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1 Yleistä 
 

 

 

 

 

 

Nuorisolaki (1285/2016) ohjaa ja velvoittaa kuntia toteuttamaan nuorisotyötä ja -politiikkaa. Uuraisten kun-

nan vapaa-aikatoimeen kuuluvan nuorisotoimen tehtävänä on järjestää lain mukaisesti ja paikalliset olosuh-

teet huomioiden nuorisotyön palveluita ja tiloja, tukea nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa sekä 

tehdä monialaista yhteistyötä. Nuorisotyön toimintaa toteutetaan kunnan omana toimintana sekä yhteis-

työssä järjestöjen, yhteisöjen ja maakunnallisten verkostojen kanssa. 

Nuorisolain (1285/2016) tavoitteena on:  

1. edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteis-

kunnassa; 

2. tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppi-

mista; 

3. tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; 

4. edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä 

5. parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat: 

1. yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; 

2. kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen; 

3. monialainen yhteistyö. 

Uuraisten nuorisotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään nuorisotyön tutkijan 

Juha Niemisen funktiomallia1, jossa nuorisotyötä ja sen tehtäviä tarkastellaan neljän funktion kautta: 

1. sosialisaatiofunktio – nuoren liittäminen kulttuurin, yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen jäseneksi 

2. personalisaatiofunktio – nuoren ohjaaminen kasvussa omaksi itsekseen, itsenäiseksi toimijaksi ja 

tunnistamaan omia tarpeita ja pyrkimyksiä 

3. kompensaatiofunktio – nuorten sosialisaatiossa ja personalisaatiossa ilmenevien puutteiden ja vai-

keuksien tasoittaminen ja korjaaminen 

4. resurssointi- ja allokointifunktio – vaikuttaminen yhteiskunnan nuorille osoittamiin voimavaroihin 

ja niiden suuntaamiseen 

Nuorisotyösuunnitelman laadinnassa on huomioitu Uuraisten kuntastrategia. Nuorisotyösuunnitelma nou-

dattaa kuntastrategian mukaisia tavoitteita huolenpidosta sekä joustavista ja saavutettavista palveluista. 

 
1 Nieminen, Juha. 2007. Vastavoiman hahmo – Nuorisotyön yleiset tehtävät, oppimisympäristöt ja eetos. Teoksessa 
Hoikkala, Tommi & Sell, Anna (toim.). Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Hel-
sinki: Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura. s. 21-43.  

Visio:  Nuorten hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavaa nuorisotyö – monipuolinen nuoriin luottava ja yhdenvertai-

suutta edistävä vapaa-ajanympäristö 

Tehtävä:  Ohjaa nuoria kohti omaa identiteettiä, osaamista ja yhteisöjä. Tarjoaa monipuolisia ja yhdenvertaisia mah-

dollisuuksia vapaa-aikaan sekä ohjausta erilaisiin elämäntilanteisiin.  

Arvot:  Nuoria osallistavaa toimintaa. Hengailua turvallisessa ympäristössä, jossa läsnä nuorisotyön ammattilainen. 

Luottamuksella.  
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Laadukkaat nuorisotyön palvelut edistävät osaltaan positiivista kokemusta ja kuvaa Uuraisista. Suunnitel-

man mukaisesti nuorisotoimi tuottaa palveluita, jotka ovat monipuolisia ja osallistavia.  

Uuraisten nuorisotoimen palveluissa hyödynnetään tämän suunnitelman mukaisia nuorisotyön toiminta-

muotoja ja -ympäristöjä nuorisotoimen resurssit huomioiden. Toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaa-

vat nuorisotyön ammattieettiset ohjeet2 sekä ajankohtainen tutkimustieto. Vuosittainen toimintasuunni-

telma laaditaan elokuussa ja toimintakausi on 1.9.-31.7.   

 

2 Nuorisotyön toteutus 
 

2.1 Perusnuorisotyö 
Perusnuorisotyö -käsitettä käytetään kuvaamaan nuorten vapaa-aikaan suunnattuja nuorisotyön palveluita, 

joiden tarkoituksena on tavoittaa laajasti kunnassa asuvia nuoria ja nuoria aikuisia. Työn painopisteet ovat 

ennalta ehkäisevässä toiminnassa sekä nonformaalissa oppimisessa. Perusnuorisotyön tehtävänä on tarjota 

nuorille mielekkäitä ja monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-aikaan. Perusnuorisotyössä kohdataan erilai-

sissa elämäntilanteissa olevia nuoria, jolloin työ sisältää myös korjaavia palveluita tarvitsevien nuorten koh-

taamista ja perusnuorisotyön ohjaamista sekä palveluohjausta.  

 

2.1.1 Avoin nuorisotilatoiminta  
Nuorisotoimi ylläpitää Nuorisotalo Nuokkaria ja toteuttaa siellä avointa nuorisotilatoimintaa. Nuokkarin ti-

loja hyödyntävät myös kunnan muut toimialat, Jyte sekä järjestöt. Alakerran tilat ovat käytössä avoimeen 

tilatoimintaan ja ryhmämuotoiseen toimintaan. Yläkerrassa on etsivän nuorisotyön toimisto, Uuraisten 4H-

yhdistyksen toimisto ja sosiaalitoimen pienryhmätila. Nuokkarin tiloja voidaan hyödyntää avoimeen ja sul-

jettuun ryhmä- ja yksilötyöhön. Nuorisotoimi vastaa tilojen käytön organisoimisesta. 

Nuorisotoimen avoin nuorisotilatoiminta on ammatillista kasvatustoimintaa, jonka kohderyhmänä ovat 

pääsääntöisesti yläkouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret ja nuoret aikuiset. Myös tätä nuoremmille voi-

daan järjestää kohdennettua tilatoimintaa. Nuorisotilatoiminta on ennalta ehkäisevää ja osallistavaa toi-

mintaa, joka tarjoaa nuorille mielekkään ja turvallisen vapaa-ajanviettopaikan. Nuokkari mahdollistaa moni-

puolista ja omaehtoista harrastamista välineistöllään, joita ovat mm. biljardi, pingis, lautapelit ja konsolipe-

lit, soittimet sekä leipomiseen ja ruoanlaittoon varusteltu keittiö. 

Nuorisotilatoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan nuorten toiveet ja tarpeet. Talotoimi-

kunta suunnittelee ja järjestää toimintaa Nuokkarilla sekä ottaa kantaa nuorisotilatoiminnan järjestämiseen 

kunnassa. Talotoimikunta nimetään elo-syyskuussa ja sen toimikausi on elokuusta kesäkuun loppuun asti. 

Talotoimikunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Talotoimikunnalle nimetään vas-

tuuohjaaja(t), jonka tehtävänä on organisoida toimintaa yhdessä nuorten kanssa.  

Nuorisotilatoiminta tarjoaa nuorille tilan turvalliseen ja sallivaan hengailuun. Nuorten hengailuun liitetään 

helposti kielteisiä merkityksiä ja käsityksiä vääränlaisesta vapaa-ajanvietosta. Nuorisotilatoiminnassa hen-

gailu nähdään nuoruuteen liittyvänä ja merkityksellisenä sosiaalisena ja yhteisöllisenä yhdessäolona.  

 
2 Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet https://www.alli.fi/nuorisotyon-ammattieettiset-ohjeet.  

https://www.alli.fi/nuorisotyon-ammattieettiset-ohjeet
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Nuorisotyöntekijä vastaa toiminnan kasvatuksellisesta toiminnasta ja turvallisuudesta. Lisäksi hän suunnit-

telee ja järjestää yhdessä nuorten kanssa tilan toimintaa. Nuorisotyöntekijä toimii tilatoiminnassa kohtaa-

jana ja nuorten kuuntelijana nuorten erilaisissa elämäntilanteissa.  

Tilatoiminnan organisoimisessa ja sen säätelyssä huomioidaan nuorten tarpeet ja toiveet, tilan käyttöaste ja 

nuorisotyön resurssit. Rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi Uuraisilla nuorisotilatoimintaa voidaan toteut-

taa myös ilman työparia. Tällöin tilan turvallisuussuunnittelu ja siihen perehtyminen ovat tärkeää. Toimin-

nassa voidaan hyödyntää harjoittelijoita, työkokeilijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä ja 

vapaaehtoistyöntekijöitä. Nuorisotyöntekijä vastaa pääsääntöisesti näiden henkilöiden rekrytoinnista ja 

työn suunnittelusta. Nuorisotilatoimintaa voivat toteuttaa Nuokkarilla erikseen sovitusti myös muut toimi-

jat, kuten järjestöt. Tällöin sovitaan yhteisistä toimintaperiaatteista, joiden lisäksi toimijat voivat toteuttaa 

tilassa oman toimintasuunnitelman mukaista toimintaa.  

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- päivittäiset asiakasmäärät sukupuolen ja iän mukaan 

- aukiolopäivät ja -tunnit 

- tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- arviointi- ja palautekyselyt tms. kävijöille ja talotoimikunnalle 1-2 krt /vuosi 

 

2.1.2. Tapahtumat, leirit, retket ja matkat 
Nuorten tapahtumat, leirit, retket ja matkat tarjoavat nuorille mahdollisuuksia yhteisöllisiin elämyksiin ja 

kokemuksiin, nonformaaliin oppimiseen ja elämänpiirin laajentamiseen. Perusnuorisotyö järjestää yhdessä 

nuorten kanssa mahdollisuuksien mukaan tapahtumia, leirejä, retkiä ja matkoja, jotka ovat pääosin avoimia 

kaikille nuorille toiminnan ikärajoitukset huomioiden. Perusnuorisotyössä voidaan perustellusti järjestää 

myös rajatummin kohdennettuja tapahtumia, leirejä, retkiä ja matkoja. Toimintoihin voi olla rajatut osallis-

tujamäärät, jolloin tiedotuksen ja ilmoittautumismahdollisuuksien yhdenvertaisuuteen tulee kiinnittää huo-

miota. Toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan nuorten toiveet ja ideat sekä tarjotaan 

nuorille mahdollisuuksia osallistua suunnitteluun ja toteutukseen.  

Tapahtumat, retket ja matkat ovat projektiluonteisia toimintoja, joille nimetään aina vastuutyöntekijä(t). 

Vastuutyöntekijän tehtävänä on varmistaa toiminnon toteuttamismahdollisuudet koko projektin ajan. Yh-

teistyössä toteutettavien tapahtumien, retkien ja matkojen suunnittelussa tulee sopia eri organisaatioiden 

vastuualueet. Toiminnot voidaan järjestää myös nuorivetoisesti, jolloin toiminnan suunnittelusta ja toteu-

tuksesta vastaavat nuoret. Myös tällöin toiminnalle nimetään vastuutyöntekijä, jonka tehtävänä on tukea ja 

ohjata nuoria tehtävissään.  

Toimintojen järjestämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hankerahoituksia. Toiminnoista voi-

daan periä osallistumismaksu.  

Tapahtumien, retkien ja matkojen suunnittelussa tulee huomioida turvallisuustekijät. Jokaiselle toiminnolle 

laaditaan turvallisuussuunnitelma ja tehdään tarvittavat viranomaisilmoitukset. Näiden toteutuksesta vas-

taa toiminnon vastuutyöntekijä. Retkiin ja matkoihin sekä yön yli jatkuviin tapahtumiin osallistuminen edel-

lyttää alle 18-vuotiaan huoltajan suostumusta. Huoltajan suostumus ilmoitetaan kirjallisesti lupalapulla, 

sähköpostilla tai tekstiviestillä. Suostumuksessa tulee käydä ilmi toiminto, johon osallistutaan, nuoren nimi 

ja puhelinnumero, huoltajan nimi ja puhelinnumero. Toiminnon luonteen mukaisesti kerätään muut tarvit-

tavat tiedot, esim. erityisruokavalio, huomioitavat sairaudet, käytössä oleva lääkkeet.  

