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Mukana 18 lappilaista kuntaa  
sekä Peräpohjolan Opisto, jotka ovat 

osallistuneet LappiNYT  
– nuorisotyön ytimessä-  

hankkeeseen

ARK(T)INEN 
NUORISOTYÖ  

LappiNYT - nuorisotyön  
perussuunnitelma
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Otsikko kuvaa sijaintimme lisäksi sitä mitä pidämme tärkeänä;  
nuorisotyön arkea. 

Me jaamme arkea nuorten kanssa ja se on nuorisotyössä parasta.

Nuorisolain mukaan nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemista 
yhteiskunnassa. Ennaltaehkäisevällä perusnuorisotyöllä on pitkät perinteet Suomessa ja nuorisotyön ta-
voite on meillä kaikilla sama riippumatta ilmansuunnasta tai sijainnista. Tämän kyseisen kirjasen luomi-
nen on toiminut meille välineenä, kun olemme lappilaisten nuorisotyöntekijöiden kanssa yhdessä ääneen 
miettineet sitä työtä, mitä me teemme. Lopputuloksena on nuorisotyön perussuunnitelma kunnalliseen 
nuorisotyöhön, jonka ydinajatus on selventää ja jäsentää epämääräisenä nähtyä nuorisotyötä. 

Suunnitelma on raamitettu kuvaamalla eri työmuotoja ja menetelmiä. Kirjatut menetelmät ovat yhteisiä 
ja yleisiä nuorisotyön kentällä, mutta niiden toteuttamistavat vaihtelevat paljon. Luovuus on juttu, jolle on 
täällä Pohjoisessa rutkasti tilaa ja se onkin välttämätöntä palveluiden vähyyden ja välimatkojen asettamien 
haasteiden vuoksi. Kahdeksantoista Lapin kunnan nuorisotyön kirjaaminen samoihin kansiin ei ole ollut 
mutkatonta, sillä kaikki toimivat omien vaihtelevien resurssiensa puitteissa ja nuorisotyö on jatkuvaa muu-
tosta. Suunnitelma viitoittaa tietämme kohti aina vain laadukkaampaa nuorisotyötä, ja osaltamme edis-
tämme nuorten alueellista yhdenvertaisuutta jakamalla tietoa, osaamista ja hyviä käytänteitä nuorisotyön 
ammattilaisten kesken. 

Nuoruuden ymmärtäminen ja nuoren tukena oleminen, välittömyys ja vilpittömyys nuoren kohtaamises-
sa ovat meidän vahvuuksiamme. Meitä kaikkia, nuoria ja nuorisotyöntekijöitä, yhdistää luonnollisuus, ja 
meillä on rohkeus tarttua niihin asioihin, mihin joku muu ehkä epäröi tarttua. Nuorilla on juuret ja siivet, ja 
meidän tehtävämme on tarvittaessa auttaa löytämään ne, ja ennen kaikkea vahvistaa niitä. Seuraavat sivut 
kertovat Sinulle millaiseksi nuorisotyö on meillä Lapissa rakentunut. 

Millaista nuorisotyö Lapissa voi esimerkiksi olla? 
Hankekunnista eteläisimmän, Simon, ja pohjoisimman, Utsjoen, välillä on melkein 600 km, ja sille välille 
mahtuu monenlaista. Kohtaamisen ja yhdessäolon arvoa ei voida mitata samoilla mittareilla kuin muissa 
maakunnissa.

Yhteistyötä ..rajanaapuriemme – ja naapurikuntiemme kanssa.  
Yhdessä meillä on enemmän kaikkea; välineitä, nuoria ja hauskaa. ..koulujen, seurakuntien, yhdistysten,  
seurojen, yritysten ja kaikkien niiden paikallisten toimijoiden kanssa, joita nuorten asiat kiinnostavat  

Moninaista ..nuorisotila saattaa löytyä esimerkiksi järven rannalta tai jäältä kalastuksen parista
..nuorisotilalle/talolle voi kurvata moottorikelkalla, traktorilla tai potkurilla, tai kimppakyydillä sivukyliltä.  
Eteisestä saattaa löytyä nutukkaita ja kelkkakenkiä, naulakosta karvalakkeja ja kypäriä. 
..ympäri vuoden voi pienestä lappilaisesta kunnasta löytyä kansainvälisiä tekijöitä nuorisotyön riveistä. 

