotyönte-
kijöiden tarjoamaa tukea, neuvontaa, ohjausta tai apua tulevaisuuden suunnitteluun.  

Kuviossa 2 on esitetty etsivän nuorisotyön palveluprosessissa olleiden nuorten lukumää-
riä vuosina 2014–2018. Etsivä nuorisotyö otti Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tie-
tojen perusteella vuosina 2014–2018 yhteyttä oin 24 400–27 500 nuoreen. Niiden nuorten 
määrä, joihin etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä, on kasvanut tarkasteluajanjaksolla vuo-
sia 2016 ja 2017 lukuun ottamatta, jolloin nuorten määrä hienoisesti väheni. Suurin yksit-
täinen muutos kontaktivaiheessa olleiden nuorten kokonaismäärässä tapahtui vuosina 
2014–2015, jolloin määrä kasvoi noin 2 300:lla. Kasvua tapahtui myös vuonna 2018, jolloin 
yhteydenottovaiheessa olleiden nuorten määrä lisääntyi noin 1 050:lla edellisvuodesta.  

Yhteydenottovaiheessa olleiden nuorten kokonaismäärän muutokset vuosina 2014–
2018 heijastuvat muutoksiin myös etsivän nuorisotyön tavoittamien ja toimenpiteisiin oh-
jaamien nuorten määrissä. Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten kokonaismäärä kasvoi 
vuosina 2015–2018 noin 16 700 nuoresta noin 19 800 nuoreen. Tavoitettujen nuorten 
määrä kasvoi eniten vuosina 2014–2015, jolloin etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten 
määrä kasvoi 2 164:lla. Vuonna 2018 tavoitettiin noin 1 500 nuorta enemmän kuin edeltä-
vänä vuonna 2017. 

Etsivässä nuorisotyössä palveluihin tai toimenpiteisiin ohjattujen nuorten määrä on niin 
ikään kasvanut vuosina 2014–2018. Huomattavin muutos palveluihin ohjattujen nuorten 
määrässä tapahtui tarkasteluajanjaksolla vuosina 2017–2018, jolloin toimenpiteisiin ja pal-
veluihin ohjattujen nuorten määrä kasvoi 3 900:lla. Tavoitetuista nuorista toimenpiteisiin 
ohjattiin vuosina 2014–2017 keskimäärin noin 73 prosenttia. Vuonna 2018 nuoria ohjattiin 
toimenpiteisiin tai palveluihin aiempia vuosia selkeästi enemmän: kasvu oli noin 88 prosent-
tia (kuvio 1). Tilannetta saattaa toimenpiteisiin kirjattujen nuorten osalta jossain määrin se-
littää se, että kirjaamis- ja tilastointikäytäntöjä tarkennettiin etsivän nuorisotyön organisaa-
tioissa vuonna 2018. 

 

Kuvio 2: Etsivän nuorisotyön yhteydenotot sekä tavoitetut ja toimenpiteisiin ohjatut nuoret vuosina 2014–

2018. Tietolähde: LSSAVI, Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 
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Kun etsivän nuorisotyön palveluissa olevia nuoria tarkastellaan ikäryhmittäin, voidaan 
havaita, että vuosina 2014–2018 etsivä nuorisotyö otti yhteyttä pääasiassa 16–20- ja 21–
25-vuotiaisiin nuoriin (kuvio 3). Näihin ikäryhmiin kuuluvia myös tavoitettiin sekä ohjattiin 
palveluihin ja toimenpiteisiin selvästi muita ikäryhmiä enemmän. 16–20-vuotiaat ovat luku-
määräisesti suurin palveluita saava ikäryhmä. Toimenpiteissä olevien nuorten määrä kasvoi 
vuonna 2018 kaikissa ikäryhmissä, selkeimmin 16–20-vuotiaiden ikäryhmässä. Tuloksia voi-
daan tiivistää siten, että ikäryhmien välinen ero palvelujen määrässä kaventui aina vuoteen 
2017 asti, minkä jälkeen etsivän nuorisotyön tavoittamien ja toimenpiteisiin ohjaamien 
nuorten lukumäärä on puolestaan kasvanut kaikkein eniten nuorimmissa ikäryhmissä.  
 

 

Kuvio 3: Etsivän nuorisotyön yhteydenotot sekä tavoitetut ja toimenpiteisiin ohjatut nuoret ikäryhmittäin 

vuosina 2014–2018. Tietolähde: LSSAVI, Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 

Etsivän nuorisotyön toimenpiteet ja palvelut vuosina 2015–2018 

Kuviossa 4 on esitetty vuosittainen toimenpiteiden lukumäärä toimenpideryhmittäin. Toi-
menpiteiden kokonaismäärään sisältyvät etsivän nuorisotyön kautta tapahtuneet ohjaami-
set muihin palveluihin sekä etsivän nuorisotyön organisaatioiden itse järjestämät palvelut. 
Erot edellä kuvattujen toimenpiteissä olevien nuorten lukumäärän ja toimenpiteiden koko-
naismäärän välillä johtuvat aineistossa siitä, että etsivän nuorisotyön tavoittama nuori on 
voitu ohjata vuoden aikana useaan toimenpiteeseen tai palveluun etsivän nuorisotyön asi-
akkaana. 

Kuviosta voidaan nähdä, että toimenpiteitä oli eniten vuosina 2015 ja 2016. Etsivän nuo-
risotyön itse järjestämien sekä etsivän nuorisotyön kautta muihin palveluihin tapahtunei-
den ohjausten kokonaismäärä oli vuonna 2015 noin 62 700 ja vuonna 2016 noin 62 600. 
Huomattavin muutos toimenpiteiden kokonaismäärässä edellisvuosiin verrattuna tapahtui 
vuonna 2018, jolloin toimenpiteitä oli kaikkiaan noin 10 200 vähemmän kuin vuonna 2017. 
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Toimenpiteiden määrä ei vähentynyt siksi, että etsivän nuorisotyön sisällössä olisi tapahtu-
nut muutoksia. Sen sijaan vuoden 2018 tilannetta selittänee toimenpiteiden tilastointitavan 
muuttuminen siten, että etsivän nuorisotyön asiakkaana olleelle nuorelle voitiin kirjata 
sama yksittäinen toimenpide vain kerran vuodessa. Aiempina vuosina sama toimenpide on 
voitu kirjata useammin kuin kerran. 

Tarkasteluajanjakson kaikkina vuosina toimenpiteitä tehtiin eniten nuorisotyön asiak-
kuuteen liittyvissä palveluissa, joita ovat esimerkiksi etsivien nuorisotyöntekijöiden tar-
joama tuki, tulevaisuustyöskentely, palveluohjaus ja asumiseen liittyvät palvelut. Ryhmään 
luokiteltavien toimenpiteiden määrä kasvoi vuoteen 2017 asti, minkä jälkeen toimenpitei-
den määrä laski toimenpideryhmistä voimakkaimmin: vuonna 2018 kirjattiin noin 5 300 toi-
menpidettä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuten edellä tuotiin esiin, vuoden 2018 tie-
dot toimenpiteiden määristä eivät ole kuitenkaan täysin vertailtavissa aiempiin vuosiin, 
mikä johtuu toimenpiteiden tilastointitavassa tapahtuneesta muutoksesta.  

Etsivän nuorisotyön asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden ohella etsivän nuorisotyö te-
kee tiivistä yhteistyötä kuntien monialaisten palvelujen kanssa. Määrällisesti etsivän nuori-
sotyön asiakkaina olleita nuoria ohjattiin vuosina 2015–2018 eniten sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluihin, työ- ja elinkeinotoimistojen tarjoamiin työllistymispalveluihin sekä 
opintoihin ja opiskeluun valmentaviin koulutuksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui-
den osalta kaikkina tarkastelun vuosina etsivän nuorisotyön asiakkaina olleita nuoria ohjat-
tiin yksittäisistä palveluista eniten mielenterveys- ja toimeentuloon liittyviin palveluihin. 

Palveluihin ohjaamisten määrä vähentyi tarkastelujakson aikana vuodesta 2015 lähtien 
pääsääntöisesti kaikissa palveluryhmissä. Poikkeuksen muodostavat ohjaaminen nuoriso-
toimen ja vapaa-ajan palveluihin, jossa ohjausten määrä kasvoi hieman vuodesta 2016 vuo-
teen 2017 sekä ohjaaminen tarkemmin luokittelemattomiin palveluihin ja toimenpiteisiin 
(muut toimenpiteet). Ryhmään muut toimenpiteet kuuluviin palveluihin ohjattiin vuonna 
2018 lukumäärällisesti hieman edeltäviä vuosia 2016 ja 2017 enemmän.  
 

Kuvio 4: Etsivän nuorison toimenpiteet vuosina 2015–2018. Tietolähde: LSSAVI Valtakunnallinen etsivän 

nuorisotyön kysely. 

Kuviossa 5 esitetään etsivän nuorisotyön toimenpiteiden lukumäärä vuosina 2015–2018 
tilastollisen kuntaryhmityksen perusteella. Ryhmityksessä kunnat on jaettu kaupunkimai-
siin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. Ryhmityksessä kunnat on jaettu tilasto-
tuotannon virallisen alueluokitusstandardin mukaisesti kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin 
ja maaseutumaisiin kuntiin. Lukumääräisesti etsivän nuorisotyön toimenpiteitä tehtiin kau-
punkimaisissa kunnissa enemmän kuin maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa. 
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Koko tarkastelujakson aikana toimenpiteiden kokonaismäärä laski kaupunkimaisissa ja taa-
jaan asutuissa kunnissa. Maaseutumaisissa kunnissa toimenpiteiden kokonaismäärä puo-
lestaan kasvoi vuoteen 2017 asti, minkä jälkeen määrä väheni noin kolmanneksella vuonna 
2018. Tuloksessa tulee kuitenkin huomioida tilastointitavassa tapahtuneet muutokset sa-
moin kuin edellä esitettyjen etsivän nuorisotyön toimenpiteiden kokonaismääriä kuvaavien 
tietojen kohdalla. 
 

