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1. Kohtaava ja 
kasvatuksellinen 
nuorisotyö 
 
Kaikki nuorisotyön 
piirissä ja sen 
rajapinnoilla 
monialaisesti 
toteutetut, yksilö- ja 
ryhmämuotoiset 
toiminnot ja prosessit, 
joiden sisällä toteutuu 
tarpeenmukainen, 
kullekin työmuodolle 
ominainen yksittäisen 
nuoren tai nuorten 
ryhmän 
elämäntilannetta tukeva 
kohdennettu työ. 
 
 

Kohderyhmä: 
Kaikki nuoret, 
nuorten ryhmät 
ja heidän 
lähiverkostonsa 
 
Painpiste: 
yksilö ja ryhmä 
 

 
 
 
 
 
 
 

OSALLISUUS 
 
 
 
 
 
 

DIALOGISUUS 
 
 
 
 
 
 

YHDEN- 
VERTAISUUS 

Ydintavoitteet: 
- nuorten yksilöiden 
ja ryhmien kasvun 
tukeminen 
(=kasvatus) edellä 
mainittujen arvojen 
suunnassa 
- nuorten  
kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin 
edistäminen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FYYSINEN 
 
 

DIGI- 
TAALINEN 

 
 
 

SOSIAALI- 
SENEN 

 
 

PSYYKKINEN 
 
 
 

KULTTUURI- 
NEN 

Kaikki nuorten kasvua 
ja hyvinvoinnin 
edistämistä 
yksilö-, ja ryhmätasolla 
tukevat ja erilaisiin 
toimintaympäristöihin 
soveltuvat 
työmenetelmät. 

Menetelmät voivat 
olla: 
- dialogisia, osallistavia, 
ryhmyttäviä, 
informatiivisia 
- toiminnallisia, 
digitaalisia 
- taidepainotteisia, 
liikunnallisia, luontoon 
liittyviä jne. 

Nuoret, nuorisotyön 
toimijat julkisella, 
yksityisellä, 
kolmannella ja 
neljännellä sektorilla 
(vanhemmat, perhe, 
oheiskasvattajat, 
ystäväpiiri) 
- monialaiset 
verkostot 
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2. Lähiympäristön 
kehittäminen ja 
yhteisökasvatuksellinen 
nuorisotyö 
- erilaiset lähiyhteisöjen 
kehittämiseen tähtäävät 
ja 
yhteisökasvatukselliset 
prosessit, projektit, 
tapahtumat 
- nuorten omaehtoinen, 
yhteisötason 
vaikuttamiseen 

Kohderyhmä: 
kaikki nuoret, 
nuorten ryhmät 
ja kasvuyhteisöt; 
myös yhteisöjen 
työntekijät ja 
muut aikuiset 
toimijat 
 
Painopiste: 
nuorten 
kasvuyhteisöt 

Ydintavoitteet: 
- yhteisöjen 
dialoginen, 
nuorilähtöinen 
kehittäminen, 
- demokratian  
edistäminen 
- eriarvoistumisen 
ehkäiseminen 

Kaikki nuorisotyön 
tavoitteita 
yhteisötasolla tukevat 
ja erilaisiin 
toimintaympäristöihin 
soveltuvat 
työmenetelmät. 

Menetelmät voivat 
olla: 
- dialogisia, osallistavia, 
ryhmyttäviä, 
informatiivisia 

Nuoret, nuorisotyön 
toimijat julkisella, 
ykstyisellä, 
kolmannella ja 
neljännellä sektorilla 
- monialaiset 
verkostot 
- muut kuntalaiset 

 



tähtäävä toiminta ja sen 
tukeminen 
 

- toiminnallisia, 
digitaalisia 
- taidepainotteisia jne. 
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3. Nuorisotyön 
organisointi, poliittinen 
ohjaus ja 
vaikuttaminen 
- hallinto, 
päätöksenteko, 
johtaminen, 
edunvalvonta, 
vaikuttaminen 
- strateginen 
kehittämistyö 
- nuorten viralliset 
vaikuttamisfoorumit 
ym. demokratian 
muodot 
-kansalais-  
vaikuttaminen 

 
 
 
 
 
 

Kohderyhmä: 
paikallisen, 
alueellisen ja 
valtakunnallisen 
tason 
viranomaiset ja 
poliittiset 
päättäjät; 
julkinen ja 
yksityinen 
sektori, järjestöt, 
säätiöt, muut 
yhteisöt 
 
nuoret ja heidän 
vanhempansa 
 
vapaat 
kansalaisliikkeet 
ja ryhmät 
 
Painopiste 
yhteiskunnan 
rakenteet 
 

Ydintavoitteet: 
- rakenteiden ja 
uusien 
toimintamallien 
kehittäminen 
valittujen arvojen 
suunnassa  
- 
toimintaedellytysten 
luominen nuorten 
kasvua tukevalle 
(kohdat 1-3) 
toiminnalle 
- nuorten asemaan ja 
elinoloihin 
vaikuttaminen 
- demokratian 
edistäminen ja 
nuorten ja perheiden 
eriarvoistumisen 
ehkäiseminen 

 

- hallintoon, 
päätöksentekoon, 
johtamiseen, 
kehittämiseen yms. 
soveltuvat ja 
arvopohjaa tukevat 
menetelmät 
(demokraattiset)  

paikallisen, 
alueellisen ja 
valtakunnallisen 
tason viranomaiset ja 
poliittiset päättäjät; 
julkinen ja yksityinen 
sektori, järjestöt, 
säätiöt ja muut 
yhteisöt 
 
- vapaat 
kansalaisliikkeet ja 
ryhmät 
 
 

4. Nuorisotyön 
asiantuntijapalvelut 
 
Työmuotoja mm: 
- nuorisoalan toimijoille 

nuorten parissa 
toimivat 
ammattilaiset, 
vapaaehtoiset 
sekä 

Ydintavoitteet: 
- nuorisotoimialan 
asiantuntijuuden ja 
osaamisen 
vahvistaminen 

- koulutukseen, 
tutkimukseen ja 
kehittämiseen 
soveltuvat ja 
arvopohjaa tukevat 

 - nuorisoalan 
oppilaitokset ja 
tiedeyhteisöt 
- nuorisotyön 
valtakunnalliset 



 
  
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

ja organisaatioille 
suunnatut koulutus-, 
tutkimus-, kehittämis- 
ym. osaamista ja 
asiantuntijuutta 
edistävät toiminnot  

organisaatiot 
 
Painopiste 
yhteiskunnan 
rakenteet 

valittujen arvojen 
suunnassa 
- toimialaa 
palvelevan tiedon 
lisääminen 
- rakenteiden ja 
toimintamallien 
kehittäminen 

työmenetelmät palvelu- ja 
kehittämiskeskukset 
- muut asiantuntija- 
organisaatiot 
-aluehallinnon 
nuorisotoimet 


