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1 VALTAKUNNALLINEN 
NUORISOALAN
OSAAMISKESKUSTOIMINTA 
VUOSINA 2020–2023 
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Nuorisolain mukaan valtakunnall isel la nuorisoalan osaamiskes-
kuksella tarkoitetaan yhteisöä,  joka kehittää ja edistää nuoriso-
alan osaamista ja asiantunti juutta.  Osaamiskeskuksen voivat
muodostaa kahden tai  useamman yhteisön sopimukseen perus-
tuva yhteenli ittymä. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi
harkintansa varaisesti  osaamiskeskusten valt ionapukelpoisuuden
vuosil le 2020–2023 valtakunnall isen nuorisotyön ja –polit i ikan
ohjelman (VANUPO) sisältämien painopisteiden mukaisesti .  Osaa-
miskeskukset muodostetti in painopistekohtaisesti .  Ministeriö
hyväksyi  yhteensä kuusi  osaamiskeskusta,  jotka toimivat joko
yhden yhteisön vastuulla tai  useamman yhteisön yhteenli itty-
minä.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö sopi kunkin valt ionapukelpoiseksi
hyväksymänsä osaamiskeskuksen kanssa tarkemmista tehtävistä.
Tässä yhteydessä laaditti in osaamiskeskuksen kelpoisuuskautta
koskeva avustussuunnitelma. Osaamiskeskukset hakivat minis-
teriöstä valt ionavustusta sovittujen tehtävien hoitamiseen. Val-
tionavustus haetaan vuodeksi  kerral laan ministeriön ohjeiden
mukaisesti .  Osaamiskeskustoimintaan kohdennettujen valt ion-
avustusten käyttöajassa huomioidaan Vanupon ohjelmakausien
välinen si irtymäaika.  

https://minedu.fi/paatos?decisionId=0900908f8066e183


2 OSAAMISKESKUS
NUOSKAN TAUSTAA
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Koulua kasvatusyhteisönä ja instituutiona ohjaavat monet lait .  Keskiössä
ovat perusopetus- ja lukiolait ,  laki  ammatil l isesta opetuksesta sekä eri
kouluasteiden opetussuunnitelmat.  Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa
noudattaa nuorisolaissa nuorisotyölle asetettuja tehtäviä ja  tavoitteita.
Nuorten toiminta osana nuorisotyötä ja si itä eri l lään asettuu tähän insti-
tutionaaliseen kehykseen ja luo pedagogisen kehänsä.  Koulun kasvattaja-
yhteisössä toimii  eri  ammattiryhmiä,  joiden tueksi  tarvitaan nuorisotyötä
vahvistamaan opetuksen ja oppilashuollon rakenteita.  Nuorisotyö kouluis-
sa ja oppilaitoksissa huomioi nuoren elämän kaikki  osa-alueet,  ei  pelkäs-
tään oppimiseen l i ittyviä.  Hyvässä kouluyhteisössä koko kasvattajayhteisö
toimii  yksittäisen nuoren tarpeiden lähtökohdista.  Mitä vahvemman tuen
yksittäinen yksi lö saa kasvattajayhteisöltään,  sitä vahvemmaksi kehittyy
vertaisryhmä, jonka jäsenet voivat tukea toisiaan kasvattajayhteisön tuella.
Koulu- ja oppilaitosnuorisotyön tarkoituksena on muun muassa edistää
nuorten osal l isuutta ja mahdoll isuuksia toimia yhteiskunnassa.  

Nuorisotyö vahvistaa koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöjä ja  on
lisäväline nuorten kasvun, itsenäistymisen, yhteisöl l isyyden ja kokonais-
hyvinvoinnin tukemisessa.  Osaamiskeskus Nuoska kartoittaa oppilaitos-
nuorisotyön nykyti lan ja kehittää kartoituksen pohjalta valtakunnall isesti
ja  alueell isesti  sovellettavia toimintamalleja kouluihin ja oppilaitoksi in pai-
kal l iset erityispiirteet huomioiden. Tavoitteena on tuottaa nuorisoalan
perus- ja erityispalveluja,  joiden avulla voidaan tukea nuorten kasvua ja
itsenäistymistä sekä yhteisöl l isyyttä kouluissa ja oppilaitoksissa.  Toimin-
nassa keskitytään si ihen,  että nuorten tukemisessa eri  alojen ammatti-
laisi l la on tärkeä rooli .  Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön
tutkimuksella pyritään vahvistamaan tietopohjaa nuorten el inolosuhteiden
kehittämiseksi  kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nivelvaiheissa.  



KUVIO 1 Koulu- ja oppilaitosyhteisön toiminnan ekologinen mall i

Erityisenä painopisteenä on nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
li ittyvän monialaisen työn tutkimus.  Toiminnan vi itekehyksenä on
kasvattajayhteisön kehittäminen ja vahvistaminen yhteisökasvatuksen
keinoin.  Lähtökohtana ovat nuorten tarpeet ja toiveet,  nuorten
kuuleminen ja osal l istaminen sekä toiminnan käyttäjälähtöisyys.  

Nuoskan toiminnassa kehitetään tähän perustuvia,  nuorisotyön ohjauk-
sessa toteuttavia kaverituen toimintamalleja.  Kasvattajayhteisön toi-
minta rakentuu nuorta varten ja nuorten kanssa.  Kouluyhteisön toi-
mintaa voidaan kuvata yhteisökasvatuksen ekologisel la mall i l la  (kuvio
1) .

Osaamiskeskus Nuoskan tavoitteet

1 .  Koota,  tehdä tunnetuksi  ja  levittää nuoriso- ja opetustoimen
yhteistyön hyviä käytänteitä

2.  Mall intaa ja kehittää kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän
nuorisotyön eri  muotoja ja  osa-alueita 

3.  Vahvistaa osaamiskeskustoiminnan kaksikiel isyyttä koordinoimalla
osaamiskeskusten ruotsinkiel istä toimintaa.  
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Toiminnan tulosodotuksena kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä nuori-
sotyö on yleistynyt ja  se on laadukasta ja arviointeihin perustuvaa.  Li-
säksi  kaikkien osaamiskeskusten ruotsinkiel inen toiminta on laadu-
kasta ja huomioi suomenruotsalaisen nuorisotyön erityispiirteet,  alu-
eell iset näkökohdat sekä yhteistoiminnan kolmannen sektorin kanssa.
Tavoitteisi in pyritään muun muassa t iedonkeruulla ja  -levityksel lä se-
kä koulutuksella,  verkostoyhteistyöllä,  mall intamalla sekä yläkouluissa
että toisel la asteel la tehtävää nuorisotyötä mukaan lukien nuoriso- ja
opetustoimen yhteistyö,  tar joamalla uusia toimintamalleja kouluissa ja
oppilaitoksissa työskentelevi l le nuorisotyönteki jöi l le,  laatimalla laatu-
ohjeistus ja vaikuttavuuden arviointimall i ,  kaikkien kuuden osaamis-
keskuksen väl isel lä verkostotoiminnalla ja  t iedonvälityksel lä sekä tar-
joamalla yhteisiä koulutuksia ruotsinkiel isi l le nuorisotyön toimijoi l le .
Tavoitteet ja  keskeiset toimenpiteet ni iden saavuttamiseksi  on esitet-
ty kuviossa 2.

KUVIO 2 Tavoitteet ja  keskeiset toimenpiteet
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Nuoskassa kartoitetaan,  kehitetään ja levitetään eri  ympäris-
töihin soveltuvia nuorisotyön toimintamalleja.  Mall it  käsitte-
levät nuorisopalveluiden ja muiden nuorisotyön toimijoiden
sekä koulujen väl istä yhteistyötä.  Toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa huomioidaan nuorten osal l isuus,  tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus.  Nuorisotyö on mukana toteuttamassa yhtei-
söll istä toimintakulttuuria kouluissa.  Opetus- ja nuorisotoimen
ja muiden nuorisoalan toimijoiden yhteistyö pohjautuu yhdessä
laadittuun, vuosittain täydennettävään suunnitelmaan. Yksi
nuorisotyön tehtävä kouluissa on edistää nuorten vuorovaiku-
tusta ja vertaistoimintaa sekä heidän osal l isuuttaan ja vaikut-
tamismahdoll isuuksiaan.  Painopisteinä ovat eri  kouluastei l le
tar jottavat ryhmän turval l isuutta sekä oppilaiden osal l isuutta
l isäävät ja  opetusta tukevat nuorisotyön muodot,  joissa oppi-
miskokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Ammatil l isen koulutuksen reformin jälkeen ja lukiouudistuksen
aikana selkeät luokka-asteet hajosivat,  mikä l isäsi  tarvetta ver-
taisryhmää vahvistaval le nuorisotyölle – toisen asteen tarpei-
si in räätälöityä nuorisotyötä erotettuna perusasteen ja nivel-
vaiheen tarpeisi in räätälöidystä.  Eri  kouluastei l le ja  nivelvai-
heisi in kehitetti in eri laisia toimintamalleja,  jotka ovat si ir-
rettävissä eri laisi in toimintaympäristöihin,  myös asuntola-
palveluihin.  Nuorten tietoisuutta alueensa muista nuori l le
suunnatuista palveluista,  toimijoista ja  turval l isesta vapaa-ajan
vietosta tuetti in tutustumalla alueella jär jestettävään toimin-
taan.  