 

http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
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SEURANTA JA ARVIOINTI 

- Tapahtumien, leirien, retkien ja matkojen määrät ja osallistujamäärät sukupuolen ja iän mukaan 

- Päivät ja tunnit 

- tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- Jokaisesta tapahtumasta, leiristä, retkestä ja matkasta kerätään palaute sopivalla menetelmällä. 

Palautteet dokumentoidaan 

 

2.1.3 Ryhmätoiminta 
Ryhmätoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua ohjattuun toimintaan. Ryhmätoimintaa toteute-

taan mahdollisuuksien mukaan. Toimintaa voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.  

Toiminta voi olla avointa ryhmätoimintaa, johon voi osallistua ilman ennakkoilmoittautumista tai sitoutu-

mista. Avoimen ryhmätoiminnan teemat voivat liittyä esimerkiksi kädentaitoihin, musiikkiin tai liikuntaan.  

Ryhmätoimintaa voidaan toteuttaa myös suljettuna ryhmätoimintana, joka edellyttää ennakkoilmoittautu-

mista. Suljetturyhmätoiminta voi olla kohdennettua, jolloin toimintaan pyritään saamaan mukaan nuoria, 

joita ryhmän teema erityisesti koskettaa. Suljettu ryhmätoiminta voi olla sisällöltään esimerkiksi minäku-

vaan, itsetuntemukseen, yksinäisyyteen tai erityiseen taitoon liittyvä.  

Ryhmätoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan nuorten ideat ja toiveet, nuorten elämään 

liittyvät ilmiöt ja nuoret toiminnan toteuttajina. Toiminnan kesto voi vaihdella ryhmästä ja sen teemasta 

riippuen.  

Ryhmälle nimetään aina vastuu työntekijä(t), joka vastaa toiminnan suunnittelun ja toteutuksen organisoin-

nista. Ryhmätoiminnan toteutuksessa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan hankerahoitukset. Toimin-

noista voidaan kerätä osallistumismaksu.  

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- Ryhmien määrät ja osallistujamäärät sukupuolen ja iän mukaan 

- Toimintakerrat ja tuntimäärät 

- Tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- Jokaisesta ryhmästä kerätään palaute sopivalla menetelmällä. Palaute dokumentoidaan.  

 

2.1.4 Jalkautuva nuorisotyö 
Nuoret viettävät vapaa-aikaansa erilasissa julkisissa ja puolijulkisissa ympäristöissä. Jalkautuvan nuoriso-

työn tehtävänä on tavoittaa nuoria ja tarjota nuorisotyön ohjausta nuorten omissa vapaa-ajanviettoympä-

ristöissä. Jalkautuva työ tarjoaa nuorisotyölle samalla mahdollisuuden pysyä perillä nuoria koskettavista 

ilmiöistä liikkumalla ja olemalla läsnä laajasti siellä, missä nuoret ovat. Nuorisotyö voi jalkautua esimerkiksi 

ulkoalueille, kuten puistoihin tai uimarannoille, kaupallisiin tiloihin, kirjastoon tai tapahtuma-alueille.  

Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään pääsääntöisesti työparin kanssa. Jalkautuvaa nuorisotyötä voidaan harki-

tusti tehdä myös yksin silloin, kun työympäristö on tuttu ja sinne jalkaudutaan toistuvasti tai siellä on läsnä 

myös muita työntekijöitä (esim. kaupallisissa tiloissa myyjät tai ravintolatyöntekijät). Työparina voi toimia 

kunnan tai muun organisaation nuorisotyöntekijä tai muussa tehtävässä oleva työntekijä tai vapaaehtois-

työntekijä. Jalkautuvaan työhön voi osallistua myös opiskelijaharjoittelijat ja työkokeilussa olevat henkilöt.  

Jalkautuvan nuorisotyön turvallisuussuunnittelu ja siihen perehtyminen on tärkeää työturvallisuuden var-

mistamiseksi. Jalkautuvasta työstä sovitaan aina etukäteen esimiehen kanssa.  

http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
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SEURANTA JA ARVIOINTI 

- Kohdattujen nuorten määrä sukupuolen ja iän mukaan 

- Jalkautumiskerrat ja tunnit 

- Tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- Havainnoidaan nuorten palautetta jalkautuvasta työstä. Havainnot dokumentoidaan säännöllisesti 

tai erikseen sovitulla ajanjaksolla 

 

2.1.5 Digitaalinen nuorisotyö 
Digitaalisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille nuorisotyön tiedottamista, kohtaamista ja ajanviet-

tomahdollisuuksia digitaalisia alustoja ja teknologiaa hyödyntämällä. Digitaalinen nuorisotyö pyritään integ-

roimaan osaksi nuorisotyön kokonaisuutta, eikä niinkään erilliseksi nuorisotyön osaksi. Nuorisotoimen to-

teuttamassa digitaalisessa nuorisotyössä ja sen suunnittelussa huomioidaan Verken laatimat digitaalisen 

nuorisotyön suuntaviivat. Suuntaviivat määrittelevät digitaalisen nuorisotyön kokeilevaksi, suunnitelmal-

liseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi, jonka tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja 

osaamista3.  

Digitaalisen nuorisotyön ympäristöt mahdollistavat yksilö- ja ryhmämuotoisia kohtaamisia ja toimintaa. Toi-

mintaan voi osallistua alustan mukaan joko omalla nimellä tai anonyymisti. Digitaalinen nuorisotyö on Uu-

raisten nuorisotoimessa suunnitelmallista toimintaa, jonka toteutuksessa huomioidaan henkilöstöresurssit. 