 

Kuvio 5: Etsivän nuorison toimenpiteet kuntaryhmittäin vuosina 2015–2018. Tietolähde: LSSAVI 

Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 

Kuviossa 6 kuvataan etsivän nuorisotyön toimenpiteiden suhteellisia osuuksia valtakun-
nallisesti ja kuntaryhmittäin vuosina 2015–2018. Tarkastelussa voidaan havaita, ettei eri 
kuntaryhmien välillä ole suuria eroja toiminnan sisällössä eikä toimenpiteiden suhteellisissa 
osuuksissa ole tarkasteluajanjakson aikana suurta vaihtelua. Ainoa poikkeus ovat etsivän 
nuorisotyön tarjoamat toimenpiteet. Tähän palveluryhmään kuuluvien palveluiden suhteel-
linen osuus etsivän nuorisotyön toimenpiteistä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2018 kaikissa 
kuntaryhmissä. Suurinta kasvu oli maaseutumaisissa kunnissa. 
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Kuvio 6: Etsivän nuorison toimenpiteiden suhteellinen osuus (%) kuntaryhmittäin vuosina 2015–2018. 

Tietolähde: LSSAVI Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 

Vuosina 2015–2017 etsivän nuorisotyön piirissä oleva nuori ohjattiin keskimäärin noin 
4,5 toimenpiteeseen. Kuntaryhmittäin tarkasteltuna toimenpiteiden keskimäärä oli vuosina 
2015–2017 kaupunkimaisissa kunnissa hieman pienempi kuin maaseutumaisissa ja taajaan 
asutuissa kunnissa. Selvästi edeltäviä vuosia pienempi se oli vuonna 2018. Tällöin toimen-
piteisiin ohjattu nuori osallistui keskimäärin noin 2,9 toimenpiteeseen (kuvio 7). Myös kun-
taryhmittäin tarkasteltuna etsivän nuorisotyön asiakasta koskevien toimenpiteiden keski-
määrä on laskenut. Myös näissä vuoden 2018 tuloksissa tulee huomioida, etteivät ne ole 
täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin tilastointitavassa tapahtuneiden muutosten takia. 
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Kuvio 7: Keskimääräinen toimenpiteiden määrä toimenpiteisiin ohjattua nuorta kohti kuntaryhmittäin 

vuosina 2015–2017 ja 2018: Tietolähde: LSSAVI Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 

 Etsivän nuorisotyön määrän ja mitoituksen yhteys 
alueen sosioekonomisiin indikaattoreihin 

Valtion erityisavustuksella tuettua etsivää nuorisotyötä järjestetään lähes kaikissa Manner-
Suomen kunnissa. Vain yhdeksän kunnan palveluvalikoimassa ei vuonna 2018 ollut tarjolla 
etsivän nuorisotyön palveluja. OECD kiinnitti suomalaisia nuoria koskeneessa raportissaan 
huomiota siihen, että nuorille tarjottavat palvelut ja niiden työntekijät olivat osassa maata 
ylikuormittuneita.6 Seuraavassa tarkastellaan etsivän nuorisotyön resursoinnin ja joidenkin 
sosioekonomisten tunnuslukujen välisiä yhteyksiä hajontakuvioiden avulla. Tarkastelussa 
keskitytään etsivän nuorisotyön aineistoihin vuosilta 2014–2017. Aineistoja on täydennetty 
muista tietolähteistä saaduilla rekisteripohjaisilla kuntatason tiedoilla. Tällaisista tunnuslu-
vuista tarkastelussa ovat mukana kuntakohtaiset tiedot 18–24-vuotiaiden nuorisotyöttö-
mien, 17–24-vuotiaiden perusasteen koulutuksen varassa olevien ja 18–24-vuotiaiden toi-
mentulotukea saaneiden osuuksista. Vuoden 2018 aineistosta näitä analyyseissa käytettyjä 
sosioekonomisia tunnuslukuja ei ollut tarkastusmuistiota kirjoittaessa julkaistu tai tehty 
muulla tavoin saataviksi.  

Kuvioissa 8, 9 ja 10 havainnollistetaan etsivän nuorisotyön henkilötyövuosien määrän ja 
kunnan nuorten sosioekonomista tilannetta kuvaavien indikaattorien välisiä yhteyksiä. Et-
sivän nuorisotyön henkilötyövuosien määrä on ilmoitettu suhteessa kunnan 15–29-vuotiai-
den nuorten määrään. Nuorten sosioekonomista tilannetta kuvaavat indikaattorit ovat kun-
nan 18–24-vuotiaiden nuorisotyöttömien osuus, perusasteen koulutuksen varassa olevien 
17–24-vuotiaiden osuus ja toimentulotukea saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus. Kuvioissa 
siniset ympyrät kuvaavat kuntia. Kuvioista nähdään, että etsivän nuorisotyön henkilötyö-
vuodet suhteessa nuorten määrään ja kunnan nuorten sosioekonomisten olosuhteiden vä-
linen vaihtelu on vähäistä kaikkien tarkasteltujen muuttujien osalta. Etsivän nuorisotyön 
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suhteellinen henkilötyövuosien määrä on korkea sekä sellaisissa kunnissa, joissa indikaatto-
rin arvo on pieni, että kunnissa, joissa se on korkea. Selkeimmin henkilötyövuosien määrä 
oli yhteydessä 18–24-vuotiaiden toimeentulotukea saaneiden osuuteen siten, että henkilö-
työvuosia nuorta kohti oli enemmän kunnissa, joissa toimeentulotukea saaneiden nuorten 
aikuisten osuus oli pienempi. Liitteessä 1 on esitetty myös kyseisten muuttujien väliset kor-
relaatiokertoimet, ja niidenkin perusteella voidaan päätyä samaan tulokseen. Korrelaatio-
kertoimet ovat hyvin lähellä nollaa kahdessa ensimmäisessä tapauksessa. Sen sijaan toi-
meentulotukea saavien 18-24 -vuotiaiden nuorten osuuden ja etsivän nuorisotyön henkilö-
työvuosien välillä on heikko negatiivinen korrelaatio. 

 

Kuvio 8: Etsivän nuorisotyön organisaatioiden henkilötyövuosien ja nuorisotyöttömien (18–24-vuotiaat) 

osuuden (prosenttia vastaavan ikäisestä työvoimasta) välinen riippuvuus vuosina 2014–2017. Kuvion x-
akseli (vaaka-akseli) ilmaisee nuorisotyöttömien osuuden (prosenttia) vastaavan ikäisestä työvoimasta 
kunnassa ja y-akseli (pystyakseli) ilmaisee henkilötyövuosien määrään etsivän nuorisotyön organisaatiossa 

suhteessa 15–29-vuotiaiden määrään kunnassa. Tietolähteet: LSSAVI Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön 
kysely ja Työnvälitystilasto (TEM). 

 



 

 
 

 

Kuvio 9: Etsivän nuorisotyön organisaatioiden henkilötyövuosien ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 

17–24-vuotiaiden osuuden (prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä) välinen riippuvuus vuosina 2014–
2017. Tietolähteet: LSSAVI Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely ja tutkintorekisteri (Tilastokeskus). 

 

Kuvio 10: Etsivän nuorisotyön organisaatioiden henkilötyövuosien ja toimeentulotukea saaneiden 18–24-

vuotiaiden osuuden (prosenttia, vastaavan ikäisestä väestöstä) välinen riippuvuus, vuosina 2014–2017. 
Tietolähteet: LSSAVI Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely ja toimeentulotukirekisteri (THL).  



 

 
 

2.3 Erot etsivän nuorisotyön resursseissa suhteessa 
nuorten määrään kunnittain ja alueellisesti  

Kuviossa 11 esitetään etsivän nuorisotyön organisaatioiden ilmoittamat valtionavustukset 
ja toiminnan kokonaiskustannukset miljoonina euroina vuoden 2018 hintatasossa vuosina 
2014–2018. Kokonaiskustannukset muodostuvat etsivän nuorisotyön järjestämiseksi mak-
setuista valtionavustuksista ja kuntien toimintaan ohjaamasta rahoituksesta. Tarkastelussa 
voidaan havaita, että etsivän nuorisotyön kokonaiskustannukset kasvoivat tarkasteluajan-
jaksolla vuoden 2014 noin 15,75 miljoonasta eurosta vuoden 2018 noin 19,41 miljoonaan 
euroon. Etsivään nuorisotyöhön myönnettyjen valtionavustusten määrä pysyi samaan ai-
kaan lähes muuttumattomana. Siten näyttäisikin siltä, että kuntien ja muiden toimintaa jär-
jestävien organisaatioiden oman tai muun rahoituksen osuus etsivän nuorisotyön rahoituk-
sessa on tarkastelujaksolla kasvanut. 

Kuvio 11: Etsivän nuorison työn kokonaiskustannukset ja valtionavustus vuosina 2014–2018, miljoonaa 

euroa vuoden 2018 hintatasossa. Tietolähde: LSSAVI, Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely.  