6

Nuorisotyö kouluissa -toimintaympäristöä ja kasvattajayhteisöön
kuuluvia toimijoita on havainnoll istettu kuviossa 3.

KUVIO 3 Nuorisotyö koulussa – toimijat ja  toimintaympäristö



Nuoska vastaa seuraaviin kehittämistarpeisiin:  

1 .  Perusopetuksen ja nuorisotoimen sekä muiden nuorisoalan toimi-
joiden yhteistyö mukaan lukien erityisnuorisotyö ja oppilaiden
osal l isuuden l isääminen perusopetuksessa (esimerkiksi  oppilaskun-
tatoiminnan kehittäminen).  

2.  Toisen asteen koulutus ja nuorisotyö sekä yhteisöl l isyyden ja
opiskeli joiden osal l isuuden l isääminen toisel la asteel la (esimerkiksi
opiskeli jatoiminnan kehittäminen).  

3.  Nuorisotyö kouluasteelta toisel le si irryttäessä ja uuteen
oppilaitokseen ki innittymisen tukena.
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Perusopetuksen ja nuorisotyön yhteistyötä vahvistetaan kehittä-
mällä kunnall ista nuorisotyötä kouluissa opetussuunnitelman pohjal-
ta.  Kolmannen sektorin nuorisoalan toimijoiden työtä pyritään l isää-
mään muun muassa mielenterveys- ja päihdeosaamisen kehittämisek-
si  kouluyhteisöissä.  Toisel la asteel la mall innetaan nuorisotyötä osana
monialaista hyvinvointityötä.  Suunnitteluun osal l istetaan nuoria.
Nuorisotyön toimintamalleja otetaan käyttöön kouluasteelta toisel le
si irtymisen el i  nivelvaiheen tueksi .  Myös opetus- ja nuorisotoimen
henkilöstön sekä kouluterveydenhuollon ja sosiaal ityön yhteistyötä
pyritään vahvistamaan. Oppivelvol l isuuden laajentuminen huomioi-
daan suunnittelu- ja kehittämistyössä.



3 YHTEENLIITTYMÄN
OSAPUOLET JA NIIDEN
TEHTÄVÄT 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksen mukaisesti
Osaamiskeskus Nuoskaan muodostetti in painopisteiden
laajuuden vuoksi  yhteenli ittymä. Konsortiota hal l innoi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.  Yhteenli ittymän
verkosto on esitetty kuviossa 4.  

KUVIO 4 Yhteenli ittymän verkosto



3.1  Kaakkois-Suomen ammattikorkea-koulun (Xamk) nuorisoalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Xamk profi loituu hyvinvoinnin,  teknologian ja luovan talouden korkea-
kouluksi .  Tutkimus-,  kehittämis- ja innovaatiotoiminta on yksi  Xamkin
kolmesta strategisesta kärjestä.  Xamkil la on 350 yhteistyökorkeakoulua
ympäri  maailman, Suomessa toiminta ulottuu Etelä-Savoon ja Kymen-
laaksoon. Tki-toiminnassa toteutuu noin 170 hanketta vuosittain.  Juvenia
on toiminut vuodesta 2008 ja toteuttanut kymmeniä alueell isia,  kansal-
l isia ja  kansainvälisiä nuorisoalan tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Juvenia osal l istuu nuorisoalan toimijoista koostuvan verkoston kanssa
nuorisoalan kansal l iseen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Juvenia
koordinoi osaamiskeskuksen yhteenli ittymää, kartoittaa t iedontarpeita ja
tekee selvityksiä yhteistyössä muiden osapuolten kanssa.  Selvitämme
nuorisoalan koulutustarpeita ja  tuotamme kartoituksen pohjalta koulu-
tuksia.  Vastaamme Nuoskan yhteistyöstä aluehall intovirastojen,  muiden
osaamiskeskusten ja nuorisoalan toimijoiden kanssa.  Juvenia vastaa myös
sisäisestä ja ulkoisesta t iedottamisesta.   Nuorisoalan perus- ja erityis-
osaamisen kehittämisen painopiste on opetussuunnitelmapohjaisuudessa.
Nuoria osal l istetaan suunnittelu- ja toteutusprosesseihin.  Juvenia edis-
tää verkostojen yhteistyötä kouluasteelta toisel le si irryttäessä ja 2.  as-
teel la kehittäen nuorisotyön osuutta kasvattajayhteisöissä.  Eri  kouluas-
tei l la tehtävässä nuorisotyössä painotetaan yhteisöl l isyyttä ja yhteisö-
kasvatuksen toimintaperiaatteita.  Jokaisen nuoren etu on vahva kasvat-
tajayhteisö,  jossa nuorisotyö toimii  ki inteänä osana oppilaitosten arkea.
Toimivassa kouluyhteisössä kasvattajayhteisö ja vertaisryhmät tukevat
yksittäistä nuorta ni in,  että korjaavien kuraattori- ja  psykologipalvelui-
den tarve voi  vähentyä.  Juvenia pyrkii  edistämään turval l ista koulua ke-
hittämällä ennalta ehkäiseviä tapoja puuttua kiusaamiseen erityisesti
nivelvaiheessa ja toisen asteen oppilaitoksissa.  Toimintamalleista t iedo-
tetaan kouluissa nuorisotyötä tekevil le ja  muil le sidosryhmil le.  Kehitäm-
me toimintamalleja eriarvoisuuden, yksinäisyyden, syrj innän ja kiusaa-
miseen l i ittyvien haasteiden ratkaisemiseksi .  Laadimme laatuohjeistuksen
perus- ja toisel la asteel la sekä nivelvaiheessa tehtäväl le nuorisotyölle
osatoteuttaj ien kanssa.
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3.  2 Kehittämiskeskus Opinkirjo - Utvecklingcentralen Lärorik (myöh.
Opinkirjo)

Opinkir jon erityisosaamista ovat osal l isuutta ja osal l isuuden kokemus-
ta l isäävien menetelmien kehittäminen sekä yhteissuunnittelun ja
palvelumuotoilun osaaminen vaativissa kehittämistoimissa.  Opinkir jon
vastuulla on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja  koulu-
viihtyvyyttä kehittämällä menetelmiä ja toimintamalleja oppilaitoksi in
yhteistyössä yl iopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.  Konkreettisena
toimenpiteenä kehitetään ja pi lotoidaan yläkouluihin ja ammatil l iseen
koulutukseen Kasku-mall i  (Kasvatuskumppanuus) opettajan ja nuori-
sotyönteki jän yhteistyön rakenteeksi .  Mall in tavoitteena on l isätä osal-
l isuutta,  mahdoll isuuksia vaikuttaa oman ryhmän hyvinvointi in,  saada
esiin nuorten toiveita,  l isätä nuorten hyvinvointia yhteisöl l isyyden
myötä sekä l isätä opetus- ja nuorisotyön yhteistyötä.

3.3 Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna 

Koulut ja  oppilaitokset muodostavat kunnissa kasvattajayhteisöjen ver-
koston, jossa osa nuoria tukevasta toiminnasta tehdään koulun sisäises-
sä yhteisössä,  osa muun lähiyhteisön ja osa eri  kasvattajayhteisöjen
välisessä toiminnassa.  Kunnall inen nuorisotyö on mukana yhteisöl l is issä
oppilashuoltoryhmissä sekä kunnan ja alueiden hyvinvointityössä ja hy-
vinvointiryhmissä.  Kunnall inen nuorisotyö on kunnissa hal l innoll isesti
lähellä perusopetusta.  Tuttuja kumppaneita nuorisopalvelui l le ovat l i i-
kuntapalvelut ja  kir jastot.  Kanuunalla on yhteys kunti in ja kunnall iseen
nuorisotyöhön. Kanuuna kartoittaa yläkouluissa tehtävää,  opetussuun-
nitelmaan nojaavaa nuorisotyötä,  kehittää kasvattajayhteisöjen verkos-
tojen ja lähiyhteisöjen väl istä yhteistyötä sekä tekee toiminnan mall in-
tamiseen l i ittyvää työtä.
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3.4 Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki vastaa nuorisotyöstä kouluissa ja oppilaitoksissa erityi-
sesti  kaupunkiympäristöissä – soveltuvin osin myös pienil lä paikkakunnil-
la.  Vantaan kaupunki tuo osaamiskeskukseen vantaalaiset kouluissa ja
oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön mall it  ja  kokemukset sekä nuoriso-
työnteki jöiden työnkuvat ja  työparitoiminnan mall it  avuksi  valtakunnal-
l iseen kehittämiseen. Vantaa kehittää koulu- ja oppilaitosympäristöön luo-
tuja nuorisotyön toimintamalleja käytettäviksi  ja  sovellettaviksi  valtakun-
nall isesti  sekä testaa uusia toimintamalleja vantaalaisessa koulu- ja oppi-
laitosnuorisotyössä.  Vantaa osal l istuu nuoriso- ja opetustoimen henkilös-
tön yhteistyön mall ien ja toimintatapojen kehittämiseen ja nivelvaiheyh-
teistyön kehittämiseen. 