Pidempiä työmatkoja nuorten iltaan. Inarista Sevettijärvelle, Utsjoelta Karigasniemelle,  
Hetasta Kilpisjärvelle. Reissu tehdään oli nuoria sitten kaksi tai kaksitoista.. 
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 TYÖMUOTO 

Kertoo mikä on homman nimi, eli millä nimellä me työtämme kutsumme 

TAVOITE 

Tiivistetty kertomus siitä, mitä työllä on tarkoitus saada aikaiseksi ja miksi sitä tehdään 

MENETELMÄT 

Kertovat siitä, millä keinoilla ja mitä tekemällä tavoitteeseen tähdätään. Menetelmät pitävät vielä sisällään 
työkalut, joita voivat olla esimerkiksi tanssitoiminta tai nuorisotilalla pidettävä teemailta 

LÄPILEIKKAAVAT TEHTÄVÄT 

Kaikkia työmuotoja koskevia, joskus näkymättömiä tehtäviä, jotka ovat kuitenkin iso ja erottamaton osa 
nuorisotyön toteuttamista 

 

 

LAPPILAISESSA NUORISOTYÖSSÄ ON 
KOLME TYÖMUOTOA:  

 

Nuorisotyön mahdollistaminen 

Yhteisöllinen avoin nuorisotyö  

Kohdennettu nuorisotyö

 
 

”Nuoriso-ohjaajan tehtävä on järjensiementen istutus” 
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NUORISOTYÖN MAHDOLLISTAMINEN 

 
 
 
 

Tavoitteet 

-Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen 

- Osaamisen vahvistaminen huomioiden alueiden erityispiirteet 

- Osaavan henkilöstön hyvinvointi ja asianmukainen palkkakehitys 

- Nuorten ja päättäjien välinen vuoropuhelu nuorten kuulemiseksi 

- Lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen 

- Riittävät ja oikein kohdennetut resurssit

 
Menetelmät

 

Nuorisopolitiikka 

Hallinto- ja kehittämistehtävät 
 

Nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien tukeminen 

Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen

 
"Revitään kaikki irti karuudesta" 
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YHTEISÖLLINEN AVOIN
NUORISOTYÖ 

 
 

Tavoite
 

Yhdessä tehty, jokaisen nuoren huomioiva turvallinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa oman  
näköisen tekemisen, elämyksiä ja kokemuksia. 

 
 Menetelmät 

 

Nuorisotilatoiminta  

Kerhotoiminta 

Koulunuorisotyö 

Liikunnallinen nuorisotyö 

Kulttuurinen nuorisotyö 

Monikulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö 

Luonto- ja elämystoiminta  

Liikkuva nuorisotyö 

Tieto- ja neuvontatyö

"Nuoriso-ohjaajat on rohkeasti rajoilla, nuoren asian ytimessä" 
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KOHDENNETTU 
NUORISOTYÖ

 
 
 
 

Tavoite 

Tukea rohkeasti nuorta elämässään, vahvuuksia korostaen
ja unelmissa kannustaen

Menetelmät 
 

Etsivä nuorisotyö 

Nuorten työpajatoiminta  

Yksilöohjaus 

Pienryhmät 

Kriisivalmiustyö 

Jalkautuva nuorisotyö 

 
 
 

"Kukkaan ei ole toivoton ja mikkään ei ole mahotonta"
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SANASTOA  

Läpileikkaavat tehtävät nuorisotyössä 

 
Ennaltaehkäisevä nuorisotyö
Tähtää toiminnallaan vahvistamaan ja korostamaan positiivista ja hyvää, jota nuorissa on, ja mahdollista-
maan mielekkään ja turvallisen, hyvinvointia edistävän tekemisen nuorten vapaa-ajalle.  

Projekti- ja hanketyö
Jatkuvasti muuttuva nuorisotyön kenttä tarvitsee kuntien turvaamien nuorisotyön resurssien lisäksi han-
ke- ja projektityötä, jolla voidaan vastata ajan ilmiöihin uusin menetelmin ja kehittämällä toimintaa.  

Yhteistyö ja verkostotyö 
Yhteistyö eri ammattiryhmien ja verkostojen kanssa mahdollistaa sen, että nuorella on paljon laadukkaita 
palveluita ympärillään ja jokaisella elämän osa-alueella.  

Viestintä ja markkinointi
Tiedottamista monipuolisten alustojen ja viestintätyökalujen avulla. Pyritään tavoittamaan sekä nuoret 
että vanhemmat heidän suosimillaan alustoilla sekä mahdollistamaan nuorisotyöntekijöiden matalan 
kynnyksen saavutettavuus. Nuorisotoimintaa markkinoidaan kohderyhmille ja tuodaan toimintaa avoi-
mesti esiin.   