Kuviossa 12 havainnollistetaan etsivän nuorisotyön keskimääräisiä kustannuksia tavoi-
tettua ja toimenpiteisiin ohjattua nuorta kohti vuosina 2014–2018. Tulokset esitetään kuvi-
ossa valtakunnallisesti sekä kuntaryhmittäin. Keskimääräiset kustannukset etsivän nuoriso-
työn tavoittamaa nuorta kohti olivat valtakunnallisesti noin 940 euroa vuonna 2014 ja noin 
980 euroa vuonna 2018 (vuoden 2018 hinnoissa). Valtakunnalliset kustannukset kasvoivat 
hienoisesti tarkasteluajanjakson aikana vuodesta 2014 vuoteen 2017, minkä jälkeen ne 
näyttäisivät puolestaan hieman laskeneen. Valtakunnallisesti suuria muutoksia ei ole ha-
vaittavissa myöskään toimenpiteisiin ohjaamisen keskimääräisissä kustannuksissa. 

Etsivän nuorisotyön keskimääräiset kustannukset toimenpiteisiin ohjattua nuorta kohti 
olivat vuonna 2014 noin 1280 euroa ja vuonna 2018 noin 1120 euroa (vuoden 2018 hin-
noissa). Kuntaryhmittäisessä tarkastelussa voidaan havaita, että keskimääräiset kustannuk-
set niin etsivän nuorisotyön tavoittamaa kuin toimenpiteisiin ohjattua nuorta kohti olivat 
koko tarkastelujakson aikana hieman vähäisemmät kaupunkimaisissa kunnissa kuin maa-
seutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa. Tarkastelun perusteella kuntaryhmittäiset erot 
keskimääräisissä kustannuksissa ovat kuitenkin vuosina 2014–2018 kaventuneet. 
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Kuvio 12: Etsivän nuorisotyön keskimääräiset kustannukset tavoitettua ja toimenpiteisiin ohjattua nuorta 

kohti koko maassa ja kuntaryhmittäin vuosina 2014–2018 vuoden 2018 hintatasossa (€). Tietolähde: 

LSSAVI, Valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kysely. 
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3 Etsivää nuorisotyötä järjestävien 
organisaatioiden tehokkuuserot 

Etsivä nuorisotyö on hallinnonalat ylittävää toimintaa, minkä vuoksi siinä yhdistyvät eri 
hallinnonalojen tavoitteet ja odotukset.7 Eri hallinnonalat tarkastelevat myös toiminnan 
tuloksellisuutta hieman eri näkökulmista. Nuorisotyön näkökulmasta etsivän työn tavoit-
teena on tukea nuoren sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yksilöllistä kasvua. Opetus-
toimen näkökulmasta etsivän nuorisotyön tavoitteena on ehkäistä koulupudokkuutta. So-
siaalitoimen näkökulmasta keskeisiä tavoitteita ovat arjen- ja elämähallinnan vahvistami-
nen sekä yleisten työelämätaitojen oppiminen. Työvoimahallinnon näkökulma liittyy lä-
hinnä tulevan ammattialan selkiytymisen tai työelämätaitojen oppimiseen. Koska etsivässä 
nuorisotyössä yhdistyvät eri hallinnonalojen tavoitteet ja palveluodotukset, sen tuottavuu-
den, vaikuttavuuden ja tehokkuuden arvioimiseksi ei ole myöskään olemassa yksiselitteisiä 
menetelmiä.  

Tässä luvussa tavoitteena on kuvata etsivää nuorisotyötä järjestävien organisaatioiden 
tehokkuuseroja vuosina 2014–2017. Tehokkuutta mitattiin yhden panosmuuttujan ja kah-
den tuotosmuuttujan avulla. Panosmuuttujana tehokkuusmalleissa käytettiin etsivän nuo-
risotyön organisaatioiden ilmoittamia kokonaiskustannuksia, jotka sisältävät palkkameno-
jen lisäksi organisaatioiden matkakulut, toimintamenot, koulutuksesta aiheutuneet kulut ja 
muut kulut. Tuotoksina malleissa käytettiin etsivän nuorisotyön tavoittamien ja toimenpi-
teisiin ohjaamien nuorten lukumääriä.  

Koska tarkastuksessa oli käytössä tietoja valtakunnallisista etsivän nuorisotyön aineis-
toista usealta vuodelta, voitiin etsivän nuorisotyön tehokkuutta arvioida yksittäisiä vuosia 
pidemmiltä ajanjaksoilta. Aineiston etuna oli myös, että sen avulla voitiin arvioida etsivää 
nuorisotyötä järjestävien organisaatioiden tehokkuutta yhdenmukaisten panos- ja tuotos-
muuttujien avulla.  

Julkisesti rahoitetun toiminnan päämääränä ei ole tuottaa jotakin suoritetta mahdolli-
simman paljon, eikä tehokkuuden tarkasteleminen kerro suoraan palvelujen laadusta ja vai-
kuttavuudesta. Voidaan kuitenkin olettaa, että etsivän nuorisotyön palvelut ovat sen tavoit-
tamille nuorille sinänsä tarpeellisia ja hyödyllisiä. Etsivä nuorisotyöntekijä voi paitsi ohjata 
nuorta ja opastaa häntä palveluihin myös olla nuorelle luotettava aikuinen, joka vahvistaa 
työn ja koulutuksen ulkopuolella olevan nuoren hyvinvointia myös muilla tavoin.8  

 Tehokkuuden mittaamisen menetelmät ja aineisto 

Tässä luvussa esitellään ensin tässä tarkastuksessa käytetyt kaksi tehokkuuden mittaami-
sessa käytettävää menetelmää. Näit ovat DEA-menetelmä ja stokastinen rintama-analyysi. 
Menetelmien kuvauksen jälkeen esitellään arvioinnissa käytetty aineisto ja tehokkuuden 
mittauksessa käytetyt muuttujat. 

DEA-menetelmä 

Tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamisen menetelmät voidaan jakaa tilastollisiin ja line-
aariseen optimointiin perustuviin menetelmiin. Tässä tarkastuksessa etsivän nuorisotyön 
tehokkuutta arvioitiin molemmilla tavoilla. Ensimmäisessä tarkastelussa sovellettiin kaksi-
vaiheista menettelyä, jonka ensimmäisessä vaiheessa laskettiin kullekin etsivää nuoriso-
työtä tuottavalle organisaatiolle tehokkuusluku lineaariseen optimointiin perustuvalla Data 
Envelopment Analysis -menetelmällä (DEA). Toisessa vaiheessa DEA-menetelmällä lasket-
tuja tehokkuuslukuja selitettiin Tobit-regression avulla, missä muuttujina käytettiin organi-
saation kokoa, etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten taustatekijöitä ja etsivän nuoriso-
työn toimintaympäristöä kuvaavia tekijöitä. Regressiomallin ennuste kuvaa kyseisillä teki-
jöillä vakioitua tehokkuutta. 



 

 
 

DEA-menetelmä on lineaarisen optimoinnin sovellus, jossa tavoitteena on maksimoida 
yksikön tehokkuus vertailuryhmän sisällä. Menetelmä muodostaa verrattavista yksiköistä 
lineaarikombinaationa niin sanotun tehokkuusrintaman. Kaikkien vertailtavien yksiköiden 
tulee sijaita joko tällä rintamalla tai sen sisäpuolella. Tehokkuusrintamalla sijaitsevat yksiköt 
saavat tehokkuusluvukseen ykkösen, ja muiden yksiköiden tehokkuusluku määräytyy niiden 
suhteellisesta etäisyydestä tehokkuusrintamaan nähden. Koska kyse on vertailusta tietyllä 
aineistolla, on DEA-menetelmällä saadut tulokset suhteellisia. 

Tässä tarkastuksessa laskelmissa on käytetty DEA-menetelmän vakioskaalatuottoista 
mallia, jonka mukaan organisaatioiden tuotosten pitäisi voida kasvaa (tai laskea) samassa 
suhteessa tuotannossa käytettyjen panosten kanssa. Toisin sanoen, jos tehokkaan yksikön 
resurssit puolitetaan, se voi tuottaa korkeintaan puolet aikaisemmasta tuotannosta. Vas-
taavasti jos resurssit kaksinkertaistetaan, yksikön pitäisi pystyä tuottamaan kaksinkertainen 
tuotos. Käytännössä yksikkökoko voi joko lisätä tai vähentää tehokkuutta. Ongelmana on, 
ettei tätä tuotannon mittakaavasta aiheutuvaa tehokkuutta pystytä erottamaan yksikköjen 
muista tekijöistä pelkkien panos- ja tuotoshavaintojen perusteella. Kuitenkin, jos vakioskaa-
latuottojen oletuksen perusteella tehokkaiksi yksiköiksi tulee erikokoisia yksiköitä, sitä voi-
daan pitää riittävän hyvänä kuvauksena tuotantomahdollisuuksista. 

DEA-menetelmällä on mahdollista tarkastella organisaatioiden tehokkuutta joko oletta-
malla, että ne minimoivat panosten käyttöä annetuilla tuotoksilla tai vaihtoehtoisesti mak-
simoivat tuotoksen määrää annetuilla panoksilla. Oletettaessa vakioskaalatuotot tällä ole-
tuksella ei ole merkitystä, sillä molemmat oletukset tuottavat periaatteessa saman tuloksen 
koska tehokkuusluvut ovat toistensa käänteislukuja.  

Seuraavassa havainnollistetaan DEA-menetelmää yksinkertaistetun esimerkin avulla. 
Esimerkissä tuotetaan kahta tuotosta y1 ja y2 käyttämällä yhtä panosta x. Taulukossa 2 on 
esitetty kolmen kuvitteellisen yksikön A, B ja C panokset ja tuotokset. Kaikki esimerkin yksi-
köt käyttävät saman määrän (4 yksikköä) panoksia, mutta kahden tuotoksen määrä vaihte-
lee yksiköittäin. Taulukosta nähdään, että yksikkö A tuotosten määrä on pienempi kuin yk-
siköiden B ja C. 