Henkilöstön käytössä oleva välineistö pidetään ajan tasalla. Digitaalisen nuorisotyön suunnittelua toteute-

taan nuorisotoimen vuosisuunnitelmassa ja työntekijöiden viikoittaisessa suunnittelussa.  

Uusien sovellusten, alustojen ja profiilien käyttöönotossa noudatetaan seuraavia periaatteita: käyttöön-

otosta sovitaan esimiehen kanssa, käyttöönoton yhteydessä pääkäyttäjäoikeudet annetaan vähintään kah-

delle nuorisotoimen työntekijälle, käyttämättömät alustat ja profiilit poistetaan käytöstä.  

Uuraisten nuorisotoimen digitaaliset ympäristöt: 

- Facebook sivut ja profiilit 

- Instagram profiilit 

- WhatsApp -ryhmät 

- Discord -alusta 

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- Läsnäolo päivät ja tunnit ilmoiteltuilta päivystysajoilta 

- Seuraaja- ja jäsenmäärät, kontaktimäärät erikseen sovitusti 

- Tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

 

2.1.6 Kulttuurinen nuorisotyö 
Kulttuurinen nuorisotyö on toimintaa, jossa nuoret toimivat aktiivisesti luoden ja osallistuen kulttuuri-, 

taide- ja mediatoimintaan. Kulttuurisessa nuorisotyössä mahdollistetaan ja tuetaan nuorten itseilmaisia ja 

tilaisuuksia toteuttaa kulttuuria. Konkreettisina toimintamuotoina hyödynnetään aiemmissa alaluvuissa esi-

teltyjä toimintamuotoja ja -ympäristöjä. Kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan nuorisotoimen resurssit 

 
3 Verke – digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus. Digitaalisen nuorisotyön suuntaviivat https://www.verke.org/wp-
content/uploads/2016/11/Digitaalisen-nuorisotyo%CC%88n-suuntaviivat.pdf  

http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/11/Digitaalisen-nuorisotyo%CC%88n-suuntaviivat.pdf
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2016/11/Digitaalisen-nuorisotyo%CC%88n-suuntaviivat.pdf
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huomioiden. Toimintaa voidaan toteuttaa myös ostopalveluna hankerahoituksilla. Toiminnoista voidaan 

kerätä osallistumismaksu.  

Kulttuurista nuorisotyötä toteutetaan yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa, ku-

ten KulttuuriAitta ja Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hanke. Kulttuuriaitta on lastenkulttuurin seu-

dullinen yhteistyöverkosto, jonka toimintaa toteutetaan Uuraisilla KulttuuriKuukka -yhteistyönä. Kulttuuri-

Kuukka toteuttaa lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa pääosin perusopetuksen piirissä. Nuorisotoimi osal-

listuu toiminnan suunnitteluun. Nuoret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -hanke on maakunnallinen vuo-

sina 2020-2021 toteutettava hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-20-vuotiaat nuoret, joille toteute-

taan kuntakohtaisia kulttuuritoimintoja yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden ja taiteili-

joiden kanssa.  

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- Ryhmien määrät ja osallistujamäärät sukupuolen ja iän mukaan 

- Toimintakerrat ja tuntimäärät 

- Tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- Jokaisesta toiminnosta kerätään palaute sopivalla menetelmällä. Palaute dokumentoidaan.  

 

2.2 Etsivä nuorisotyö 
Nuorisolaki velvoittaa kuntia toteuttamaan etsivää nuorisotyötä4, joka on erityisnuorisotyötä. Etsivä nuori-

sotyö tarjoaa tukea ja ohjausta nuorten elämän erilaisiin pulmiin ja kysymyksiin sekä auttaa nuorta saavut-

tamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö perustuu läsnä olevaan, turvalliseen ja luottamukselliseen 

aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista. Työ on pääosin yksilötyötä, mutta etsivä 

nuorisotyö voi sisältää myös kohdennettua ryhmämuotoista toimintaa. Etsivän nuorisotyön käytänteillä 

edistetään nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta yhteiskuntaan ja elämänhallintaa sekä pääsyä kou-

lutukseen ja työelämään.  

Uuraisten etsivä nuorisotyö on 13-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille tarjottavaa tukea ja ohjausta 

elämänkulkuun, koulutukseen ja työelämään liittyvissä pulmatilanteissa. Etsivän nuorisotyön piiriin voi tulla 

nuori itse tai etsivään nuorisotyöhön voivat olla yhteydessä huolen herätessä nuoren läheiset tai kaverit.  

Oppilaitoksilla ja varusmiespalveluksella on lakisääteinen velvoite nuoren tietojen luovuttamisesta etsivään 

nuorisotyöhön opintojen tai varusmies/siviilipalveluksen keskeytyessä. Perusopetuksen tulee luovuttaa tie-

dot etsivään nuorisotyöhön nuorista, jotka jäävät perusopetuksen jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa. Tie-

toja ei tarvitse luovuttaa, jos arvio nuoren kokonaistilanteesta on sellainen, ettei nuorella ole etsivän nuori-

sotyön tuen tarvetta. Myös muut viranomaiset, Kansaneläkelaitos, yhdistykset, säätiöt ja harrastustoimijat 

voivat ilmoittaa nuoren tilanteesta ja tuentarpeesta etsivään nuorisotyöhön. Kaikissa näissä edellä maini-

tuissa tilanteissa yhteydenotto tehdään aina nuoren suostumuksella. Lisäksi etsivä nuorisotyö esittäytyy 

erilaisissa tapahtumissa ja kokoontumisissa, kuten vanhempainilloissa.  

Etsivän nuorisotyön palvelupolut ovat yksilöllisiä ja perustuvat yksilön tarpeisiin. Palvelupolun kesto voi olla 

muutamasta kuukaudesta jopa useampaan vuoteen. Etsivän nuorisotyön piiriin voi tulla myös uudelleen, 

jos elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia ja tuen tarve uusiutuu.  