Osallisuus ja vaikuttaminen 
Nuorten osallistaminen on nuoren oman elämän ja elämänpiirin haltuunottoa. Haltuunotto tapahtuu ih-
metellen, kysellen ja dialogin kautta hahmottaen. Nuorten vaikuttaminen oman elämän piirissä ja ympä-
röivään yhteiskuntaan syntyy samalla, kun nuoren osallistumismahdollisuudet kasvavat.  

Digitaalinen nuorisotyö 
Nuorisotyön tavoitteiden, arvojen ja periaatteiden mukaisesti toteutettavaa työtä, joka mm. keskittyy 
nuorisotoimialan ja nuorisotyön käytäntöjen digitalisointiin. Työtä voidaan toteuttaa sekä fyysisessä että 
digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä ja käsittelemistä nuoriso-
työssä niin välineenä, toimintana kuin sisältönä. Paljon erilaisia menetelmiä eri tarpeisiin. 
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Nuorisotyön mahdollistaminen 
 

Nuorisopolitiikka
Nuorisolaki määrittää nuorisopolitiikan nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Nuorisopoliittinen työ 
on laaja-alaista ja poikkihallinnollista toimintaa, jota tehdään yhteistyössä, eri alojen sektorirajat ylittäen. 
Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan myös poliittista päätöksentekoa. 

Hallinto- ja kehittämistehtävät
Linjaukset nuorisotyölle perustuvat nuorisolakiin ja kuntien omiin strategioihin sekä lasten ja nuorten 
hyvinvointiin liittyviin suunnitelmiin. Keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa nuorisotyön 
taloudelliset ja toiminnalliset resurssit ja huomioida toimintaympäristön muutokset. 
Yhteydenpito nuorisoalan verkostoihin laajasti, ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys ovat ytimessä nuoriso-
työn kehittämisessä.

Kehittäminen mahdollistuu monialaisen dialogin, kunta-, alue- ja maarajat ylittävän yhteistyön sekä pro-
jektien ja hankkeiden kautta. Jatkuva toiminnan arviointi ja vuoropuhelu alan koulutuksen kanssa vahvis-
tavat nuorisotyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja työn laatua.

Nuorisojärjestöjen ja nuorten toimintaryhmien tukeminen
Yksi kunnallisen nuorisotyön tehtävistä on nuorisoyhdistysten ja nuorten ryhmien tukeminen esimerkiksi 
taloudellisesti tai tarjoamalla tiloja ja välineitä ryhmien käyttöön. Nuorisoyhdistysten kanssa tehtävä yh-
teistyö tukee sekä kunnan että yhdistyksen nuorisotyötä.

Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen
Työhyvinvoinnin perustana ovat yhteiset pelisäännöt ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä ja sen 
kehittämiseen. Nuorisotyössä työvuorosuunnittelu on olennainen osa työhyvinvointia. Osaamisen kehittä-
misessä ja koulutuksessa huomioidaan nuorisotyön toimintaympäristön muutokset ja otetaan käyttöön 
uusia menetelmiä työn kehittämiseksi.  
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                                                       Yhteisöllinen avoin nuorisotyö  
 

 
Nuorisotilatoiminta 
Mahdollistetaan vapaa-ajan olohuone, jossa nuori voi viettää aikaa muiden nuorten kanssa. Tilalla on aina 
läsnä luotettava aikuinen nuoria varten. Tavoitteena on avoin ja aito kohtaaminen sekä turvallisen tilan 
luominen, jossa ei ole suorituspaineita. 

Kerhotoiminta
Tarjotaan maksuton tai hyvin edullinen matalan kynnyksen harrastusvaihtoehto. Mielekäs tekeminen ker-
hotoiminnassa tukee nuoren hyvinvointia vahvistamalla erilaista osaamista ja arjen taitoja, mukaan lukien 
sosiaaliset taidot. Kerhotoimina tarjoaa mahdollisuuden oppia ja oivaltaa yhdessä vertaisten kanssa.  

Koulunuorisotyö 
Tuetaan oppilaiden hyvinvointia kouluympäristössä nuorisotyön menetelmin ja tehdään tiivistä yhteistyö-
tä kouluhenkilökunnan kanssa edesauttaen oppilaiden ja koulun aikuisten välistä vuoropuhelua. Kou-
lunuorisotyö voi olla esimerkiksi välituntitoimintaa, teemaviikkojen järjestämistä, keskustelutuokioita ja 
ryhmäyttämistä. Nuorisotyöntekijä edistää ja ylläpitää koulun yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä.

