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Peruskäsitteet

• Nuorisotyö = Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuorten kasvua ja 

itsenäistymistä, edistämään aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista 

vahvistumista sekä parantamaan kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyöllä 

luodaan edellytyksiä nuorisotoiminnalle.

• Koulu = Instituutio jonka tehtävänä on järjestää virallista, tutkintoihin 

johtavaa koulutusta. Koulunkäynti perustuu Suomessa 

oppivelvollisuuteen, johon liittyy perustuslain takaama oikeus 

ilmaiseen peruskoulutukseen ja jatkokoulutukseen varallisuuden 

estämättä. Oppivelvollisuusiän ylittäneiden osalta puhutaan yleensä 

oppilaitoksesta.



Miksi nuorisotyötä kouluihin?

Yhteisökasvatuksen ekologinen malli



Osaamiskeskus Nuoska

• Miten Nuoska kehittää nuorisotyötä kouluissa ja -

oppilaitoksissa?

Luodaan yhdessä sidosryhmien kanssa yhteistyötä, jonka kautta 

kehitetään ja juurrutetaan nuorisotyön käytäntöjä kouluihin ja 

oppilaitoksiin.

• Mitä tapahtuu Nuoskan toiminnan myötä? 

Nuorisotyö toimii koulujen ja oppilaitosten arjessa 

opetussuunnitelman mukaisena vakiintuneena osana kohdaten 

nuoria ja tukien opetustehtävää.



Osaamiskeskus Nuoska
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Koluissa toteutunutta nuorisotyötä



Tilannekuva ja tulevaisuus

• Koulun arki 2010–luvulla

Kasvatusvastuu on siirtynyt vähitellen opettajille opetusresurssin 

kustannuksella. Nuorisotyö vierailee koulussa, mutta toimii harvoin 

kiinteästi oppilaitosten arjessa.

• Nuorisotyö kouluissa 2020 –luvulla

Hyväksi koetut mallit leviävät koulujen arjessa. Opetushenkilöstö ja 

nuorisotyö muodostavat työparitoimintaa, jossa nuori kokee tulleensa 

nähdyksi. Nuorisotyö kohtaa nuoren koulun lisäksi myös muilla 

elämän osa-alueilla.



COVID-19 & lisäresurssin hakeminen

• Keväällä 2020 syntyi oppimisvajetta tasavertaisten mahdollisuuksien 
ja tuttujen käytäntöjen muuttuessa. Osalle etäopiskelu ja etäisyys 
kouluryhmästä toimi myönteisenä, osalle kielteisenä tekijänä. 
Kokemuksista voidaan oppia ja kehittää tapoja korjata tilanne 
valmistautuen uuteen COVID –aaltoon.

• Erityisavustushaku 14.9.2020 asti: http://aviavustukset.fi

• Nuorisotyö koulussa materiaaleja 2015-2020: 
https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/materiaalipankki/nuorisotyö-koulussa

• Nuoskan teemavideo: https://youtu.be/ZDCd95D9XO0

• Avustusinfo 28.8.2020: http://aviavustukset.fi/tiedotteet/info-kouluissa-ja-
oppilaitoksissa-tehtavan-nuorisotyon-avustuksista/

http://avihakemukset.fi/
https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/materiaalipankki/nuorisotyö-koulussa
https://youtu.be/ZDCd95D9XO0
http://aviavustukset.fi/tiedotteet/info-kouluissa-ja-oppilaitoksissa-tehtavan-nuorisotyon-avustuksista/
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