3.5 Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimusseura tuottaa arviointit ietoa sekä osal l istuu muihin Nuos-
kan tutkimuksiin ja selvityksi in.  Tutkimuksissa tarkastel laan koulunuoriso-
työn rakenteita,  kuten tavoitteita,  menetelmiä ja resursseja.  Mikäli  mah-
doll ista,  tutkitaan nuorten kokemuksia koulunuorisotyöstä.  Lisäksi  Nuori-
sotutkimusseura luo indikaattoreita koulussa ja oppilaitoksissa tehtävän
nuorisotyön vaikuttavuuden arviointi in ja osal l istuu kouluissa tehtävän
nuorisotyön laatuohjeistuksen laatimiseen.

3.6 MIELI Suomen Mielenterveys ry (myöh. Mieli )

Mieli  tar joaa konkreettisia väl ineitä ja  koulutusta mielenterveystaitojen
vahvistamiseen nuorten kanssa toimivi l le ammatti laisi l le myös kaksikiel i-
sesti .  Kouluissa työskentelevien nuorisotyönteki jöiden mielenterveysosaa-
mista l isätään vertais jakamisen ja -kehittämisen, sähköisten aineistojen
sekä koulutusten kautta.  Miel i  kehittää tapoja tukea nuoria ja  vahvistaa
heidän mielenterveystaitojaan Kamu Kaveri  mielessä -tuntien avulla.  
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Tällä vahvistetaan nuorten taitoja mielen hyvinvoinnista huolehtimisessa
ja kaverin tukemisessa sekä opitaan tunnistamaan, mil loin on tärkeää ha-
kea ulkopuolista apua.  Miel i  kehittää nuorisotyönteki jöi l le suunnatun oh-
jaajakoulutuksen Kamu-tuntien jalkauttamiseksi .  Toiminta levitetään osa-
na kouluissa tehtävää nuorisotyötä.  Kehittämistyössä huomioidaan syner-
giaetu muun muassa Ehyt ry:n teemojen kanssa.  Asuntolaohjaaj i l la  on tär-
keä rooli  nuoren arjen toimijuuden tukemisessa ja sen kautta mielenter-
veyden edistämisessä.  Miel i  vahvistaa myös asuntolaohjaaj ien mielenter-
veyden edistämisen ja puheeksi  ottamisen osaamista.  Miel i  tukee muiden
yhteistyökumppaneiden toimintoja ja  edistää yhteenli ittymän synergiaa
tuomalla mielenterveyden edistämisen asiantunti juutta kiusaamisen eh-
käisemisen teemoihin sekä Nuoskan yhteisi in koulutussisältöihin ja
monialaisen yhteistyön kehittämiseen.

3.7 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - Förebyggande rusmedelsarbete EHYT
rf (myöh. Ehyt)

Ehyt tuottaa t ietoa,  osaamista ja toimivia menetelmiä päihde- ja pelihait-
tojen ehkäisemiseen kouluissa,  oppilaitoksissa ja ammattiopistojen asun-
tolapalveluissa.  Oppilaitosympäristöissä toimivien nuorisotyönteki jöiden
tulee mahdoll istaa nuorten yhteisöi l le vertaistuell isuutta ja osaamista
puuttua päihde- ja/tai  pelihaittoja aiheuttavi in t i lanteisi in.  Ehyt kehittää
toimintamall in,  jol la nuorisotyönteki jä ohjaa oppilasyhteisön jäseniä tuke-
maan toisiaan,  tunnistamaan nuoren oman vastuun rajat tukemisessa ja
hakemaan apua oikea-aikaisesti .  Mall in tueksi  muokataan nuorisotyönte-
ki jäl le puheeksi  ottamisen ja mini-intervention mall it .  Asuntolaohjaaj ien
työssä haitattoman päihde- ja pelikulttuurin tukeminen ja huolta herättä-
vissä t i lanteissa puheeksi  ottamisen osaamisen kehittäminen ovat keskei-
siä.  Aiemmin kehitetty Ryhmäilmiö-menetelmä saatetaan asuntolaohjaa-
j i l le väl ineeksi  ryhmäytymisen tukemiseen ja elämisen taitojen vahvista-
miseen.
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3.8 Folkhälsans förbund rf (myöh. Folkhälsan)

Folkhälsan vastaa osaamiskeskusten ruotsinkiel isen toiminnan verkoston ja
tiedonvälityksen luomisesta ja yl läpitämisestä sekä koordinoinnista ja ruot-
sinkiel isestä koulutuksesta.  Folkhälsan kartoittaa muiden osaamiskeskusten
kaksikiel isyyden koordinointi in l i ittyvät toiveet ja  ehdotukset ja  laati i  koor-
dinointisuunnitelman. Aiemmasta kehitystyöstä kertyneitä kokemuksia hyö-
dynnetään kaksikiel isyyden vahvistamisessa.  Tavoitteena on kehittää joustava
toimintamall i ,  joka mahdoll istaa kokemusten vaihdon, yhdessä oppimisen ja
resurssien optimaalisen käytön. Eri laisia malle ja kaksikiel isyyden toteutumi-
sel le dokumentoidaan ja arvioidaan.  Varmistetaan,  että kaikkien osaamiskes-
kusten kehitystyö saavuttaa ruotsinkiel isen kohderyhmän. Hyviä käytäntöjä
levitetään ja edistetään.  Erityiskysymyksistä jär jestetään täydennyskoulutus-
ta osaamiskeskuksissa kehitetyistä toimintamalleista.  Vuosittain jär jestetään
seminaari  suuremmalle kohderyhmälle laaja-alaisemmista aiheista.  Koulutta-
j ina toimivat osaamiskeskusten asiantunti jat .  Kouluissa ja oppilaitoksissa
tehtävän nuorisotyön kehittämiseksi  Folkhälsan luo ja yl läpitää kolmea alu-
eell ista verkostoa nuorisotyönteki jöi l le ja  oppilashuollon henkilöstöl le Poh-
janmaalla,  Turussa ja Uudenmaan alueella.  Verkosto kokoaa yhteen kolman-
nen sektorin organisaatioita,  kuntia sekä alan tutki joita.  Verkostojen avulla
uutta t ietoa voidaan analysoida ja muuttaa käytännön toimenpiteiksi .  

Folkhälsan tekee yhteistyötä ruotsinkiel isten toimijoiden kanssa kouluissa ja
oppilaitoksissa tapahtuvan nuorisotyön kehittämiseksi  (Luckan,
Barnavårdsföreningen i  Finland, Sydkustens landskapsförbund, Finlands
Svenska ungdomsförbund, Förbundet hem och skola,  Ehyt,  Miel i ) .  Kouluissa
on toimintasuunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ,  mutta haasteena on
täytäntöönpano ja eri  toimijoiden osaamisen hyödyntäminen. Folkhälsan luo
käytänteitä,  joissa nuorisoala on akti ivisesti  mukana ehkäisemässä koulukiu-
saamista ja epäasial l ista käytöstä.  Kehitettävä toimintamall i  on voimavaraläh-
töinen ja ratkaisukeskeinen. 
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Pilottihanke toteutetaan muutamassa ruotsinkiel isessä toisen
asteen oppilaitoksessa.  Toimintamall i  tukee normitietoisuutta,
osal l isuutta,  tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua.  Se antaa nuo-
risotyönteki jöi l le paremmat edellytykset ehkäistä kiusaamista ja
puuttua si ihen.

3.9 Förening Luckan rf (myöh. Luckan)

Luckan vahvistaa nuorisotyön ja opetustoimen yhteistyötä ruotsin-
kiel isissä yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä muissa
toimintaympäristöissä Luckan kehittää toimintamalleja ja  toimen-
pideohjelmia kiusaamisen ehkäisyyn keskittyen verkossa tapahtu-
vaan kiusaamiseen ja seksuaaliseen häirintään,  syr j innän torjumi-
seen sekä normikri itt iseen työhön. 