 
4 Etsivän nuorisotyön käsikirja http://www.lanuti.fi/loader.aspx?id=be76a150-cf5f-4fd2-bcf6-70a64c387759 

http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
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Etsivässä nuorisotyössä luodaan luottamuksellinen suhdenuoreen ja tuetaan nuorta löytämään oma sisäi-

nen motivaatio kartoittamalla yhdessä nuoren vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Etsivän nuorisotyön työmuo-

dot vaihtelevat nuorten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.  

Uuraisten etsivän nuorisotyön työmuotoja ja -menetelmiä ovat: 

- yksilöohjaus 

- ryhmätoiminta yhteistyössä työpajan ja oppilashuollon kanssa 

- jalkautuva työ mm. Nuokkarilla, perusopetuksessa, oppilaitoksissa 

- digitaalinen työ eri sovelluksilla, mm. Whatsapp 

- verkostotyö paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja toimijoiden kanssa 

- kutsunnat ja Aikalisä-ohjaajana toimiminen 

- paikallinen vaikuttamistyö  

- palvelutulkkaus 

- ryhmäytykset 

- Nuotta-valmennukset 

 

Uuraisten etsivän nuorisotyön toimisto sijaitsee Nuorisotalo Nuokkarin toisessa kerroksessa. Etsivää nuori-

sotyöntekijää voi tavata myös muissa ympäristöissä, kuten nuoren kotona, kaupallisissa tiloissa tai oppilai-

toksissa. Etsivä nuorisotyöntekijä toimii palveluihin ohjaamisen lisäksi tarvittaessa myös niihin saattajana.  

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustusta lakisääteisen etsivän nuorisotyön toteuttamiseen kunnassa.  

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- PARent seurantajärjestelmään kerätään tiedot kontaktoiduista ja etsivän nuorisotyön asiakkuuk-

sista sekä taustatiedot ja ohjaus 

- SOVARI -sosiaalisen vahvistumisen mittari, jolla kerätään tietoa toiminnan vaikuttavuudesta vuosit-

tain 

- seurantamittari kohtaamisten määristä 

 

2.3 Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen 
Nuorten osallisuus on nuorten vaikuttamismahdollisuutta itseä koskeviin asioihin ja toimintamahdollisuuk-

siin. Osallisuustoiminnassa nuorten nähdään olevan parhaita asiantuntijoita omassa elämänpiirissään. 

Nuorten osallisuuskasvatus ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen ovat läsnä nuorisotyön kaikissa 

työmuodoissa.  

Kuntalakiin 410/2015 on kirjattu, että ”nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmista-

miseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä sekä huo-

lehdittava sen toimintaedellytyksistä. Lisäksi nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kun-

nan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan asioissa, joilla on 

merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikku-

miseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkit-

tävä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen 

kunnassa.” 

Uuraisten nuorisvaltuuston toimintakausi on 1.1.-31.12. Nuorisovaltuustossa on 20 paikkaa, lisäksi edusta-

jia voidaan ottaa varapaikoille. Nuorisovaltuusto kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Varsinaisetjäsenet 

ovat oikeutettuja kokouspalkkioihin. Varajäsenet ovat oikeutettuja kokouspalkkioihin silloin, kun yksi tai 
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useampi varsinainenjäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen. Nuorisovaltuusto valitsee jäsenistään pu-

heenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja varasihteerin. Nuorisovaltuuston vastuuaikuisena toimii 

nuorisotyöntekijä ja tarvittaessa työparina etsivä nuorisotyöntekijä (perusnuorisotyön osuudella). Nuoriso-

valtuusto laatii toimintasuunnitelman toimikausittain.  

Uuraisten nuorisovaltuuston tarkoitus ja toiminta: 

- tukee paikallisella tasolla nuorten toimintaa, kasvua ja hyvinvointia 

- ylläpitää keskustelua nuorten asioista 

- osallistuu nuoria koskevaan päätöksen tekoon ja helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattami-

sessa hallintokuntien työskentelyyn 

- tekee ja käsittelee päätöksiä, kannanottoja ja aloitteita 

- kannustaa nuoria päihteettömyyteen ja hyviin käytöstapoihin 

- järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia 

- jakaa pieniä lahjoituksia nuorten omille projekteille 

- osallistuu koulutuksiin ja maakunnallisiin toimielimiin ja toimintoihin 

Nuorisovaltuustolla jäsenyys päätöksentekoelimissä ja työryhmissä: 

- kunnanvaltuusto 

- sivistyslautakunta 

- peruspalvelulautakunta 

- tekninen lautakunta 

- vapaa-aikatyöryhmä 

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- Nuorisovaltuuston jäsenet ja kokoukset 

- tapahtumien ja toimintojen määrät ja osallistujamäärät 

- tehdyt aloitteet ja kannanotot 

- Tietojen koonti www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- nuorisovaltuusto arvioi toimintakausittain toimintaa, sen laatua ja kehittämistarpeita 

 

2.4. Ehkäisevä päihdetyö 
Ehkäisevä päihdetyö on toimintaa, jolla vähennetään päihteiden käyttöä ja päihteiden käytöstä aiheutuvia 

terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja5. Ehkäisevän työn piiriin luetaan myös rahapelaaminen 

ja digipelaaminen.  