 
Taulukko 1:  Esimerkki DEA-menetelmästä kun käytetään yhtä panosta kahden tuotoksen tuottamiseen. 

 

yksikkö Panos (x) Tuotos 1 (y1) Tuotos 2 (y2) 

A 4 2 2 

B 4 3 2 

C 4 2 3 

 



 

 
 

Taulukon tilannetta on havainnollistettu kuviossa 13. Siinä X- ja Y-akseleilla on kuvattu 
tuotosten y1 ja y2 määrä annetuilla panoksilla yksiköissä A, B ja C. Pisteet A, B ja C kuvaavat 
taulukon 2 yksikköiden tuotosten määrää. Suurin mahdollinen tuotoksen määrä on kolme 
yksikköä tuotosta y1 ja kolme yksikköä tuotosta y2. Tätä kuvaa horisontaalinen viiva 3 yksi-
köstä tuotosta y2 pisteeseen C samoin kuin 3 tuotosta pisteestä y1 pisteeseen B. DEA-me-
netelmässä oletetaan, että jos on mahdollista tuottaa sekä määrä B että C, on myös mah-
dollista tuottaa määrä, joka on pisteiden B ja C välissä. Tätä kuvaa viiva pisteiden B ja C 
välissä. Nämä kolme lineaarista viivaa (3 y1 – B – C – 3 y2) kuvaavat niin sanottua tuotanto-
mahdollisuuksien käyrää eli sitä tuotoksen määrää, joka on mahdollista kyseisillä panoksilla 
tuottaa kyseisessä havaintoaineistossa. Vaihtoehtoisesti tämä käyrän voidaan sanoa kuvaa-
vaan niin sanottuja parhaita käytänteitä (best practices).  

Kuvio 13: DEA-menetelmän kuvaus oletettaessa, että yliopistot maksimoivat tuotoksen määrää. 

Tuotantomahdollisuuksien käyrä tai vaihtoehtoisesti tehokkuusrintama kuvaa siis tuo-
tosten ja panosten välistä suhdetta kaikkein tehokkaimmilla yksiköillä. Menetelmässä ole-
tetaan, että rintamalla olevien yksiköiden ei ole mahdollista lisätä tuotosten määrää lisää-
mättä myös panosten määrää, mistä johtuen nämä yksiköt ovat kaikkein tehokkaimpia. 
Kaikki tuotosten y1 ja y2 kombinaatiot, jotka ovat tuotantomahdollisuuksien käyrän sisäpuo-
lella, on myös mahdollista tuottaa annetuilla panoksilla. Kaikki nämä kombinaatiot sijaitse-
vat kuviossa 2 tuotantomahdollisuuksien alueella P(x). Yksikkö A sijaitsee sen sijaan tuotan-
tomahdollisuuksien käyrän sisäpuolella ja on sen vuoksi tehottomampi kuin yksiköt B ja C. 
Tehottomuuden mitta yksikölle A saadaan suhteuttamalla tuotantomahdollisuuksien käy-
rän osoittama potentiaalinen tuotoksen määrä AEFF yksikön toteutuneeseen tuotoksen 
määrään A eli origosta (O) piirrettyjen suorien OAEFF ja OA välisenä suhteena, joka ilmaisee 
prosentuaalisesti potentiaalisen tuotoksen lisäyksen. Mitta toisin sanoen ilmaisee prosen-
tuaalisesti sen, kuinka paljon enemmän yksikkö A olisi panoksillaan voinut tuottaa tuotoksia 
y1 ja y2.  

Bootstrapping tulosten luotettavuuden varmistamiseksi 

DEA-menetelmä on deterministinen menetelmä, jossa tehokkuusrintama määritetään tar-
kasteltavasta aineistosta. On kuitenkin mahdollista, että tehokkuusrintaman sijainti poik-
keaa aineistolla määritetystä tehokkuusrintamasta. Menetelmä voi toisin sanoen ali- tai yli-
arvioida tehottomuuden. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on kehitetty bootstrappingiin 



 

 
 

perustuva menetelmä, jota myös tässä tarkastuksessa on käytetty.9 Menetelmässä aineis-
tosta valitaan kerralla satunnaisesti tietty määrä yksiköitä, joille lasketaan tehokkuusluvut. 
Otanta ja tehokkuusluvun laskenta otokselle toistettiin tarkastuksessa 2 000 kertaa. Näin 
saatiin muodostettua tehokkuusrintama, joka on tarkempi kuin yhden laskennan perus-
teella muodostettu tehokkuusrintama. Menetelmän etuna on myös se, että sen avulla on 
mahdollista laskea jokaisen yksikön tehokkuusluvulle luottamusvälit ja käyttää tilastollista 
päättelyä sen selvittämiseksi, eroaako yksikön tehokkuusluku tilastollisesti merkitsevästi 
nollasta.10 

Stokastinen rintama-analyysi 

Tulosten luotettavuuden testaamiseksi tarkastuksessa käytettiin myös vaihtoehtoista te-
hokkuuden arviointiin kehitettyä menetelmää. Etsivän nuorisotyön organisaatioiden tehok-
kuutta arvioitiin DEA-menetelmän lisäksi stokastisella rintama-analyysilla (Stochastic Fron-
tier Analysis, SFA), jossa tuotanto-organisaatioiden tai etsivän nuorisotyön organisaatioiden 
kustannusrintama estimoidaan tilastollisesti. Stokastisen rintama-analyysin etuna DEA-ana-
lyysiin nähden voidaan pitää sitä, että toisin kuin DEA-analyysi, stokastinen rintama-analyysi 
erottelee satunnaisvaihtelun tehottomuudesta. Tehottomuus lasketaan estimoidun mallin 
virhetermistä jakamalla se normaalisti jakautuneeseen virhetermiin ja tehottomuutta ku-
vaavaan virhetermiin. Lisäksi tilastollisena menetelmänä stokastinen rintama-analyysi on 
vähemmän herkkä aineistossa oleville virheille ja outlier-havainnoille. Kumpaakin menetel-
mää on hyödynnetty laajasti julkisten palveluiden tuottavuuden ja tehokkuuden arvioin-
nissa. DEA-menetelmää on hyödynnetty myös joissakin kolmannen sektorin toimintaa ar-
vioivissa tuottavuus- ja tehokkuustarkasteluissa.11, 12 

Etsivän nuorisotyön organisaatioiden analyysissa oletetaan, että etsivän nuorisotyön or-
ganisaatiot tuottavat palvelua minimikustannuksilla eli käyttävät panoksia (kuten työvoi-
maa) siten, että palvelu voidaan tuottaa mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Jotta ana-
lyysi pysyisi riittävän yksinkertaisena, mallissa on vain yksi tuotos, joka saadaan Cobb-Doug-
las -muotoisesta tuotantofunktiosta. Siten tässä työssä estimoidaan yksi ns. kustannusfunk-
tioyhtälö.  

 
Vuosille 2014–2017 estimoitava kustannusfunktio on yleisesti muotoa  
 

𝑙𝑛 𝐸𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑦 𝑙𝑛 𝑦𝑖𝑡 + 𝛽𝑧 𝑙𝑛 𝑤𝑖𝑡 +∑𝑙𝑛 𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖𝑡
𝑘

+ 𝑣𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

 
Funktiossa lnEi on etsivän nuorisotyön organisaation i kustannukset (logaritmoitu) het-

kellä t, β on estimoitava parametri, lnyit kuvaa etsivän nuorisotyön organisaation i tuotosta 
(logaritmoitu) hetkellä t, lnwi kuvaa etsivän nuorisotyön organisaation i panoshintoja (loga-

ritmoitu), lnxki kuvaa k:ta tärkeintä selittävää muuttujaa, vit on iid N(0, v
2) normaalisti ja-

kautunut idiosynkraattinen virhetermi ja uit on tehottomuustermi jakaumalla iid N+(0, u
2). 

Mallissa oletetaan, että vit ja uit ovat toisistaan ja selittävistä tekijöistä riippumattomia. 
Tehottomuustermille on kirjallisuudessa esitetty erilaisia vaihtoehtoisia oletuksia (ks. 

esim. Kumbakhar & Lovell, 2000)13. Oletus puolinormaalisesti jakautuneesta tehottomuus-
termistä on yleisin, mutta jakauman valinnalle ei ole olemassa mitään selkeää sääntöä. 
Tässä työssä käytetään oletusta katkaistusta normaalijakaumasta (truncated normal distri-
bution), jossa tehottomuustermin sallitaan muuttua ajassa. Tässä ns. Battesen–Coellin mal-
lissa (1992)14 tehottomuustermi on muotoa 

 
𝑢𝑖𝑡 = exp({−𝜂(𝑡 − 𝑇𝑖)}𝑢𝑖 

 
missä 𝑢𝑖 on iid 𝑁+(𝜇, 𝜎𝑢

2) ja missä termi 𝜂 kuvaa tehottomuuden muutosta ajassa. Jos 
𝜂 < 0, tehottomuus on lisääntynyt tarkastelujaksolla, ja jos 𝜂 > 0, tehottomuus on pienen-



 

 
 

tynyt tarkastelujaksolla. Jos 𝜂=0, tehottomuudessa ei tapahdu muutoksia ajassa ja yksiköi-
den tehottomuusluvut voidaan estimoida mallilla, jossa ne eivät muutu tarkastelujakson ai-
kana. 