3.10 Åbo Akademi

Åbo Akademi osal l istuu Nuoskan tutkimuksiin ja selvityksi in Nuori-
sotutkimusseuran kanssa.  Tutkimuksissa tarkastel laan,  miten nuo-
ret kokevat ruotsinkiel isissä kouluissa tehtävän nuorisotyön osal l i-
suuden ja yhteisöl l isyyden näkökulmasta.  ÅA osal l istuu kouluissa
tehtävän nuorisotyön laatuohjeiden ja indikaattoreiden laatimiseen
tarkastel len ruotsinkiel isten koulujen erityispiirteitä.



Organisaatio Henkilöstöresurssi
(htv)

Xamk/Juvenia 4,15

Kanuuna 1

Opinkirjo 1,7

Mieli ry 1

Ehyt ry 1

Vantaan kaupunki 2

Nuorisotutkimusseura 1,25

Folkhälsans förbund 1,8

Förening Luckan 1,4

Åbo Akademi 0,5

Yhteensä 15,8

15

3.11 Yhteenliittymän henkilöstöresurssit

Konsortion henkilöstöresurssi  2.  toimintavuoden loppupuolel la
(2022 tammikuu) on esitetty taulukossa 1 .

TAULUKKO 1 
Osaamiskeskus Nuoskan henkilöstöresurssi



4 KESKEISET TAVOITTEET
JA TOIMENPITEET
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1
2
3
4

Juvenia kartoittaa t iedontarpeet toiminnan käynnistyessä ja toteuttaa
kyselyn yhteistyössä Nuoskan tutkimusverkostojen kanssa.  Kyselyssä
kartoitetaan: 

    nuorisoalan toimijoiden koulutustarpeita ja  huolenaiheita,

    Nuorisotyötä koulussa 2020 -selvityksen tarpeen,

    kiusaamisen vastaisen toiminnan eri laisia malle ja kunnissa sekä

    kouluissa tehtävän nuorisotyön laatu- ja vaikuttavuusmittareita.

4.1  Nuoriso- ja opetustoimen yhteistyön hyvien käytänteiden
kokoaminen, tunnetuksi tekeminen ja levittäminen

Mittareina käytetään toteutuneita toimenpiteitä,  osal l istujamääriä sekä
toiminnan itsearviointia.  Toiminnan suunnittelussa,  kehittämisessä ja
arvioinnissa hyödynnetään kouluterveyskyselyjen ja Karvin (Kansal l inen
koulutuksen arviointikeskus) selvitysten tuloksia.  Tapatumiin ja koulu-
tuksiin osal l istuneil le luodaan palautekyselyt,  joissa arvioidaan ti lai-
suuksien toimivuutta ja sisältöjen tarpeell isuutta.  Toimintaa kehite-
tään palautteiden pohjalta.  Nuorisotutkimusseura vastaa koulu- ja op-
pilaitosnuorisotyön laadunarvioinnista toteuttamalla määräl l is iä ja  laa-
dull isia t iedonkeruita sekä kehittämällä indikaattoreita vaikuttavuuden
arviointi in.  Åbo Akademi osal l istuu arviointi in ja t iedonkeruuseen ruot-
sinkiel isten koulujen ja oppilaitosten näkökulmasta.
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4.2 Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön mallintaminen ja
kehittäminen

Juvenia kartoittaa sidosryhmien kehittämistarpeita lukioissa tehtävästä
nuorisotyöstä ja koordinoi lukionuorisotyön kehittämisryhmää. Ryhmän
työn tuloksena syntyy lukioissa tehtävää nuorisotyötä edistäviä koulutuk-
sia,  pi lotteja,  verkostoitumista,  lukioihin soveltuvan nuorisotyön malle ja ja
muita lukiolaisten tarpeisi in vastaavia toimintoja.  Juvenia osal l istuu 2.  as-
teen nuorisotyön laadun arvioinnin kehittämiseen pi lottioppilaitoksissa
(mm. opinnäytetyö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradial le tavoitteena
palvelumuotoil la laadun arviointiväl ine) .  Ammattiopistoissa tehtävää nuo-
risotyötä kehitetään jär jestämällä monialaisia kehittämisti laisuuksia ja  vie-
mällä ni issä esitettyjä malle ja t iedoksi  päättäj i l le .

Opinkir jo kehittää kasvatuskumppanuus- el i  Kasku-mall in nuorisotyönte-
ki jän ja ryhmänohjaajan työparityön rakenteeksi .  Mall i  soveltuu oman ryh-
män tunneil le.  Mall ia pi lotoidaan perusasteel la ja  ammattiopistossa Keudan
ammattioppilaitoksissa.  Xamkin yamk-projektiopintoja suorittavien ryhmi-
en opiskeli jat  pi lotoivat yhden pilotin Otavan opiston aikuisopiskeli joiden
kanssa.  Mall in pi lotoinnissa hyödynnetään projektiopintoja suorittavien
ryhmien opinnoll istamia työskentelymalle ja.  Saatujen palautteiden perus-
teel la mall i  on tarpeell inen ja toimiva nuorten tukemisessa.  Mall ia kehite-
tään palautteiden pohjalta.  

Miel i  ja  Ehyt kehittävät kasvattaja- ja  vertaisyhteisöön perustuvia kaveri-
tuen malle ja mielen hyvinvoinnin,  päihteettömyyden, pelihaittojen ehkäi-
syn ja puheeksi  ottamisen väl ineiksi  nuori l le ja  ammatti laisi l le .  Mielen
Kamu-tunnit ovat nuorisotyönteki jän ja koulun muiden ammatti laisten työ-
parityön väl ine.  Folkhälsan luo käytänteitä koulukiusaamisen ehkäisyyn tu-
kemalla nuorten yhteisöl l isyyttä ja kaverisuhteita sekä edistämällä nuorten
fyysistä ja  henkistä turval l isuutta.  Mall ia pi lotoidaan ruotsinkiel isissä toi-
sen asteen oppilaitoksissa.  Luotua toimintamall ia levitetään Nuoskan kaut-
ta valtakunnall isesti .  Luckan kehittää kiusaamisen vastaista työtä erityi-
sesti  verkossa tapahtuvan kiusaamisen osalta.
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4.3 Kaksikielisyyden huomioiminen toiminnassa ja osaa-
miskeskusten ruotsinkielisen toiminnan koordinointi

Folkhälsan vastaa kaikkien kuuden osaamiskeskuksen ruot-
sinkiel isen toiminnan verkoston ja t iedonvälityksen luomi-
sesta ja yl läpitämisestä.  Aluksi  kartoitetaan osaamiskeskus-
ten kaksikiel isyyden koordinointi in l i ittyviä toiveita.  Alku-
kartoituksen jälkeen tehdään koordinointisuunnitelma, jossa
huomioidaan Okm:n arviot kaksikiel isen toiminnan aiem-
masta toteutetuksesta.  Kertyneitä kokemuksia hyödynne-
tään kaksikiel isyyden vahvistamisessa.  

Folkhälsan luo yhteistyöverkoston ruotsinkiel isel le toimin-
nalle.  Tavoitteena on kehittää toimintamall i ,  joka mahdoll is-
taa kokemusten vaihdon, yhdessä oppimisen ja resurssien
optimaalisen käytön. Kaksikiel isyyden toteutumista doku-
mentoidaan ja arvioidaan, hyviä käytäntöjä levitetään ja
edistetään.
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Juvenian hal l innoiman osaamiskeskuksen keskeisiä yhteistyökump-
paneita ovat opetus- ja kulttuuriministeriö,  Opetushall itus,  alue-
hall intovirastot ja  muut osaamiskeskukset.  Opinkir jo tuo konsor-
tioon verkostostaan Jyväskylän yl iopiston terveyden ja hyvinvoinnin
sekä kasvatustieteen laitosten osaamisen, yhteistyökaupunkiensa
opetus- ja sivistystoimet sekä nuorisotoimet sekä jäsentensä ver-
kostot,  kuten opetus- ja sivistystoimen asiantunti jat  Opsia ry:n.
Keskeinen yhteistyökumppani on myös Kanuunan nuorisotyö kou-
luissa -kehittämisverkosto.  Verkosto vahvistuu Mielen myötä Nuo-
risoasuntoli itto NALil la sekä Mielen yhteistyökunnil la .  Ehyt kehit-
tää nuorisotyön ehkäisevää päihdetyötä THL:n (Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos)  kanssa sekä hyödyntää ehkäisevän päihdetyön valta-
kunnall ista verkostoa Nuoskan kehittämistyössä.  Muita yhteistyö-
kumppaneita ovat toisen asteen oppilaitosten asuntolapalveluiden
tuottajat ja  ohjaajat .  Nuorisotutkimusseura tuo keskeisten yhteis-
työkumppaneiden verkostoon l isäksi  Tampereen ja Oulun yl iopis-
tot.  Vantaan kaupunki tuo konsortioon kaupungin eri  toimialojen
erityisosaamisen.  Folkhälsanin ruotsinkiel isten toimijoiden yhteis-
työverkosto kokoaa yhteen kolmannen sektorin organisaatioita,
yksi- ja  kaksikiel isiä kuntia ja  alan tutki joita.  Luckanin ruotsinkiel i-
set oppilaitos- ja nuorisoalan toimijoiden verkostot ovat mukana
yhteistyössä.