Nuorisotyö on ehkäisevää päihdetyötä6, jossa ehkäisevää työtä tehdään sekä yleisellä että riskiehkäisyn ta-

solla. Yleisellä tasolla tehtävä työ on päihteistä ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen tiedottamista. Riskieh-

käisyllä tarkoitetaan kohdennettua ehkäisevää työtä niiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa, joilla on 

tunnistettu riski päihteistä tai pelaamisesta aiheutuvien haittojen syntyyn. Nuorisotyön ehkäisevään päih-

detyöhön liittyy vahvasti sosiaalinen vahvistaminen ja sen käytänteet. Sosiaalisen vahvistamisen kautta tue-

taan nuorten sosiaalisia taitoja, vahvistetaan itsetuntoa ja nuoren arvomaailman rakentumista. Nämä 

 
5 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523 
6 Nuorisoerityinen ehkäisevä päihdetyö, Preventiimi http://www.preventiimi.fi/tutustu/nuorisoalan-ehkaiseva-
paihdetyo/  

http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523
http://www.preventiimi.fi/tutustu/nuorisoalan-ehkaiseva-paihdetyo/
http://www.preventiimi.fi/tutustu/nuorisoalan-ehkaiseva-paihdetyo/
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suojaavat nuoria päihteidenkäytön ja pelaamisen haitoilta. Sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta ehkäi-

sevä päihdetyö on myös nuorisotyön toimintaa, jossa ei puhuta päihteistä.  

Ehkäisevän päihdetyön toteutus lähtee liikkeelle päihteiden käyttöön ja pelaamiseen liittyvien riskien ja 

haittojen tunnistamisesta. Toisessa vaiheessa tunnistetaan, havainnoidaan ja selvitetään paikallisesti nuor-

ten päihteiden käyttöä, pelaamista ja niihin liittyviä ilmiöitä. Paikallinen toiminta on kytköksissä globaalei-

hin ja kansallisiin ilmiöihin, mutta paikallisia eroja ja ilmiöitä on tärkeää tunnistaa. Laadukas ehkäisevä päih-

detyö perustuu tietoon, seurantaan ja arviointiin7.  

Uuraisten nuorisotoimi toteuttaa ehkäisevää päihdetyötä kaikessa toiminnassaan tarjoamalla nuorille tie-

toa, toteuttamalla riskiehkäisyä esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä sekä sosiaalisella vahvistamisella niin 

yksilö kuin ryhmämuotoisessa toiminnassa. Nuorisotyössä voidaan toteuttaa myös esimerkiksi erillisiä eh-

käisevän työn kampanjoita, teemailtoja, kohdennettua ryhmätoimintaa resurssit ja paikalliset ilmiöt huomi-

oiden.  

SEURANTA JA ARVIOINTI 

- nuorisotyön mittarit ja eri toimintamuodoilla tavoitetut nuoret ja nuoret aikuiset 

- kohdennettu ehkäisevä päihdetyö, toiminnot ja toimintaan osallistuneiden määrät 

- Tietojen koonti soveltuvin osin www.nuorisotilastot.fi/lokikirja  

- nuorten päihteiden käyttöä kuvaavat paikalliset indikaattorit (mm. kouluterveyskysely) 

 

3 Yhteistyö ja viestintä 
 

3.1 Monialainen yhteistyö  
Nuorisotyötä tehdään yhteistyönä ja monialaisena työtä laajojen verkostojen kanssa. Yhteistyössä ja monia-

laisuudessa lähtökohtana on nuorilähtöisyys. Yhteistyö ja verkostot ovat erilaisia eri nuorisotyön työmuo-

doissa. Yhteistyötä ja monialaisia verkostoja voidaan tarkastella jakamalla ne valtakunnallisiin, maakunnalli-

siin ja paikallisiin verkostoihin.  

Valtakunnallisella tasolla yhteistyössä huomioidaan erityisesti nuorisotyöalan toimijat ja niiden kanssa ja 

kautta tehtävä yhteistyö. Valtakunnallisina toimijoina mm. Nuorisoyhteistyö Allianssi ja Erasmus+ ohjelma.  

Maakunnallista yhteistyötä tehdään verkostoissa, hankkeissa ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Keski-

Suomessa toimii etsivän nuorisotyön, perusnuorisotyön ja pajatoiminnan maakunnalliset koordinaattorit. 

Lisäksi Nuorten Suomi ry toteuttaa maakunnallisia tilaisuuksia ja koordinoi maakunnallisen nuorisovaltuus-

ton toimintaa. Yhteistyötä naapuri kuntien nuorisotoimien kanssa tulee tulevaisuudessa tiivistää esimer-

kiksi yhteisellä hankesuunnittelulla tai työmuotojen yhteistyöllä. Lisäksi kuntarajat ylittävää yhteistyötä teh-

dään mm. oppilaitosten ja viranomaistahojen kanssa.  

Paikallisella tasolla yhteistyötä tehdään tiiviisti kunnan eri hallinnonalojen ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö 

ulottuu myös yrityssektorille työllisyyteen liittyvässä toiminnassa ja esimerkiksi leiritoiminnassa. Paikalli-

sella tasolla peruskoulu, oppilashuolto ja sosiaalitoimi sekä järjestöt ja seurakunnat ovat tärkeitä yhteistyö-

tahoja tiedon vaihdossa ja toiminnan toteuttamisessa yhteistyössä.  

 
7 Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74726  

http://www.nuorisotilastot.fi/lokikirja
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74726
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Nuorisolaki velvoittaa kuntia paikalliseen monialaiseen yhteistyöhön. Laki velvoittaa nimeämään ohjaus- ja 

palveluverkoston tai muun vastaavan yhteistyöryhmän, jonka kohderyhmänä ovat kaikki kunnassa asuvat 

nuoret. Yhteistyöverkoston tehtävänä on: 

1. koota tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikalli-

sessa päätöksenteossa ja suunnitelmissa, 

2. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuoren pal-

veluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta 

3. edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi 

Uuraisilla lain mukaisena yhteistyöverkostona toimii sosiaalitoimen koolle kutsuma moniammatillinen tiimi, 

jossa on edustus kunnan eri hallinnonaloilta, seurakunnasta ja järjestöistä. Paikallisella tasolla nuorisotoimi 

koolle kutsuu lisäksi nuorisotyöntekijöiden tapaamisia, jossa on nuorisotyön edustus kunnasta, seurakun-

nista ja järjestöistä. Nuorisotyöntekijöiden verkoston tarkoituksena on tiedottaminen ja yhteistyön tiivistä-

minen nuorisotyön palveluiden tuottamisessa.  