Malli estimoidaan ns. random effects -mallina, jolloin otetaan huomioon sekä yksiköiden 
välinen vaihtelu että yksiköiden sisäinen ajassa tapahtuva muutos kerroinestimaatteja las-
kettaessa. 

Aineisto ja panos- ja tuotosmuuttujien kuvaus 

Tehokkuustarkastelujen aineisto koottiin useista lähteistä. Tehokkuusanalyysin pääasialli-
nen aineisto koostui valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyaineistoista vuosilta 2014–
2017. Aineistoa täydennettiin DEA-menetelmän toisen vaiheen analyyseja ja SFA-analyysia 
varten kuntatason rekisteripohjaisilla tiedoilla. Rekisteripohjaisista tiedoista tarkastuksessa 
hyödynnettiin Tilastokeskuksen tuottamia tietoja, työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työn-
välitystilastoon perustuvia tietoja sekä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämiä vä-
estön hyvinvointia ja terveyttä kuvaavia tietoja vuosilta 2014–2017. Vuoden 2018 aineistoa 
ei ollut tarkastusmuistiota kirjoitettaessa mahdollista täydentää toisen vaiheen analyy-
seissa tarvittavilla taustamuuttujilla, minkä vuoksi sitä ei voitu huomioida jatkoanalyyseissa. 
Tehokkuutta ei voitu arvioida vuoden 2018 osalta myöskään tilastollisesti stokastisella rin-
tama-analyysilla. Toisin sanoen vuoden 2018 tehokkuustarkastelu rajautuu DEA-analyysin 
ensimmäisen vaiheen tuloksiin.  

Tehokkuustarkasteluun valittiin sellaiset etsivän nuorisotyön organisaatiot, joista tiedet-
tiin toiminnan kokonaiskustannukset sekä tavoitettujen ja toimenpiteisiin ohjattujen nuor-
ten lukumäärä. On mainittava, että uudemmat valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn 
aineistot ovat tältä osin laadukkaampia. Vuotta 2014 edeltävistä aineistoista puuttuu enem-
män sekä kustannustietoja että tietoja palveluprosessissa olevien nuorten määrästä.  

Koska DEA-menetelmä on herkkä poikkeaville havainnoille, on tavanomaista, että en-
simmäisessä vaiheessa pyritään selvittämään, onko aineistossa tämänkaltaisia yksiköitä. Jos 
poikkeavia havaintoja löytyy tarkasteltavasta aineistosta, ne on parempi jättää pois analyy-
sista, jotta ne eivät vääristäisi tuloksia. Myös tässä tarkastuksessa käytettiin ensimmäisessä 
vaiheessa DEA-mallia, jonka avulla etsittiin panosten ja tuotosten perusteella muista sel-
västi poikkeavat etsivän nuorisotyön organisaatiot. Supertehokkuusluvun suuruuden (0,75) 
perusteella vuosien 2014-2016 tunnistettiin kaikilta vuosilta yksittäisiä poikkeavia organi-
saatioita, jotka rajattiin lopullisen tehokkuustarkastelun ulkopuolelle. Myöhempien vuosien 
aineistoissa raja-arvon alittavia, selvästi muista poikkeava organisaatioita ei tarkastelussa 
havaittu. Käytettävissä olleen tarkastusaineiston tietojen perusteella ei ole mahdollista sa-
noa, toimitaanko muista poikkeavissa organisaatioissa joiltakin osin erikoistuneemmin esi-
merkiksi niin, että etsivän nuorisotyön prosesseissa hyödynnetään keskimääräistä enem-
män internet-pohjaisia sovelluksia.  

Tehokkuuslukujen tulkinta on DEA-menetelmässä (ja muissa tehokkuustarkasteluissa) 
riippuvaista valituista panos- ja tuotosmuuttujista. Lisäksi, mitä useampia mahdollisia pa-
nos–tuotos-yhdistelmiä käytetään, sitä useampi yksikkö DEA-menetelmässä määrittyy te-
hokkaaksi. Tarkastuksessa raportoiduissa malleissa etsivän nuorisotyön organisaatioiden 
tehokkuutta arvioitiin vain harvoilla muuttujilla. Panosmuuttujana käytettiin etsivän nuori-
sotyön organisaatioiden raportoimia kokonaiskustannuksia ja tuotosmuuttujina organisaa-
tioiden tavoittamien ja toimenpiteisiin ohjaamien nuorten lukumääriä.15  

DEA-menetelmässä käytettyjen panos- ja tuotosmuuttujien vuosittaiset keskiarvot sekä 
minimi- ja maksimiarvot on kuvattu taulukossa 2. Vuosittaiset kokonaiskustannukset sisäl-
lytettiin tehokkuustarkastelun ensivaiheen analyysiin vuoden 2017 hintatasossa.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Taulukko 2:  DEA-menetelmässä käytettyjen panos- ja tuotosmuuttujien keskiarvo vuosina 2014–2018. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Panokset (euroa)           

Kokonaiskustannukset* 74 408 77 636 79 305 80 151 83 605 

min 6 126 7 812 6 609 8 035 7 983 

max 413 498 431 396 367 526 450 000 455 400 

Tuotokset (nuorten lukumäärä)           

Etsivän nuorison tavoittamat nuoret 77 80 79 78 83 

min 3 3 4 2 1 

max 589 606 482 580 549 

Etsivän nuorison toimenpiteisiin ohjaamat nuoret  57 60 59 58 73 

min 2 1 3 1 1 

max 483 501 356 541 513 

N 214 224 222 229 235 

*Vuoden 2017 hintatasossa 

  

 Etsivän nuorisotyötä järjestävien organisaatioiden 
tehokkuudessa on eroja 

Tulosten perusteella etsivän nuorisotyön organisaatioiden tehokkuus oli suhteellisen kor-
kea, noin 6,8 prosenttia, kun niiden tuotoksia mitattiin tavoitettujen ja toimenpiteisiin oh-
jattujen nuorten lukumäärinä (ks. taulukko 3). Tehokkuuslukuja tulkittaessa on syytä pitää 
mielessä, että kyse on aina suhteellisesta tehokkuudesta. Tarkastelussa hyödynnetyn DEA-
mallin oletuksena oli, että organisaatiot pyrkivät maksimoimaan tuotosten määrän anne-
tuilla panoksilla. Tällöin tulosta voidaan tulkita siten, että tarkasteltavat organisaatiot olisi-
vat voineet tuottaa käyttämillään resursseilla keskimäärin 6,8 prosenttia enemmän tuotok-
sia.  

Etsivän nuorisotyön keskimääräinen tehottomuus oli alhaisimmillaan vuosina 2014 ja 
2015, jolloin se vaihteli hieman yli neljästä prosentista hieman alle neljään prosenttiin. Kes-
kimääräinen tehottomuus jäi muina tarkasteltuina vuosina alle viiteen prosenttiin. Selvästi 
poikkeava oli vuosi 2017, jolloin keskimääräinen tehottomuus oli korkeimmillaan koko tar-
kastelujaksolla, 16 prosentissa. Kuntaryhmittäisessä tarkastelussa havaittiin, että etsivä 
nuorisotyö oli tarkastelujaksolla keskimääräisesti tehottomampaa maaseutumaisissa kun-
nissa kuin taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa.  

 
Taulukko 3:  Etsivän nuorisotyön organisaatioiden keskimääräinen tehostamispotentiaali vuosina 2014–

2018 kuntaryhmittäin DEA-menetelmän tulosten perusteella. 

 

  
  

2014 2015 2016 2017 2018   2014–       
2018 

              

Maaseutumaiset kunnat, % 5,3 4,7 5,9 18,3 6,0 8,2 

Taajaan asutut kunnat, % 4,5 3,0 4,1 14,1 3,9 5,9 

Kaupunkimaiset kunnat, % 3,5 2,8 3,7 14,4 3,9 5,7 

Keskimääräinen tehostamispotentiaali, % 4,5 3,7 4,7 16,0 4,8 6,8 

 Minimi, % 1,1 1 1,1 1,2     

Maksimi, % 15 22,8 27,3 129,3   

 
 



 

 
 

Kuviossa 14 havainnollistetaan DEA-menetelmään perustuvan tehokkuusanalyysin tu-
losjakaumia etsivän nuorisotyön organisaatioittain vuosina 2014–2017. Tehokkaimmat or-
ganisaatiot sijoittuvat kuvioissa vasemmalle lähimmäksi akselien leikkauspistettä ja saavat 
arvon yksi. Vastaavasti tehottomimmat organisaatiot sijoittuvat kuviossa oikealla. Organi-
saatioiden tehottomuuden erot vaihtelivat jonkin verran kaikkina vuosina. Tarkastelun pe-
rusteella tehokkuusrintamaa määrittävät tehokkaat organisaatiot pysyivät vuodesta toi-
seen jokseenkin samoina. Joillakin organisaatioilla tehokkuus kuitenkin vaihteli hyvinkin 
suuresti vuodesta toiseen. Tehokkuuserot myös kasvoivat tarkastelujakson aikana selvästi 
ja olivat suurimmillaan vuonna 2017. Vuonna 2017 tehottomimmat organisaatiot olisivat 
voineet tuottaa annetuilla panoksilla yli 50 prosenttia enemmän tuotoksia. 

 

 

Kuvio 14: DEA-menetelmän perusteella lasketut etsivän nuorisotyön organisaatioiden tehokkuusluvut ja 

tehokkuuslukujen bootstrapping-menetelmällä lasketut 95 %:n luottamusvälit vuosina 2014–2017. Lähde: 
VTV:n omat laskelmat. 