5 KESKEISET
YHTEISTYÖKUMPPANIT
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Nuoskan toiminnan keskiössä on nuori  sekä hänen kohtaamisensa,  kuulemi-
sensa ja osal l istamisensa.  Näiden edistämiseksi  Nuoskassa kehitetään ja vah-
vistetaan nuorisoalan perus- ja erityisosaamista perusasteel la,  nivelvaiheissa
ja toisel la asteel la.  Lisäksi  huomioidaan osal l isuuden, kiusaamisen ehkäisyn
ja kiusaamiseen puuttumisen sekä mielenterveyden, päihteettömyyden ja yh-
denvertaisuuden teemat sekä pitkittyneen pandemian ja etäopetuksen sekä
Ukrainan sodan yhteys nuorten hyvinvointi in,  jaksamiseen ja osal l isuuteen.
Nuoskassa kartoitetaan nuorisotyönteki jöiden tehtäväkuvia heidän roolinsa
kirkastamiseksi  kouluissa ja oppilaitoksissa.  Toiminnan alussa keskityimme
opettaja/nuorisotyönteki jä -työparitoiminnan kehittämiseen, mutta työn
edetessä totesimme, että kaikkien kasvattajayhteisöön kuuluvien yhteistyö
on merkityksel l istä nuoren tukemisessa,  ei  vain opettajan ja nuorisotyönte-
ki jän.  Päädyimme sen vuoksi  monialaisen hyvinvointityön suunnitteluun ja
kehittämiseen. Tähän sisältyy opettaja/nuorisotyönteki jä-työparitoiminta.
Käynnistämme koulussa tehtävän nuorisotyön laadun arviointi in l i ittyvien
indikaattorien kehittämisen.  Pyrimme vahvistamaan oppilaitosten yhteisöl-
l isyyttä sekä nuorten hyvinvointia ja  osal l isuutta muun muassa mielenter-
veyden ja ehkäisevän päihdetyön osaamista l isäämällä.  Edistämme myös mie-
lenterveys- ja päihde- sekä pelihaittojen ehkäisemisen osaamista toisen as-
teen asuntolapalveluissa.  Kouluympäristöön soveltuvia nuorisotyön toimin-
tamalleja kehitetään nuorten yhdenvertaisuuden l isäämiseksi .  Koulupudok-
kuuteen puuttumiseen saadaan toimivia väl ineitä,  kuten Kasku-mall i  ja  yh-
teisökasvatuksell iset menetelmät.  Toimintamalleja yhteisöl l isyyden l isäämi-
seen kartoitetaan,  kehitetään ja levitetään samoin kuin nuorten ohjaukseen
ja tukeen l i ittyviä malle ja nuorten si irtyessä perusasteelta toisel le asteel le.
Mall ien tavoitteena on edistää nuorten osal l isuutta.  

6 KONKREETTISET
TOIMENPITEET
TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEKSI
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Monialaista yhteistyötä mall innetaan ja kehitetään oppilas- ja opis-
keli jahuollon,  opetushenkilöstön, nuorisotoimen ja mahdoll isuuksien
mukaan myös sosiaal itoimen kanssa.

Nuoskassa kartoitetaan,  kehitetään ja levitetään nuorisotyön toimin-
tamalleja syrjään vetäytyvien ja hi l jaisten nuorten tukemiseen ja jär-
jestetään niihin l i ittyvää koulutusta.  Mallei l la voidaan ehkäistä kou-
lupudokkuutta ja syr jäytymistä.  Oppilaitoksissa tehtävään nuoriso-
työhön pyritään kehittämään malle ja,  joi l la voidaan tavoittaa ar jessa
syrjään jäävät nuoret sekä nuoret,  joi l la on haastava elämänti lanne
tai  opiskelumotivaation puutetta.  Koulutamme nuorisoalan toimi-
joita perus- ja toisel la asteel la tehtävän oppilaitosnuorisotyön peri-
aatteisi in,  toimintamuotoihin ja oppilaitoksessa tehtävään yhteis-
työhön sekä itsenäistymisikäisten nuorten ohjaamiseen oppilaitos-
ympäristössä.  Koulutussisäl löt tarkentuvat koulutustarvekartoituk-
sen pohjalta.  Koulutustarvekartoitus tehdään uudelleen Nuoskan
toiminnan puoliväl issä.  Jär jestämme seminaareja ja  koulutuksia sekä
vapaamuotoisia tapaamisia verkossa alan ammatti laisten verkostoi-
tumisen edistämiseksi .  Tuotamme ja väl itämme tietoa perus- ja toi-
sen asteen oppilaitoksista nuorisotyön toimintaympäristöinä nuori-
soalan ammatti laisi l le (mukaan lukien opetussuunnitelmapohjaiseen
nuorisotyöhön l i ittyvä osaaminen) sekä aloitamme laatukriteerien
valmistelun kouluympäristössä tehtäväl le nuorisotyölle.  Tuotamme
aluehall intovirastojen jär jestämiin t i laisuuksiin koulutusta.  Jär jes-
tämme kehittämisti laisuuksia kuntayhtymil le ja  työyhteisökoulutuk-
sia opetus- ja nuorisotoimen ammatti laisi l le monialaisen toiminnan
kehittämiseksi .  Kartoitamme, kehitämme, pi lotoimme ja vakiinnu-
tamme toimintamalleja nuorten mielenterveys- ja päihdeosaamisen
lisäämiseen painottaen hyvinvointia edistävää ja ongelmia ennalta
ehkäisevää yhteisöl l isyyttä ja vahvan sekä väl ittävän oppilaitosyhtei-
sön merkitystä.



22

6.1 Ensimmäinen toimintavuosi 1 .6.2020-31.5.2021

Osaamiskeskuksen toiminta käynnistyi  rahoituspäätöksen jälkeen
kesän kynnyksellä.  Aluksi  koordinoi ja jär jesti  suunnittelupalavereja
konsortion toimijoiden kesken ja selvitt i  toimijoiden tiedontarpeet
syksyl lä tehtävää kyselyä varten kesä-elokuussa 2020. Tapaamisis-
sa sovitti in kunkin osatoteuttajan keskeiset,  tavoiteohjausasiakir-
jan mukaiset tehtävät.  Osapuolten hyväksymä toimintasuunnitelma
valmistui  kesäkuun 2020 loppuun mennessä ja sitä päivitetti in yh-
teisissä kokouksissa.  Aluksi  luoti in viestintäsuunnitelma ja sovit-
ti in julkaisutoiminnasta.  Koordinoi jan vastuulla ol i  kotisivujen,  so-
meti l ien ja muiden vastaavien luominen. Sovitti in osatoteuttaj ien
ja ulkoisten sidosryhmien yhteistyöstä sekä verkostojen luomisesta
ja otetti in käyttöön yhteistoiminnan verkkoympäristöt ja  toiminta-
tavat.  

Kaikki  osatoteuttajat saivat rekrytoitua työnteki jät  syksyyn 2020
mennessä.  Osatoteuttajat käynnistivät osaamisalojensa mukaisten
toimintamall ien kehittämisen, kuten nuorisotyönteki jöi l le suun-
nattu puheeksi  ottamisen ja mini-intervention mall i ,  Ryhmäilmiö-
menetelmän koulutukset,  kaverituen mall i  ja  Kasku-mall i .  Toimin-
tamall ien pi lotointia aloitetti in sekä perusopetuksessa että toisel la
asteel la ja  asuntolapalveluissa.  Mall ien tavoitteena ol i  tar jota väl i-
neitä kouluissa työskentelevien ammatti laisten avuksi  muun muas-
sa ryhmäyttämiseen ja elämisen taitojen vahvistamiseen, nuorten
mielenterveyden tukemiseen sekä kasvattajayhteisön jäsenten kas-
vatuskumppanuuden luj ittamiseen. Myös oppilas- ja opiskeli jakun-
tien toiminnan kehittämisen mahdoll isuuksia kartoitetti in.  