Liikunnallinen nuorisotyö
Tuetaan nuoren omaehtoista liikunnallisuutta järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa, tapahtumia 
ja tempauksia. Liikunnallista nuorisotyötä voi toteuttaa myös kerho- tai nuorisotilatoiminnassa. Liikunta-
myönteisen asenteen edistämistä. 

Kulttuurinen nuorisotyö
Mahdollistetaan luova tekeminen ja luovaan toimintaan osallistuminen. Kulttuurista nuorisotoimintaa 
ovat esimerkiksi bänditoiminta, tanssi, teatteri, elokuvat, reissut ja konsertit ja monipuolinen mediatoiminta.  



10

Monikulttuurinen ja kansainvälinen nuorisotyö
Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua ihmisiin ja kulttuureihin ympäri maailman eri tapahtumien, matko-
jen, leirien, kansainvälisten vaihto-ohjelmien ja nuorille järjestettyjen kohtaamisten kautta. Kasvatetaan 
nuoria kohtaamaan monimuotoisuutta ja olemaan avoimia. 

Luonto- ja elämystoiminta 
Luodaan nuorten toiveiden mukaisia mahdollisuuksia retkiin ja leireihin erilaisissa toimintaympäristöissä.  
Mahdollistetaan turvallinen ja yhteisöllinen kohtaaminen nuotion ympärillä tai erilaisia lajikokeiluja kuten 
kiipeily, melonta tai lumikenkäily. Toiminnan tarkoitus on harrastuksiin ohjaaminen, itsetunnon vahvista-
minen uusia taitoja oppimalla ja nuorten rohkaiseminen ulkoilun ja luontokokemusten pariin.

Liikkuva nuorisotyö  
Mennään sinne missä nuoret ovat ja toimitaan nuorten toiveiden pohjalta, turvallisesti, heidän ehdoillaan. 
Liikkuva nuorisotyö tarjoaa joustavia nuorisotyön muotoja, jotka tavoittavat myös haja-asutusalueiden 
nuoret. Toiminnassa työvälineenä on useimmiten auto, johon lastataan erilaista tekemistä. Nuorisotyötä 
tehdään nuorisotilan kiinteiden seinien ulkopuolella kuten koulujen pihoilla, urheilukentillä tai puistoissa, 
joissa nuoret kokoontuvat vapaa-ajallaan ja mihin nuorisotyötä toivotaan. 
 
Tieto- ja neuvontatyö
Tarjotaan nuorille ammattitaitoista ohjausta ja luotettavaa tietoa tarpeen mukaan. Etsitään yhdessä 
vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja ohjataan sopivien palveluiden piiriin. Tarvittaessa neuvon-
taa ja ohjausta tuotetaan myös vanhemmille, kouluille, nuorisoalaa opiskeleville ja muille nuorten parissa 
toimiville. Oikean ja luotettavan tiedon tarjoaminen tukee nuoren kehitystä ja hyvinvointia. 
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Kohdennettu nuorisotyö  
 
 

Etsivä nuorisotyö 
Etsivä nuorisotyöntekijä tarjoaa vapaehtoisuuteen perustuvaa yksilö- ja ryhmäohjausta 15- 29-vuotiaille. 
Tavoitteena tukea nuorta erilaisissa elämän haasteissa ja auttaa löytämään oman polkunsa. 

Nuorten työpajatoiminta 
Toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat kokemusta työelämästä, tukea ajan- ja 
arjenhallintaan tai koulutuksen suorittamiseen. Ohjausta tehdään sekä yksilöllisesti että ryhmissä.  

Yksilöohjaus
Henkilökohtaista, nuoren tarpeista lähtevää yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tarvittaessa mennään vaikka 
kuntosalille yhdessä. 

Pienryhmät
Varhaisen puuttumisen menetelmä, joka edistää nuoren vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja, vahvistaa 
itsetuntemusta ja elämänhallinnan taitoja. Pienryhmä koostuu yleensä 6-8 erityistä tukea tarvitsevasta 
nuoresta. Toiminnan sisältö vaihtelee nuorten tarpeiden ja tilanteiden mukaan. 

Kriisivalmiustyö
Kriisivalmiuteen sisältyy kirjattu suunnitelma, joka auttaa viranomaisia reagoimaan kriisin sattuessa. Krii-
sityötä toteutetaan suunnitelmallisesti yhdessä kriisivalmiusverkoston kanssa paikallisesti, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. Verkostoon voi kuulua esimerkiksi kuntien, seurakuntien, yhdistysten ja viranomaisten 
edustajia. 