 



 

 
 

 Tehokkuutta selittävät tekijät  

DEA-menetelmällä estimoituja tehokkuuslukuja selitettiin toisen vaiheen analyysissa rajoi-
tetulla Tobit-regressiomallilla. Tobit-malli valittiin, koska DEA-tehokkuuslukujen jakauma on 
alhaalta rajoitettu. Regressiomallin avulla tarkasteltiin etsivän nuorisotyön organisaation 
koon, etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten taustatekijöiden ja etsivän nuorisotyön toi-
mintaympäristöä kuvaavien tekijöiden vaikutusta analyysin ensi vaiheessa saatuihin tehok-
kuuslukuihin. Kuten edellä tuotiin esiin, toisen vaiheen analyysissa aineisto käsitti organi-
saatioiden tehokkuusluvut vuosilta 2014–2017. Vuoden 2018 tietoja ei käsitelty lainkaan 
toisen vaiheen analyysissa, koska tietoja ei ollut mahdollista täydentää analyysia varten 
kuntatasoisilla taustamuuttujilla. Aiempien vuosien osalta ei myöskään aivan kaikkien orga-
nisaatioiden tietoja voitu täydentää kunnittaisilla tiedoilla esimerkiksi tapahtuneista kunta-
liitoksista johtuen.  

Taulukossa 3 esitetään Tobit-regressiomallin kerroinestimaatit. Regressiomallinnuk-
sessa testattiin useita eri muuttujia, mutta vaihtoehtoisten muuttujien vaikutus tuloksiin oli 
hyvin vähäinen. Lisäksi mallit estimoitiin sekä erikseen kullekin vuodelle että poolaamalla 
koko aineisto. Likelihood ratio -testin tulosten mukaan poolattu aineisto ja satunnaisten 
vaikutusten malli soveltuivat aineistolle parhaiten. Taulukossa 3 esitetään paneeliaineistolla 
satunnaisten vaikutusten mallilla saadut estimointitulokset.  

DEA-mallissa panoksena käytettiin kokonaiskustannuksia. Seuraavassa vaiheessa Tobit-
mallissa testattiin, onko panosten laatu yhteydessä tehokkuuteen. Mittareina käytettiin 
henkilöstön keskimääräistä kokemusta ja koulutusta mitattuna korkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden osuudella. Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten elämäntilannetta pyrittiin 
kuvaamaan muuttujalla, jossa on niiden nuorten osuus, jotka olivat ennen etsivän nuoriso-
työn yhteydenottoa sairaana, eläkkeellä tai työttömänä niin, etteivät he olleet ilmoittautu-
neet työttömäksi, tai joiden toiminnasta ei ollut tietoa. Oletuksena on, että mitä vaikeampia 
ongelmia nuorilla on, sitä enemmän resursseja ja osaamista vaaditaan etsivän nuorisotyön 
henkilökunnalta. 

Etsivän nuorisotyön organisaation välitöntä toimintaympäristöä kuvaavia muuttujia oli-
vat toimeentulotukea saaneiden nuorten osuus 18– 24-vuotiaista nuorista, työttömien nuor-
ten osuus ja perusasteen koulutuksen varassa olevien osuus. Lisäksi mallissa on mukana 15–
29-vuotiaiden nuorten määrä, joka kuvaa kunnan kokoa etsivän nuorisotyön kohderyhmän 
osalta. Organisaation sijaintikunnan yleistä sosioekonomista tilannetta kuvataan koulutus-
tasomittaimella ja pienituloisuusasteella. Lisäksi mallissa on dummy-muuttujat maaseutu-
maisille ja taajaan asutuille kunnille. Vertailuryhmänä ovat kaupunkimaiset kunnat. Mallissa 
on dummy-muuttujat myös tarkasteluvuosille ja vertailuvuotena on vuosi 2014. Nämä dum-
myt kuvaavat keskimääräisten kustannusten muutosta lähtövuodesta, kun mallin muut te-
kijät on kontrolloitu. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että mallin muuttujat ovat hyvin heikosti yhteydessä 
organisaatioiden tehokkuuteen. Poolatun mallin selitysvoimaa kuvaava Pseudo R2 -luku jäi 
pieneksi, mikä tarkoittaa sitä, että regressiomallien selittävät muuttujat kykenevät selittä-
mään tehokkuuslukujen vaihtelua varsin vähän. Mallien regressiokertoimien tulkinnassa on 
syytä pitää mielessä, että mitä suurempi selittävän muuttujan arvo on, sitä suurempi on 
myös suhteellinen tehottomuus. Toisin sanoen, jos selittävien muuttujien regressiokertoi-
missa on positiivinen etumerkki, kertoimet heikentävät tehokkuutta. Vastaavasti negatiivi-
set kertoimet muuttujan edessä lisäävät tehokkuutta. Kertoimien perässä on ilmoitettu 
myös jokaisen selittävän muuttujan keskivirhe, joka ilmaisee tilastollisen merkitsevyysta-
son. 

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten elämäntilannetta kuvaava muuttuja ei ollut 
tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tehokkuuteen. Toimintaympäristöä kuvaavista teki-
jöistä tilastollisesti merkitsevästi tehokkuuslukuja selittivät kunnan toimeentulotukea saa-
neiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (18–24-vuotiaista) sekä vuosi 2017, kun kaikkien 
muiden mallin muuttujien vaikutus vakioitiin. Toimeentulotukea saaneiden nuorten kunnit-
taisen osuuden vaikutusta tehokkuuslukuihin selittänee se, että toimeentulotuen saajia oh-
jattiin tarkasteluajanjaksolla mahdollisesti herkemmin kunnan sosiaali- ja nuorisotoimen 



 

 
 

palveluihin ja muihin toimenpiteisiin kuin muiden toimentulojärjestelmien piirissä tai 
muissa elämäntilanteissa olevia nuoria.  

Tehokkuutta arvioitiin tässä tarkastuksessa käyttäen tuotoksena tavoitettujen ja toi-
menpiteisiin ohjattujen nuorten lukumäärää. Kuten muistion luvussa 2.1 todettiin, etsivän 
nuorisotyön toimenpiteiden sisällöllisessä tarkastelussa korostuivat sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluihin, työ- ja elinkeinotoimistojen työllistymispalveluihin sekä opintoihin ja 
opiskeluun valmentaviin koulutuksiin ohjaaminen. Voi yksinkertaisesti olla, että etsivän 
nuorisotyön palveluihin ohjautuu nuoria, joiden tilannetta voidaan luonnehtia tavanomai-
semmaksi työttömyydeksi. Tällöin heidät katsotaan nuoriksi työnhakijoiksi, jolloin heillä on 
todennäköisesti velvollisuus osallistua työttömyysturvalain velvoittamiin työvoimapoliitti-
siin toimenpiteisiin. Toisaalta voi myös olla, että työttöminä työnhakijoina olevilla nuorilla 
on jo toisen asteen koulutus. Tällaiset tekijät luultavasti vähentävät tarvetta ensisijaisesti 
etsivän nuorisotyön asiakkuuteen, mikä voi selittää tehdyssä tarkastelussa havaittua posi-
tiivista yhteyttä työttömien nuorten ja tehottomuuden välillä. 

Yksittäisten vuosien vaikutusta tarkasteltaessa huomataan lisäksi, että kun vertailukoh-
daksi otetaan vuosi 2014, poikkeaa vuoden 2017 vaikutus tilastollisesti merkitsevästi siitä. 
Vuoden 2017 vaikutus toiminnan tehokkuuteen oli negatiivinen, joten myös tämän tarkas-
telun perusteella vuosi 2017 näyttäytyy huomattavasti muita vuosia tehottomammalta. 
Voidaan pohtia, onko tähän tulokseen vaikuttanut toimeentulotukijärjestelmän uudistus, 
jossa perustoimeentulo siirrettiin kunnilta kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. On esimer-
kiksi esitetty, että etenkään uudistuksen alkuvaiheessa kaikissa kunnissa ei ollut selkeitä 
käytäntöjä Kelasta tulleiden ilmoitusten käsittelemiseksi ja asiakkaiden tavoittamiseksi, ja 
erityisesti nuorten toimeentulotuen asiakkaiden tavoittaminen muodostui kunnissa hanka-
laksi. 16 
 
Taulukko 4:  Tobit-regression tulokset. Selitettävänä muuttujana DEA-menetelmän tehokkuusluvut vuo-

sina 2014–2017. 