Toiminnan alussa haasteita tuotti  koronapandemiasta johtuva
poikkeusti lanne kouluissa ja oppilaitoksissa.  Kaikki  suunnitel lut
tapahtumat si irretti in verkkoon. Muun muassa vertaiskeskustelu-
pajoja jär jestetti in Discordissa.  Pajojen tavoitteena ol i  pitää nuori-
sotyötä koulussa tekevien vertaisyhteisöä yl lä ja  mahdoll istaa ver-
taistuki  poikkeusti lanteessa.
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Ruotsinkiel isen yhteistyöverkoston luominen käynnistyi  1 .  toiminta-
vuoden puoliväl issä.  Kiusaamisen ehkäisemiseen ja si ihen puuttumi-
seen keskittyvien toimintamall ien kehittäminen käynnistyi  ”vapaaksi
kiusaamisesta” -mall in pohjalta.  Folkhälsan levitt i  mall ia,  jota sovel-
letaan perusasteel la ja  toisen asteen oppilaitoksissa.  Koko osaamis-
keskustoiminnan ruotsinkiel istä koordinointia varten kartoitetti in
muiden osaamiskeskusten toiveita ja  ehdotuksia ruotsinkiel isestä toi-
minnasta.  Ruotsinkiel isten toimijoiden yhteisten koulutusten suun-
nittelu käynnistyi  koulutustarpeiden kartoituksel la samalla kun kar-
toitimme muita koulutustarpeita.  Nuorisotyön ja opetustoimen yh-
teistyön vahvistamisen suunnittelu ruotsinkiel isissä kouluissa ja op-
pilaitoksissa käynnistyi  huomioiden erityisesti  digitaal iset toiminta-
ympäristöt.  Myös verkossa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän eh-
käisyyn l i ittyvien toimenpiteiden suunnittelu aloitetti in.

Toteutimme osatoteuttaj ien tarpeita palvelevan kyselyn 

nuorisoalan toimijoiden koulutus- ja palvelutarpeista,  

nuorisotyön nykyisistä toimintamalleista oppilaitosympäristössä sekä 

kouluarjessa heränneistä huolenaiheista.  

Vakiinnutimme käyttöön uusia t iedotuskanavia kuten blogit  ja  some-
ti l it .  Aloit imme kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön laa-
tuohjeistuksen valmistelun.  

Yhteistyöverkostojen luominen käynnistyi .  Aloit imme luotujen
verkostojen kanssa verkkokoulutusten suunnittelun.
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Alueell isten koulutusten ja seminaarien suunnittelu si irtyi  myöhem-
mäksi  poikkeusoloista johtuen; suunnittelu perustui  tehtyjen kyselyjen
tuloksi in ja tavoitteena ol i  nuorisoalan toimijoiden asiantunti juuden
lisääminen. Aluehall intovirastojen opetus- ja nuorisotoimet ol ivat
merkittävin yhteistyökumppanimme toiminnan alusta alkaen. 

Nuorisotyönteki jöiden ja oppilaitosten opetushenkilöstön kasvatus-
kumppanuusmall in kehittäminen oman ryhmän tunneil le soveltuvaksi
aloitetti in.  Valmistel imme ja toteutimme kuntien nuorisopalvelui l le
kyselyn ”Nuorisotyöstä kouluissa” .  Pyrimme huomioimaan verkkotyös-
kentelyssä kouluissa tehtävän nuorisotyön teemat ja osa-alueet sekä
mall intamaan ja käsitteel l istämään verkostolaisten kokemuksia.  Aloi-
timme perus- ja soveltavat tutkimukset yhdistävän ja t ieteen laatukri-
teerit  ja  vertaisarvioinnin vaatimukset täyttävän tutkimuksen. Aluksi
mall insimme val ituissa kouluissa ja yhteistyöoppilaitoksissa tehtävän
nuorisotyön tapoja.  Aloit imme l isäksi  kouluissa ja oppilaitoksissa teh-
tävän nuorisotyön vaikuttavuuden arvioinnin.

Nuorisotyönteki jöi l le suunnattuja puheeksi  ottamisen ja mini-inter-
vention malle ja kehitetti in ja  Ryhmäilmiö-menetelmän koulutuksia
käynnistetti in.  Mielen hyvinvoinnin kaverituen mall ia suunnitelt i in ja
kehitetti in nuorten ja nuorisotyönteki jöiden kanssa.  Kartoitimme kou-
luissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyönteki jöiden sekä
asuntolaohjaaj ien mielenterveysosaamisen tarpeita.  Tuotimme kartoi-
tusten pohjalta toimenpidesuunnitelman loppukaudelle.  Kartoitimme
kouluil la ja  oppilaitoksissa sekä nivelvaiheissa tehtävän nuorisotyön
lähtöti lannetta valtakunnall isesti  ja  osal l istuimme alueell isi in ja  valta-
kunnall isi in tapahtumiin,  koulutuksiin ja vertaistapaamisten toteutuk-
si in.  Jatkoimme ruotsinkiel isten toimijoiden yhteistyöverkoston luo-
mista ja vakiinnuttamista sekä kolmen alueell isen verkoston yl läpitä-
mistä.  
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Kiusaamisen ehkäisemiseen ja puuttumiseen keskittyvien toimintamal-
l ien kehittämistä ja hyvien toimintamall ien pi lotointia toisen asteen
oppilaitoksissa jatketti in.  Nuoriso- ja opetustoimen yhteistyötä ruot-
sinkiel isissä kouluissa ja oppilaitoksissa jatketti in huomioiden erityi-
sesti  digitaal iset toimintaympäristöt.  Kehitimme toimintamalleja ja
toimenpideohjelmia erityisesti  verkossa tapahtuvan kiusaamisen ja
seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn sekä syrj innän torjuntaan.  Koordi-
noimme osketoiminnan kaksikiel isyyttä ja suunnittel imme sekä toteu-
timme ruotsinkiel isten toimijoiden koulutuksia.

Tutkimustyön suunnittelu ja si ihen l i ittyvän tietopohjan kartoittami-
nen käynnistyivät 1 .  toimintavuoden syksyl lä sekä suomen- että ruot-
sinkiel isen tutkimuksen osalta.  Aluksi  laaditti in kir jal l isuuskatsaus
koulunuorisotyötä koskevasta tutkimuksesta ja muusta t ietopohjasta
sekä valmistelt i in kyselyä sidosryhmiä kuunnellen.  Koulutustoiminta
alkoi  Tervetuloa koulunuorisotyöhön! -osiol la.  Osal l istuimme myös
aluehall intovirastojen jär jestämiin t i laisuuksiin a jankohtaisi l la pu-
heenvuoroil la ja  toimintaamme esittelemällä.

6.2 Toinen toimintavuosi 1 .4 . (1 .6. )2021-31.3.2022

Saimme 1 .  toimintavuoden rahoituspäätöksen vasta 6.  toukokuuta 2020
ja toiminta käynnistyi  täydellä teholla kesälomien jälkeen. Tämän
vuoksi  haimme myönnetyl le avustukselle käyttöajan pidennystä,  mikä
myönnetti in.  1 .  vuosi  päättyi  vasta toukokuun 2021 lopussa,  2.  vuosi
alkoi  kesäkuun 2021 alussa.

Keräsimme tietoa koulunuorisotyönteki jöiden tehtäväkuvista sekä
kentän kehittämistarpeista yhteistyössä osatoteuttaj ien kanssa.  Kou-
lutustarvekyselyjen tulosten pohjalta toteutetti in koulutuksia ja  kehit-
tämispäiviä ( luentoja,  koulutuksia ja  muuta tiedonvälitystä 137 t i lai-
suutta,  nuorisotyön eri  muotojen mall intamista ja kehittämistä 99 ti-
laisuutta) .  Hyvistä toimintamalleista luoti in kir jal l is ia kuvauksia ja  ni i-
den levittämistä jatketti in.  
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Syksyl lä 2021 julkaisti in verkkojulkaisu ”Nuorisotyötä kouluissa ja op-
pilaitoksissa” .  Julkaisuun kootti in koulussa tehtävän nuorisotyön hy-
viksi  koettuja toimintamalleja.  Julkaisua ol i  ladattu maaliskuun 2022
loppuun mennessä 1108 kertaa.  Aloit imme podcastien julkaisemisen te-
hostaaksemme hyvien toimintamall ien levittämistä sekä edistääksem-
me koulunuorisotyön tunnettuutta.  2.  toimintavuoden loppuun men-
nessä julkaisti in 9 podcastia,  joita kuunnelti in teemasta ri ippuen 37–
183 kertaa/podcast.