 

3.2 Kansalaistoiminta ja sen tukeminen 
Uuraisilla toimii useita järjestöjä, jotka toteuttavat nuorille suunnattua toimintaa. Tiedonvaihdon ja nuori-

sotoimintaan liittyvän yhteistyön lisäksi kunta tukee järjestöjen toimintaa vuosittain jaettavilla nuorisotoi-

men järjestöavustuksilla. Nuorisotoimi, nuorisovaltuusto ja sivistyslautakunnan nimeämä vapaa-aikatyö-

ryhmä käsittelevät vuosittain järjestöavustusten jakamisen periaatteet. Nuorisotoimi laatii avustusten ja-

osta avustusehdotuksen, josta päättää sivistyslautakunta.  

 

3.3 Viestintä 
Nuorisotoimi toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Sisäinen viestintä on nuorisotoimen henkilöstön vä-

listä viestintää sekä kuntaorganisaation sisällä tapahtuvaa viestintää. Sisäisen viestinnän periaatteina on 

yhteiskehittäminen, toiminnan läpinäkyvyys ja yhteinen vastuu. Sisäisen viestintänä nuorisotoimessa toteu-

tetaan: 

- viikoittainen nuorisotoimen tiimipalaveri 

- tilanteiden edellyttämää viestintää päivittäisessä toiminnassa 

- elokuussa nuorisotoimen suunnittelupäivä/t 

- joulukuussa tyky/virkistytoiminta (voidaan toteuttaa yhteistyössä toisen toimialan/toimijoiden 

kanssa) 

- tammikuussa toimintasuunnitelman tsekkauspäivä 

- touko/kesäkuussa tyky/virkistystoiminta (voidaan toteuttaa yhteistyössä toisen toimialan/toimijoi-

den kanssa) 

- kuntaorganisaation viestintä kanavat, kokoukset ja palaverit 

Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään erilaisia viestinnän kanavia ja sähköisiä alustoja. Ulkoisen viestinnän 

kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset sekä vanhemmat, kuntalaiset, kunnan henkilöstö, yhteistyö-

kumppanit, päättäjät ja media. Ulkoisen viestinnän tarkoituksena on tiedottaa nuorisotoimen palveluista 

sekä osoittaa nuorisotyön merkitystä yhteiskunnallisena palveluna sekä ottaa osaa nuorten elinoloja ja nuo-

risopolitiikkaa käsitteleviin keskusteluihin ja toimintaan. Ulkoisen viestinnän suunnitelma tehdään nuoriso-

toimen vuosisuunnitelman yhteydessä. Ulkoisen viestinnän kanavina käytetään: 

- kokouksia, tapaamisia ja koulutuksia 

- Uuraisten kunnan kotisivuja 
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- sosiaalisen median kanavia (Facebook, Instagram, WhatsApp) 

- julisteita ja ilmoituksia 

- sähköpostia 

- sanomalehtiä 

- muita sähköisiä viestintäkanavia, esim. blogit 

Viestinnässä voidaan hyödyntää materiaalia, joka on nuorten tuottamaa tai nuoret ovat niissä tunnistetta-

vissa. Näitä julkaisuja varten nuorilta kerätään julkaisulupa, jolla nuori antaa suostumuksen oman kuvan tai 

tuotoksen julkaisemiseen eri viestintäkanavissa. Alle 18-vuotiaan nuoren kohdalla julkaisulupa edellyttää 

myös huoltajan suostumusta. Julkaisulupa kerätään aina kirjallisena (lomake, tekstiviesti, sähköposti). Jul-

kaisulupaa ei tarvita silloin, kun kyseessä on julkisella paikalla otettu kuva (esim. festivaalitapahtuma) tai 

nuori toimittaa itse esimerkiksi kuvan tuotoksestaan avoimeksi ilmoitettuun kilpailuun. Näissä tilanteissa 

kuvan tai tuotoksen julkaisemisessa nuorisotoimi käyttää harkintaa. Kaikki julkaisutoiminta toteutetaan 

harkiten ja ennen julkaisua pyritään selvittämään nuoren oma suostumus julkaisuun. Julkaisutoiminnassa 

huomioidaan sitä koske lainsäädäntö.  

 

4 Nuorisotyön henkilöstöresurssit 
 

Nuorisotoimelle on resursoitu 2,35 henkilötyövuotta. Tehtävänimikkeet ovat vapaa-aikasuunnittelija (0,35), 

nuorisotyöntekijä (1) ja etsivä nuorisotyöntekijä (1). Tässä luvussa linjataan työtehtävistä ja vastuualueista. 

Lisäksi toiminnassa huomioidaan lait, asetukset, työehtosopimus ja Uuraisten kunnan henkilöstöä ja niiden 

toimintaa ohjaavat säädökset, ohjelmat ja suunnitelmat.  

Päätöksenteossa noudatetaan kunnan hallintosääntöä. Hallintosääntö ohjaa sivistyslautakunnan, viranhalti-

joiden ja vapaa-aikatyöryhmän rooleja päätöksenteossa. Nuorisotoimen sisällä päätöksenteko toteutetaan 

tässä suunnitelmassa esitettyjen vastuuperiaatteiden mukaisesti.  

 

4.1 Työnkuvat 
Vapaa-aikasuunnit-
telija 

Tehtävinä toimialan johtaminen, henkilöstö-, talous- ja operatiivisen työn johtami-
nen, esimiehenä toimiminen sekä toimialan kehittäminen yhteistyössä työntekijöi-
den ja muiden tahojen kanssa. Paikallinen ja alueellinen verkostoyhteistyö. Tehtä-
viin kuuluu asiantuntijatyötä.    
   