Muuttujat 
Satunnaisten  

vaikutusten malli 

    

Henkilökunnan keskimääräinen työkokemus -0,095 

 (0,532) 

Korkeakoulutettujen osuus henkilöstöstä -0,901 

 (0,975) 
Pääasiallinen toiminta ennen kontaktia etsivään nuorisotyöhön (%-osuus tavoi-
tetuista): -0,017 

 työtön ei työttömäksi ilmoittautunut, sairas, eläkkeellä, ei tietoa  (0,020) 
Toimeentulotukea saaneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (18–24-vuoti-
aat) -0,336*** 

 (0,093) 

Työttömien osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (18–24-vuotiaat) 0,084 

 (0,096) 
Perusasteen koulutuksen varassa olevien osuus vastaavan ikäisestä väestöstä 
(17–24-vuotiaat) 0,074 

 (0,162) 

Kunnan koulutustaso -0,009 

 (0,017) 

Kunnan yleinen pienituloisuusaste -0,060 

 (0,166) 

15–29-vuotiaiden nuorten määrä kunnassa 0,471 

 (0,707) 

Kuntaryhmä (vertailuryhmä: Kaupunkimaiset kunnat)  

Maaseutumaiset kunnat  2,118 

 (1,945) 

Taajaan asutut kunnat  0,192 



 

 
 

 (1,477) 

Vuosi (vertailuryhmä: Vuosi 2014)  

Vuosi 2015  -0,905 

 (0,782) 

vuosi 2016  -0,084 

 (0,789) 

Vuosi 2017  13,430*** 

 (0,995) 

Sigma u 4,962*** 

 (0,690) 

Sigma e 7,680*** 

 (0,280) 

Vakio 8,046 

 (6,662) 

  

Havaintojen lkm 843 

Organisaatioiden lkm 241 

Kertoimen tilastollista merkitsevyyttä osoittavat keskivirheet suluissa. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

3.4 Stokastinen rintama-analyysi 

DEA-menetelmän lisäksi etsivän nuorisotyön tehokkuuden arvioinnissa hyödynnettiin tilas-
tollista stokastista rintama-analyysia (SFA) vaihtoehtoisena menetelmänä. Etsivän nuoriso-
työn kustannustehokkuutta arvioitiin estimoimalla malleja, joissa organisaatioiden välistä 
kustannusten vaihtelua selitettiin pääpiirteissään samoilla muuttujilla kuin Tobit-regressi-
ossa, jossa puolestaan selitettiin DEA-menetelmällä saatuja tehokkuuslukuja. Näissä esti-
moinneissa selitettävänä muuttujana käytettiin etsivän nuorisotyön kokonaiskustannuksia 
tavoitettua nuorta kohti. Selittävät muuttujat olivat pääsääntöisesti samat kuin Tobit-reg-
ressiomallissa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Etsivän nuorisotyön tuotosta mitattiin 
toimenpiteissä olevien 15-29 -vuotiaiden nuorten määrällä. 

Stokastisen rintama-analyysin tuottamat tehottomuusluvut ovat ykköstä suurempia, ja 
ne ilmaisevat tehottomuuden suuruuden prosentteina. Toisin kuin DEA:n tehottomuuslu-
vut, stokastisen rintama-analyysin tehottomuusluvut ilmaisevat, kuinka paljon pienemmillä 
keskimääräisillä kustannuksilla organisaatio olisi voinut tuottaa nykyisen tuotosmääränsä. 

Estimoidussa mallissa selitettävänä muuttujana olivat etsivän nuorisotyön kokonaiskus-
tannukset suhteessa tavoitettujen 15–29-vuotiaiden nuorten määrään.  

Tarkastelu koski vuosia 2014–2017. Aineiston rajausta koskevat samat huomiot kuin 
DEA-lukujen toisen vaiheen analyysia: vuosi 2018 jouduttiin jättämään myös SFA-analyysien 
ulkopuolelle, koska sen tietoja ei voitu täydentää muista lähteistä peräisin olevilla kuntata-
son tiedoilla. 

Taulukossa 5 esitetään stokastisen rintama-analyysin tulokset. Tehokkuuseroja arvioitiin 
edellä esitetyllä kustannusfunktiomallilla, jossa kertoimien positiiviset yhteydet ennustavat 
suurempia kustannuksia tavoitettua nuorta kohti ja negatiiviset yhteydet puolestaan pie-
nempiä kustannuksia tavoitettua nuorta kohti. Kertoimien alla on ilmoitettu myös jokaisen 
selittävän muuttujan keskivirhe, joka ilmaisee tilastollisen merkitsevyystason. 

Analyysin tulosten mukaan tuotoksen määrää kuvaava toimenpiteissä olevien nuorten 
määrä vaikuttaa negatiivisesti yksikkökustannuksiin, eli mitä enemmän nuoria toimenpi-
teissä oli, sitä pienemmät olivat kustannukset nuorta kohti. Muuttujan kerroin oli vahvasti 
tilastollisesti merkitsevä. Mallissa testattiin myös muuttujan toisen asteen termiä, mutta se 
ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Henkilökunnan keskimääräinen kokemus lisäsi tulosten 
mukaan keskimääräisiä kustannuksia. Sen sijaan henkilöstön koulutustasoa mittaava kor-
keakoulutetun henkilöstön osuuden negatiivinen kerroin ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 



 

 
 

Keskimääräiset kustannukset olivat sitä pienemmät, mitä suurempi oli niiden nuorten 
osuus, jotka eivät olleet peruskoulussa, työttömiä työnhakijoita, opiskelijoita, asevelvolli-
suutta suorittamassa, perhevapaalla, kotoutumistoimenpiteessä tai muun palvelun piirissä. 
Kerroin oli myös tilastollisesti merkitsevä. Tämän tuloksen tulkinta on hieman ongelmalli-
nen, sillä olisi voinut olettaa, että asiakkaiden tilanteen haasteellisuuden lisääntyessä myös 
keskimääräiset kustannukset voisivat olla korkeammat. Vaihtoehtoisesti on mahdollista, 
että toimenpiteisiin ohjaaminen on selkeämpää silloin, kun asiakkaan tilanne on haasteelli-
nen. 

Etsivän nuorisotyön toimintaympäristöä kuvaavien muuttujien kertoimet olivat positii-
visia, mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Kunnan sosioekonomista tilaa kuvaa-
vat muuttujat sen sijaan olivat negatiivisia, mutta nekään eivät olleet tilastollisesti merkit-
seviä. Kuntaryhmittelyn alueluokitteluista maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa 
kustannukset olivat korkeammat kuin kaupunkimaisissa kunnissa. Kertoimet eivät kuiten-
kaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Vuosittaista kustannusten muutosta kuvaavat vuosi-
dummyt olivat kertoimiltaan negatiivisia, mutta eivät tilastollisesti merkitseviä.  

 
 

Taulukko 5:  Stokastisen rintama-analyysin tulokset paneeliaineistossa. Selitettävänä muuttujana kustan-

nukset tavoitettua nuorta kohti. 

Muuttujat Kerroin 

    

Toimenpiteessä olevien nuorten määrä -0,546*** 

 (0,022) 

Henkilökunnan keskimääräinen työkokemus 0,066*** 

 (0,023) 

Korkeakoulutettujen osuus henkilöstöstä -0,012 

 (0,047) 

Pääasiallinen toiminta ennen kontaktia etsivään nuorisotyöhön (%-osuus tavoitetuista): -0,004*** 

 työtön ei työttömäksi ilmoittautunut, sairas, eläkkeellä, ei tietoa  (0,001) 

Toimeentulotukea saaneiden osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (18–24-vuotiaat) 0,000 

 (0,004) 

Työttömien osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (18–24-vuotiaat) 0,002 

 (0,004) 

Perusasteen koulutuksen varassa olevien osuus vastaavan ikäisestä väestöstä (17–24-vuotiaat) 0,004 

 (0,007) 

Kunnan koulutustaso -0,001 

 (0,001) 

Kunnan yleinen pienituloisuusaste -0,004 

 (0,009) 

15–29-vuotiaiden nuorten määrä kunnassa 0,169*** 

 (0,041) 

Kuntaryhmä (vertailuryhmä: Kaupunkimaiset kunnat)  

Maaseutumaiset kunnat  0,131 

 (0,115) 

Taajaan asutut kunnat  0,113 

  

Vuosi (vertailuryhmä vuosi 2014) (0,090) 

Vuosi 2015  -0,011 

 (0,047) 

vuosi 2016  -0,081 



 

 
 

 (0,083) 

Vuosi 2017  -0,106 

 (0,128) 

Vakiotermi 6,395*** 

 (0,569) 

lnsigma2 -1,467*** 

 (0,086) 

Mu 1,699*** 

 (0,441) 

𝜂 -0,048* 

 (0,026) 

Havaintojen lkm. 846 

Organisaatioiden lkm. 241 

Kertoimen tilastollista merkitsevyyttä osoittavat keskivirheet suluissa.  

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1  
 

 
Mallin tehottomuustermin kerroin 𝜂 oli negatiivinen ja heikosti tilastollisesti merkitsevä, 

eli tehottomuus näyttäisi myös tämän mallin perusteella jonkin verran lisääntyneen tarkas-
telujaksolla. Tehottomuustermien odotusarvo ja varianssi ovat myös tilastollisesti merkit-
seviä, mikä puoltaa paneeliaineiston analyysia satunnaisvaikutusten mallilla (random ef-
fects). 

Stokastisen rintama-analyysin tuottamat tehokkuusluvut olivat keskimäärin varsin sa-
mansuuruisia kuin DEA tehokkuusluvut (ks. taulukko 6). Niiden perusteella etsivän nuoriso-
työn organisaatioiden keskimääräinen tehottomuus vaihteli 4,8 prosentista vuonna 2014 
5,9 prosenttiin vuonna 2017. SFA-mallin tuottamien tulosten mukaan tehottomuuden ha-
jonta oli kuitenkin selvästi pienempää kuin DEA:n tehottomuuslukujen tuottama hajonta. 
Tämä päti erityisesti niihin yksiköihin, joiden tehottomuus oli korkeaa DEA-tehokkuusluku-
jen perusteella. Näiden tulosten perusteella näyttäisikin siltä, että osa DEA-tehokkuusluku-
jen tuottamasta tehottomuudesta olisi pikemminkin satunnaisvaihtelua kuin varsinaista te-
hottomuutta. 
 
Taulukko 6:  Etsivän nuorisotyön organisaatioiden keskimääräinen tehostamispotentiaali vuosina 2014–

2017 kuntaryhmittäin SFA-menetelmän tulosten perusteella. 

 

 2014 2015 2016 2017 
2014–

2017 

Muutos 
2014–

2017 
%-yks. 