Tiivis yhteistyö aluehall intovirastojen nuoriso- ja opetustoimen sekä
ruotsinkiel isten avitoimijoiden kanssa jatkui .  Uusia verkostoja luoti in
muun muassa Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Keski-Suomen Gra-
dian kanssa.  Kevääl lä 2021 ja  2022 toteutetti in yhteistyössä Itä-Suo-
men aluehall intoviraston kanssa Uusi  koulu –seminaari ,  johon osal l is-
tui  valtakunnall isesti  200 opetus- ja nuorisotoimen edustajaa vuonna
2022 ja 350 vuonna 2021.  Vuoden 2022 kaksipäiväisen seminaarin tal-
lenteet julkaisti in Youtube-soittol istal lamme. Ensimmäisen päivän tal-
lennetta ol i  katsottu maaliskuun 2022 lopussa 111  kertaa,  toisen päivän
48 kertaa.  

Vastasimme valtakunnall isesti  a jankohtaisi in teemoihin jär jestämällä
muun muassa koronakri isin pitkittymiseen l i ittyviä ohjaus- ja koulu-
tustapahtumia.  Helmikuussa 2022 maailmaa mull istaneen Ukrainan so-
dan aiheuttamaan kri isi in l i ittyvien koulutusten suunnittelu käynnistyi
maaliskuussa.  Koulutukset kohdennetti in sekä opetus- että nuorisotoi-
men ammatti laisi l le maahan tulevien pakolaisnuorten samoin kuin suo-
malaisten nuorten kohtaamisen tueksi .  Vuoden aikana toteutetti in
useita verkkokoulutuksia,  seminaareja sekä muita koulu- ja oppilaitos-
nuorisotyön asiantunti juutta l isääviä tapahtumia (137 tapahtumaa, 411
osal l istumista) .  
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2.  toimintavuoden loppuun mennessä jär jestimme 226 luentoa,
koulutusta tai  muuta tiedonlevitykseen l i ittyvää tapahtumaa, joissa
oli  9154 osal l istumista.  Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuori-
sotyön toimintamuotojen mall intamiseen l i ittyviä tapahtumia jär-
jestetti in kahden toimintavuoden aikana 236,  osal l istumisia ol i
4066.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta jatkui t iedotussuunnitelman mukai-
sesti .  Suunnittel imme ja toteutimme sekä valtakunnall isia että alu-
eell isia koulutuksia ja  seminaareja koulutustarvekyselyn ja kentältä
tul leiden toiveiden (muun muassa koulutusten palautekyselyiden)
pohjalta.  Aloit imme kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuoriso-
työn laatukriteerien valmistelun.  Monialaisen kasvattajayhteisön
toimintaa toisen asteen oppilaitoksissa mall innetti in asuntolapal-
velut huomioiden säännöll isi l lä  tapaamisi l la ja  jär jestämällä kes-
kusteluti laisuuksia.  Toimintatavoista t iedotetti in viestintäkanavil-
lamme. Pitovoimaa Luva -opintoihin verkoston toimivista käytän-
nöistä julkaisti in Kenttäpostia-blogisarjaa verkkosivuil lamme. Ke-
vään 2021 selvitysten perusteella aletti in luoda malle ja kasvattaja-
yhteisön monialaisesta työparitoiminnasta perus- ja toisel la as-
teel la sekä nivelvaiheessa.  

Verkostoyhteistyö jatkui ja  toiminnasta ja työn tuloksista t iedotet-
ti in muun muassa  nuorisoalan seminaareihin osal l istumalla.  Mar-
raskuussa 2021 jär jestetti in konsortion ensimmäinen kehittämis-
päivä,  jol loin aloit imme konsortion toiminnan itsearvioinnin työm-
me tehostamiseksi  ja  sidosryhmäyhteistyön vahvistamiseksi .  Toisen
toimintavuoden aikana perustimme pienempiä t i imejä toiminnan
tehostamiseksi  ja  kentän tarpeisi in vastaamiseksi :  hyvinvointimal-
l ien kehittämiseen, kiusaamisen ja väkival lan ehkäisyyn, monialai-
seen yhteistyöhön sekä nivelvaihetyöhön. Nuoskan teemaryhmiä on
havainnoll istettu kuviossa 5.  
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KUVIO 5 Nuoskan teemaryhmät

 
Nuoskan teemaryhmät
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Viestintäti imin työ alkoi  kehittämispäivän ideoiden pohjalta loppuvuo-
desta 2021.  Ensimmäinen uutiskir je julkaisti in helmikuussa 2022.  Uutis-
kir jeel lä ol i  2 .  toimintavuoden lopussa kolmisen sataa t i laajaa.

Kaskun kehitystyö eteni kokoamalla yhteistyöoppilaitoksista kehittäjä-
ryhmiä,  jotka loivat projektisuunnitelman palvelumuotoilun periaattein.
Pi lotti in osal l istuvien ryhmien nuoret ol ivat mukana kehittämistyössä.
Ammatil l iseen toisen asteen koulutukseen soveltuvaa toimintamall ia
kehitetti in yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Kasvatuskumppanuusmall in palvelumuotoilua jatketti in syksyl lä 2021.
Tavoitteena ol i ,  että runko joustavasti  työparina toteutettavaan toimin-
tamall i in on valmiina ja kokeilu kentäl lä voidaan aloittaa syksyn 2021
aikana.  Olennaista prosessissa ol i  työparin keskinäinen tuntien suunnit-
telu ja reflektointi  sekä nuorten osal l istaminen ryhmän yhteisi l lä tun-
neil la .

Nuorisotyöstä koulussa 2020 –selvityksen pohjalta kehitetti in yläkou-
luissa tehtävän, opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön mall ia .  Kiu-
saamisen vastaisista toimintamalleista tuotetti in materiaal ipankkikansio,
jota täydennetti in vuoden mittaan.  Kasvattajayhteisöjen verkostojen ja
lähiyhteisöjen väl istä yhteistyötä kehitetti in ja  toimintaa mall innetti in.
Selvityksen perusteella toteutetti in myös opintojen pajal l istamista ja
tehti in yhteistyötä starttipajojen kanssa.  Jatko-opintojen suunnitteluun
jär jestetti in nuoria kannustavia teemapäiviä ja  -tapahtumia.  Jopon el i
joustavan perusopetuksen ja Mavan el i  maahanmuuttaj i l le tarkoitetun
valmistavan koulutuksen yhteistyön muotoja kehitetti in.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön tietopohjan kartoitta-
minen aloitetti in.  Kunnall inen nuorisotyö Suomessa -kysely toteutetti in
vuoden 2021 lopulla,  raportti  valmistuu kevääl lä 2022.  Anoimme koulu-
terveyskyselyn koulukohtaisen datan käyttölupaa,  jonka käsittely on kes-
tänyt huomattavan pitkään.  Aloit imme laadull isen tiedonkeruun kahdes-
sa kaupungissa tutkimuslupakäytänteiden vuoksi  työnteki jän näkökul-
masta.  Indikaattoreita koskeva analyysi  aloitetti in.  Laatuti imin työn
painopisteenä ol i  rakenteiden laatu,  josta tuodaan tutkimustietoa ja
osaamista kaiki l le osatoteuttaj i l le .
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Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien nuorisotyönteki jöiden
ehkäisevän päihdetyön osaamisen tueksi  toteutetti in 

1 .  päihteiden puheeksi  otto koulunuorisotyössä -koulutus,

2.  vaikuttava ehkäisevä päihdetyö koulu- ja oppilaitosnuorisotyössä -
koulutus ja

3.  ryhmäilmiö-koulutus.