Jalkautuva nuorisotyö
Menetelmä, jossa nuori kohdataan koulun ja nuorisotilojen ulkopuolella, puolueettomalla maaperällä. 
Nuoria tavoitetaan siellä missä he liikkuvat, esimerkiksi tapahtumissa, huoltoasemilla tai kauppakeskuk-
sissa ilta- ja viikonloppuaikaan. Työtä tehdään yhteistyössä poliisin, sosiaalitoimen ja muiden ennaltaeh-
käisevää päihdetyötä tekevien tahojen kanssa. Jalkautumalla ja nuorten parissa tutuksi tulemalla, kohda-
taan myös niitä nuoria, joilla ei ole muita turvallisia aikuisia elämässään. 
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Työtämme ohjaa 
 
 

Nuorisolaki
Laki määrittelee nuoriksi kaikki alle 29-vuotiaat. Kunnilla on vastuu nuorisopolitiikasta ja velvollisuus tuot-
taa nuorisotyön palveluita, mutta ne saavat itse päättää, miten se käytännössä toteutetaan. Nuorisotyötä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi ostopalveluna järjestöiltä. Lisäksi nuorisolaki velvoittaa kuntia kuulemaan 
nuoria heitä koskevissa asioissa. (www.finlex.fi) 

Valtion nuorisotyön- ja politiikan ohjelma 
”Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa.”
Valtakunnallinen nuorisotyön ja – politiikan ohjelma VANUPO on lakisääteinen, valtioneuvoston neli-
vuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja 
elinoloja. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisopoliittiset tavoitteensa ja toimenpiteet niiden saavutta-
miseksi. (Opetus- ja kulttuuriministeriö: www.minedu.fi/nuoriso/linjaukset)  

Kuntien omat strategiat ja suunnitelmat
Nuorisotyötä ohjaavat myös kuntastrategiat, hyvinvointisuunnitelmat, talous- ja toimintasuunnitelmat, 
päihdestrategiat, lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmat, osallisuussuunnitelmat ja muut mahdolliset kun-
tien käyttämät suunnitelmat.  

Kuntalaki 
Kuntalaissa on säädetty nuorisovaltuuston/-neuvoston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän asettami-
sesta. Nuorisovaltuusto voi myös olla useamman kunnan yhteinen. Kuntien on huolehdittava että nuo-
risovaltuustolla on mahdollisuus vaikuttaa lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. (www.finlex.fi) 

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet 
Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ilmaisevat asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Sen 
tehtävänä on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja 
väärästä. Ohjeet on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät 
kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.  
(Allianssi ja Nuoli ry: www.alli.fi/nuorisotyon-ammattieettiset-ohjeet)  
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Suunnitelman takana 
 
 
 

Tämä suunnitelma on tehty osana LappiNYT – nuorisotyön ytimessä hanketta vuosina 2018 -2020. Han-
ketta ovat rahoittaneet Lapin AVI ja kuntien nuorisotoimet. Ajatus nuorisotyöntekijöille, tutummin ´oh-
jaajille´ suunnatusta hankkeesta on syntynyt jo vuosia sitten, kun pienissä kunnissa perusnuorisotyötä 
tekevät kaipasivat omaa foorumia. Hankesuunnitelmaa kirjoittamassa oli sekä esimiehiä että ohjaajia, ja 
kuntien sitoutuminen hankkeeseen oli vahva alusta alkaen. 

Yksi hankkeen tavoitteista oli nuorisotyön sanoittaminen. Hankkeen myötä ohjaajat pääsivät verkostoitu-
maan ja tutustumaan toisiinsa paremmin, avoin keskusteluyhteys rakentui nopeasti ja siitä alkoi sanoit-
tamismatkamme. Hanketapaamisissa pureskeltiin termejä, toimintamalleja ja tehtäviä, kyseenalaistettiin 
sanavalintoja ja muotoiltiin yhteistä näkemystä.

Tärkeimmät tekijät suunnitelman synnyssä ovat olleet ohjaajat ja heidän osallistumisensa mahdollis-
taneet esimiehet ja kunnat. Olemme tehneet ison työn, joka on tämän näkyvän tuloksen lisäksi tuonut 
paljon hyvää mukanaan; se on vahvistanut ammattiylpeyttä, lujittanut uskoa omaan työhön ja yhdistänyt 
nuorisotyön kenttää Lapissa.

Koonnut: hankekoordinaattori Mari Syväjärvi



14

Sydämellinen kiitos kaikille matkaan osallistuneille  
ja sen mahdollistaneille!
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