SFA malli             

Keskimääräinen tehostamispotentiaali, % 4,8 5,1 5,5 5,9 5,3 1,1 

            

Minimi 1,5 1,6 1,4 1,4   

Maksimi 8,7 9,6 10,8 12,1   

Organisaatioiden lkm 190 203 207 223   

 
 



 

 
 

 

 

Kuvio 15: SFA time varying decay -mallin tuottama tehokkuusluvun jakauma vuosina 2014-2017. Lähde: 

VTV:n laskelmat. 

 

SFA-tehokkuuslukujen jakauman vertailu toimintaympäristöllä korjattuihin DEA-
tehokkuuslukuihin 

Jos DEA-menetelmän tuottamia tehottomuuslukuja verrataan SFA-menetelmän tuottamiin 
tehottomuuslukuihin sirontakuvion avulla (ks. kuvio 16), nähdään, että lukujen välillä on 
positiivinen korrelaatio. Yksittäisten organisaatioiden saama arvio tehottomuudesta voi kui-
tenkin vaihdella jonkin verran riippuen siitä, kumpaa menetelmää on käytetty.  
 



 

 
 

 

Kuvio 16: Ympäristötekijöillä korjattujen DEA-tehokkuuslukujen (pystyakselilla) ja SFA-tehokkuuslukujen 

välinen sirontakuvio vuosina 2014–2017. Lähde: VTV:n omat laskelmat. 



 

 
 

Yhteenveto 

Onko etsivän nuorisotyön resursoinnissa, sisällössä ja toimenpiteisiin ohjaamisessa suuria 
eroja kunnittain ja alueellisesti? 
− Millaisia eroja etsivän nuorisotyön resursseissa on suhteessa nuorten määrään kunnit-

tain ja alueellisesti? 
o Nuorten määrän yhteys etsivän nuorisotyön organisaatioiden kustannuksiin ta-

voitettua nuorta kohti oli negatiivinen, eli yksikkökustannukset olivat sitä alhai-
semmat, mitä enemmän organisaation sijaintikunnassa oli 15–29-vuotiaita nuo-
ria. 

o Resurssit ovat jonkin verran pienemmät niissä etsivän nuorisotyön organisaa-
tioissa, jotka sijaitsevat kaupunkimaisissa kunnissa. 

o Organisaatioiden tehokkuudessa ei juurikaan ollut eroja sen suhteen, sijaitsiko 
organisaatio kaupunkimaisessa, taajaan asutussa tai maaseutumaisessa kun-
nassa. 

o Etsivän nuorisotyön organisaatioiden tehokkuus on hieman laskenut vuodesta 
2014 vuoteen 2017. Myös tehokkuuserot eri organisaatioiden välillä ovat kasva-
neet riippumatta siitä, millä menetelmällä tehokkuutta arvioitiin. Erityisesti 
vuonna 2017 joidenkin organisaatioiden tehottomuus kasvoi selvästi verrattuna 
edellisiin vuosiin. Tulisi selvittää, johtuuko tämä virheellisistä rekisteritiedoista 
vai onko taustalla jotain muuta. Muutamassa tehottomimmassa organisaatiossa 
tuotosten määrä putoaa vuonna 2017 selvästi edeltävistä vuosista. 

− Onko etsivän nuorisotyön määrä ja mitoitus yhteydessä alueen sosioekonomisiin indi-
kaattoreihin? 

o Kuvailevan analyysin tulokset osoittavat, etteivät etsivän nuorisotyön määrä ja 
mitoitus ole yhteydessä alueen nuoria kuvaaviin sosioekonomisiin indikaattorei-
hin.  

o Sosioekonomiset indikaattorit eivät myöskään juurikaan selitä organisaatioiden 
välisiä yksikkökustannuseroja. 

− Millaisia eroja toiminnan sisällössä ja toimenpiteisiin ohjaamisessa on kunnittain ja alu-
eellisesti? 

o Kuntaryhmien välillä ei ollut suuria eroja toiminnan sisällössä. Toimenpiteiden 
suhteellisissa osuuksissa ei myöskään ollut tarkasteluajanjakson aikana havait-
tavissa eroja lukuun ottamatta etsivän nuorisotyön tarjoamia toimenpiteitä. Tä-
hän palveluryhmään kuuluvien palveluiden suhteellinen osuus etsivän nuoriso-
työn toimenpiteistä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2018 kaikissa kuntaryhmissä. 
Selkeimmin tähän ryhmään kuuluvien palvelujen suhteellinen osuus kasvoi ver-
tailtavina vuosina maaseutumaisissa kunnissa. 

o Vuosina 2015–2017 etsivän nuorisotyön toimenpiteisiin ohjaama nuori ohjattiin 
keskimäärin noin 4,5 toimenpiteeseen. Kuntaryhmittäin tarkasteltuna keski-
määräinen toimenpiteiden määrä oli vuosina 2015–2017 kaupunkimaisissa kun-
nissa hieman maaseutumaisia ja taajaan asuttuja kuntia vähäisempi. Vuonna 
2018 toimenpiteitä nuorta kohti oli huomattavasti vähemmän. Tuolloin toimen-
piteisiin ohjattu nuori osallistui keskimäärin noin 2,9 toimenpiteeseen. Myös 
kuntaryhmittäin tarkasteltuna keskimääräinen toimenpiteiden määrä etsivän 
nuorison asiakkaana ollutta nuorta kohti on laskenut. Vuoden 2018 tulosten 
osalta tulee huomioida, etteivät ne ole täysin vertailukelpoisia aiempien vuo-
sien kanssa tilastoinnissa tapahtuneiden muutosten takia. 

 
 
 



 

 
 

Tarkastuksessa havaittiin myös, että joidenkin organisaatioiden toiminta poikkesi sel-
västi muista resurssoinnin ja tuotosten määrän suhteen. Käytettävissä olleen tarkastusai-
neiston tietojen perusteella ei ollut kuitenkaan mahdollista sanoa, toimitaanko muista poik-
keavissa organisaatioissa joiltakin osin erikoistuneemmin esimerkiksi niin, että etsivän nuo-
risotyön prosesseissa hyödynnetään keskimääräistä enemmän internet-pohjaisia sovelluk-
sia. Näiden tekijöiden huomioon ottamista tulevissa tiedonkeruissa kannattaa harkita. Jotta 
kustannus- ja tehokkuuserojen syitä voisi selvittää laajemmin, tulisi käytössä olla toiminta-
muodot pystyä raportoimaan ja kuvaamaan selkeämmin. Tällä hetkellä saatavilla olevat ai-
neistot eivät tätä kuitenkaan mahdollista. 



 

 
 

Liitteet 
 
Taulukko 7:  Liitetaulukko. Kuntien sosioekonomista tilannetta kuvaavien muuttujien välinen korrelaatio.  

 

 

Henkilöty
ö-vuodet 
yhteensä 

18–24- 
vuotiaat 
nuoriso-

työttömät (%) 

17–24- 
vuotiaat 

ilman toisen 
asteen 

tutkintoa (%) 

18–24- 
vuotiaat 

toimeent
ulotuen 

saajat (%) 

Henkilötyövuodet per 15–29-vuotias nuori 1,0000       

18–24-vuotiaat nuorisotyöttömät (%) -0,0092 1,0000   

17–24-vuotiaat ilman toisen asteen tutkintoa (%) 0,0426 0,0390 1,0000  
18–24-vuotiaat toimeentulotuen saajat (%) -0,1380 0,4073 0,2336 1,0000 

 
 

Taulukko 8:  Liitetaulukko. Käytettyjen muuttujien keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja maksimit vuosina 

2014–2017.  
Keski-
arvo 

Keski- 
hajonta 

Minimi Mak-
simi 

lkm 

Kokonaiskustannukset euroa / tavoitettu nuori 1479,3 1315,0 105,6 17353 849 
Toimenpiteessä olevien nuorten määrä 59,9 66,0 0 541 849 
Henkilökunnan keskimääräinen työkokemus 8,8 5,5 0,3 41 849 
Korkeakoulutetun henkilöstön osuus 66,3 39,9 0 150 849 
Työtön ei työttömäksi ilmoittautunut, sairas, 
eläkkeellä, ei tietoa  30,9 16,8 0 100 849 
Toimeentulotukea saaneiden osuus vastaavan 
ikäisestä väestöstä (18–24-vuotiaat) 

16,2 5,6 3,2 37,7 849 
Työttömien nuorten osuus vastaavan ikäisestä 
väestöstä (18–24-vuotiaat) 17,9 5,1 6,0 34,8 849 
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuoti-
aat, %:a vastaavan ikäisestä väestöstä 

8,2 2,4 2,1 22,0 849 
Kunnan koulutustasomittain 317,6 52,7 206,0 476,0 849 
Kunnan yleinen pienituloisuusaste 13,8 3,5 5,4 24,0 849 
15–29-vuotiaiden nuorten määrä kunnassa 8645 21797 93 137079 849 
Kuntaryhmä 

    849 
Maaseutumaiset kunnat 0,4 0,5 0 1 849 
Taajaan asutut kunnat 0,3 0,4 0 1 849 
Kaupunkimaiset kunnat 0,3 0,5 0 1 849 
Vuosi 

    849 
2014 0,2 0,4 0 1 849 
2015 0,2 0,4 0 1 849 
2016 0,3 0,4 0 1 849 
2017 0,3 0,4 0 1 849 
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16 Kivipelto, M. & Tanhua, H. & Jokela, M. (2019). Selvitys toimeentulotukiuudistuksen vaikutuksista. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 11/2019. Helsinki. 
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