Vapaa-aikasuunnittelija päättää (Hallintosääntö 2019, päivitys vuoden 2020 ai-
kana):  
1. nuorisotilan käytöstä ja aukioloajoista    
2. museon aukioloajoista   
3. yksittäisistä tapahtumista ja leireistä perittävistä maksuista 
4. Kuntosalin käytöstä ja käyttövuoroista, sekä koulukeskuksen liikuntasalin ilta- ja 
viikonloppukäytön osalta käyttövuoroista.   
    
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa 
tutkintoa. Tehtävien hoitamiseksi edellytetään toimialaosaamista, henkilöstö- ja 
talousasioiden osaamista, kykyä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, yhteis-
työ- ja viestintätaitoja.     

Nuorisotyöntekijä Tehtävinä nuorisotyön suunnittelu, valmistelu, toteutus ja raportointi.  
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Tehtävinä nuorten kohtaaminen, ohjaaminen ja neuvonta eri ympäristöissä, kuten 
nuorisotalolla, kouluilla ja muissa nuorten toimintaympäristöissä. Tehtäviin kuuluu 
tapahtumien, retkien ja leirien järjestämistä. Tehtäviin kuuluu nuorten osallisuu-
den ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen. Työtä tehdään nuorisotyön eri me-
netelmillä yksilö- ja ryhmäohjauksena.  
 
Työntekijä vastaa toimialueensa työn suunnittelusta ja toiminnan järjestämisestä. 
Työntekijä vastaa toimialueensa tiedottamisesta ja markkinoinnista.  
 
Työntekijä osallistuu paikalliseen ja alueelliseen verkosto- ja monialaiseen yhteis-
työhön. Tehtäviin kuuluu toimialueen talouden seuranta yhteistyössä vapaa-aika-
suunnittelijan kanssa.  
 
Tehtäviin kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä sekä yleisiin loma-aikoihin sijoittuvia työ-
tehtäviä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. 
 
Nuorisotyöntekijän vastuualueet: 
1. Nuorisotalo Nuokkarin toiminta 
2. Jalkautuva nuorisotyö 
3. Nuorisovaltuusto 
4. Avoin ryhmätoiminta 
5. Muut työnantajan osoittamat tehtävät 
 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. yhteisöpedagogi, so-
sionomi) tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa tai soveltuvaa perustutkintoa (esim. 
nuoriso- ja yhteisöohjaaja) tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa. 

Etsivä nuorisotyön-
tekijä 
(etsivä nuorisotyö 
85 %, perusnuori-
sotyö 15 %) 
 

Tehtävinä etsivän nuorisotyön suunnittelu, valmistelu, toteutus ja raportointi. 
Tehtävänä on etsivän nuorisotyön periaatteiden ja tavoitteiden mukainen nuorten 
kohtaaminen, ohjaaminen ja neuvonta eri ympäristöissä, kuten etsivän nuoriso-
työn toimistossa, kouluilla, nuorisotalolla, työpajoilla ja muissa nuorten toimin-
taympäristöissä. Työtä tehdään etsivän nuorisotyön eri menetelmiä hyödyntämällä 
yksilö- ja pienryhmäohjauksena.  
 
Työntekijä vastaa etsivän nuorisotyön suunnittelusta ja toiminnan järjestämisestä. 
Työntekijä vastaa toimialueensa tiedottamisesta ja markkinoinnista.  
 
Työntekijä tekee tiivistä verkosto- ja moniammatillista yhteistyötä  
eri toimijoiden kanssa etsivän nuorisotyön tavoitteiden mukaisesti.  
 
Tehtäviin kuuluu toimialueen talouden seuranta yhteistyössä vapaa- 
aikasuunnittelijan kanssa.  
 
Perusnuorisotyön osuudella tehtäviin kuuluu nuorisotilatoimintaa, kohdennettua 
ryhmätoimintaa ja tapahtumien, retkien ja leirien järjestämistä.  
 
Tehtäviin kuuluu ilta- ja viikonlopputyötä sekä yleisiin loma-aikoihin sijoittuvia työ-
tehtäviä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. 
 
Etsivän nuorisotyöntekijän vastuualueet: 
1. Etsivä nuorisotyö 
2. Etsivän nuorisotyön kohdennettu ryhmätoiminta 
3. Ehkäisevän päihdetyön vastuutehtävät 
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4. Muut työnantajan osoittamat tehtävät 
 
Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. yhteisöpedagogi, so-
sionomi) tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa.  

 

4.2 Työhön perehdytys 
Työhön perehdytys toteutetaan tiimityöskentelyn periaatteilla ja perehdytyksen osa-alueiden vastuujaolla. 

Vapaa-aikasuunnittelijan tehtävänä on perehdyttää uusi työntekijä kuntaorganisaatioon ja kunnan yleisiin 

ohjeistuksiin ja käyttöjärjestelmiin. Nuorisotyöntekijä ja etsivä nuorisotyöntekijä vastaavat niiden operatii-

visten työtehtävien perehdyttämisestä, joiden parissa työskentelevät. Näihin liittyy myös työtehtäväkohtai-

set käyttöjärjestelmät. Perehdytystä voidaan toteuttaa yhdessä, jolloin tiimin muut jäsenet voivat täyden-

tää tietoja.  

Kukin työntekijä voi rekrytoida omiin vastuualueisiin opiskelijaharjoittelijoita ja työkokeilijoita. Ennen sopi-

muksien laatimista rekrytoinnista tiedotetaan tiimipalaverissa. Rekrytoidessaan tehtäviin, työntekijä sitou-

tuu vastaamaan opiskelijaharjoittelijan tai työkokeilijan perehdytyksestä, työvuorosuunnittelusta ja työn 

sisältöjen suunnittelusta. Kuntouttavaan työkokeiluun rekrytoinneista päätetään yhdessä tiimipalaverissa.  