Syksyl lä 2021 pi lotoiti in Kaverituki  päihdehuolissa -materiaal ia nuo-
ri l le ja  Kaverituki  päihdehuolissa -koulutusta nuorisotyönteki jöi l le .
Saadun palautteen perusteella materiaal ia muokatti in.  Asuntolaoh-
jaaj i l le tar jotti in Ryhmäilmiö-koulutuksia.  Ehkäisevän päihdetyön
osaamisen tarpeista keskustelt i in SAKU ry:n kanssa.  Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehti in yhteistyössä kysely nuoriso-
työnteki jöi l le ehkäisevän päihdetyön määrittelemiseksi .  ”Ehkäisevä
päihdetyö – opas kunnil le ja  hyvinvointialueil le”  -teokseen määri-
telt i in nuorisotyössä tehtävää ehkäisevää päihdetyötä.  Toteutetti in
yhteistyössä Lounais-Suomen aluehall intoviraston kanssa seminaari
”Tsemppiä ehkäisevään päihdetyöhön – työkaluja nuorisotyönteki jöi l-
le 2”  syksyl lä 2021.  Seminaarissa esitelt i in kyselyn tuloksia ja  puheek-
si  ottoa nuorisotyössä.  Tuotimme Ryhmäilmiö-verkkokurssin
ehytkouluttaa.f i  -oppimisympäristöön nuorisotyönteki jöiden ja asun-
tolaohjaaj ien itseopiskelun tueksi .  Tarjosimme koulutusta myös alko-
holista,  nikoti inista ja  rahapelaamisesta sekä yhteisöl l isyyden edistä-
misestä.
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Yläkouluikäisi l le suunnattua mielen hyvinvoinnin kaverituen mall ia –
uudelta nimeltään Kamu Kaveri  mielessä,  Miten tuen kaveriani? -tun-
teja  pi lotoiti in ja  kehitetti in.  Keskeisintä tuntisisäl lössä on ymmär-
tää,  miten omasta hyvinvoinnista voi  huolehtia ja  saada väl ineitä tun-
nistaa,  mil laisten huolten kanssa tulee kääntyä aikuisen puoleen.  Tär-
keää on saada vinkkejä huolen puheeksi  ottamiseen ja kaverin tuke-
miseen. Mall in kehittämisprosessissa ol ivat mukana Pälkäne,  Vantaa
ja Lahti ,  joissa nuorisotyönteki jät  pi lotoivat mall ia .  Kamu – Kaveri
mielessä -ohjaajakoulutuksen kehittämisprosessi  käynnistetti in yh-
dessä nuorisotyönteki jöiden ja koulun muun henkilöstön kanssa Ka-
mu-tuntien jalkauttamisen tueksi .  Ohjaajakoulutusta pi lotoiti in Lah-
dessa ja Vantaal la.  Myös nuorisotyönteki jän Kamu-tuntien tukimate-
riaal in kehittäminen käynnistetti in.  Nuorisotyönteki jöiden osaamista
vahvistetti in kehittämällä ja  tar joamalla mielenterveyden edistämisen
materiaaleja ja  työvälineitä sekä koulutuksia.

Kaksikiel isyyden koordinointia osaamiskeskuksissa ja ruotsinkiel isten
toimijoiden yhteistyöverkoston vakiinnuttamista ja kolmen alueell i-
sen verkoston yl läpitämistä jatketti in.  Kiusaamisen ehkäisemiseen ja
si ihen puuttumiseen keskittyviä toimintamalleja kehitetti in aiempien
kokemusten pohjalta ja  pi lotoiti in toisen asteen oppilaitoksissa.
Ruotsinkiel isten toimijoiden koulutuksia koordinoiti in ja  toteutetti in
l ivenä ja verkossa.  Ruotsinkiel isen kohdeyleisön tavoittava seminaari
jär jestetti in kevääl lä 2021.

Nuoriso- ja opetustoimen yhteistyötä ruotsinkiel isissä kouluissa ja
oppilaitoksissa pyritt i in vahvistamaan huomioiden erityisesti  digi-
taal iset toimintaympäristöt.  Verkossa tapahtuvan kiusaamisen ja
seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn sekä syrj innän torjuntaan ja normi-
kri itt iseen työhön kehitetti in toimintamalleja ja  jär jestetti in teemoi-
hin l i ittyviä koulutuksia.  
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Respectin,  Net Respectin,  The Spectator's  Rolen ja Fair Sexin työpajapa-
ketteja vieti in kouluihin ja oppilaitoksi in.  Tähän tarkoitukseen kehitetti in
materiaaleja ja  työkaluja painottaen digitaal isia ratkaisuja.  Koulutuksia
kohdennetti in nuorten tarpeisi in.  Painopistealueesta ja teemasta t iedo-
tetti in ja  koulutusta suunnatti in myös opetus- ja nuorisotoimen henkilös-
töl le sekä vanhemmille.  Osaamiskeskusten ruotsinkiel isestä toiminnasta
tiedotetti in suomenruotsalaista nuorisoalan kenttää muun muassa uutis-
kir jei l lä Folhälsanin kanssa.  Syksyn 2021 aikana jär jestetti in valtakunnal-
l iset nuorisotyöpäivät.

Kouluil la ja  oppilaitoksissa sekä nivelvaiheessa tehtävän nuorisotyön kar-
toitusta jatketti in.  Alueell isia,  koului l la ja  oppilaitoksissa sekä nivelvai-
heissa tehtävän nuorisotyön malle ja kehitetti in sovellettavaksi  valtakun-
nall isesti .  Malle ja kehitetti in kartoituksessa esi in nousseiden kehittämis-
tarpeiden pohjalta.  Kiusaamisen vastaisten mall ien kehittämistä ja levittä-
mistä edistetti in,  samoin nuoriso- ja opetustoimen henkilöstön yhteistyön
ja nivelvaihetyön malle ja.  Koulujen ja oppilaitosten sekä alueiden nuoriso-
työn toimijoiden väl i l le kehitetti in toimivampaa vuoropuhelua.

Eri laisia tapoja tehdä nuorisotyötä val ituissa suomenruotsalaisissa kou-
luissa ja yhteistyöoppilaitoksissa mall innetti in ja kehitetti in.  Nuorisotyön
vaikuttavuuden arviointimalle ja kehitetti in.  Kouluissa tapahtuvan nuoriso-
työn arvioinnin ja indikaattoreiden kehittäminen käynnistyi .

Kentäl lä käytyjen keskustelujen perusteella päädyimme laajentamaan opet-
taja/nuorisotyönteki jä -työparitoiminnan käsitteen koskemaan kaikkea
nuoren hyvinvointi in tähtäävää kasvattajayhteisön yhteistyötä.  Muutimme
työparitoiminta nimekkeen monialaiseksi  hyvinvointityöksi ,  mikä sisältää
myös mahdoll isen työparitoiminnan. Perustelemme muutosta si l lä ,  että
kaikkien koulun aikuisten pitäisi  pyrkiä tukemaan nuoren hyvinvointia
yhteistyössä toisten aikuisten/ammatti laisten kanssa.  



Koulutuksen nimi Katselukerrat

Kadonneen ystävän jäljillä -pelin ohjeistus 294

Vantaan kaupungin siltaava alakoulunuorisotyö 68

Intoa ja osaamista ryhmäyttämiseen osa 1 329

Intoa ja osaamista ryhmäyttämiseen osa 2 234

Nuorisotyö koulu- ja oppilaitosyhteistyössä -
kasvattajien vertaisryhmän vahvistaja. 
Kasvattajayhteisön moniammatillisuus. Uhkia vai
mahdollisuuksia - dialogia vai debattia.

329
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Nuorten ja heidän vertaisryhmiensä hyvinvoinnin tukemisessa
myös yksittäisten kasvattaj ien ja heidän muodostamansa kasvat-
tajayhteisön hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää.  Koulutusten ja
kehittämispäivien organisointi  ja  toteutus jatkuivat.

Osa verkkokoulutuksista tal lennetti in ja julkaisti in Youtube-
soittol istal lamme. Tal lenteiden katselumäärät on esitetty
taulukossa 2.

TAULUKKO 2 Tallenteiden katselumäärät keväällä 2022



Hyviä toimintamalleja levitetti in muun muassa tuottamalla koulutuskoko-
naisuuksia kentältä esi in nousseiden toiveiden pohjalta (esim. yksinäis-
ten ja syrjään vetäytyvien kohtaaminen).  Koulu- ja oppilaitosympäristöön
soveltuvista hyvistä toimintamalleista tuotetti in julkaisuja ja  podcasteja.  

Jatkoimme monialaisessa yhteistyössä kouluissa ja oppilaitoksissa toteu-
tettavan nuorisotyön laatuohjeistuksen kehittämistä.  Syvensimme yhteis-
työtä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa jär jestämällä
haastatteluja,  tapaamisia ja  työpajoja nuori l le ja  nuorisotyönteki jöi l le
ammattiopistoissa tehtävän nuorisotyön toimintamall in kehittämiseksi .
Tammikuussa 2022 jär jestetti in asuntolaohjaaj ien kuulemisti laisuus,
missä kartoitetti in nuorisotyön ja nuorten hyvinvoinnin nykyti lannetta ja
kehittämistarpeita.  Kehitimme ammattioppilaitoksissa tehtävän nuoriso-
työn toimintamuotoja myös Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Pitovoimaa
luonnonvaraopintojen (Luva) verkoston ja Keski-Pohjanmaan koulutus-
kuntayhtymän (Kpedu) kanssa.

NUOSKA VERKOSSA 

Nuoskan materiaaleja ja  julkaisuja verkkosivuilta www.nuoskainfo.fi .  

Podcastit  SoundCloudissa soundcloud.com/nuoska-osaamiskeskus

Nuoskan toiminnasta ja työn tuloksista t iedottaminen jatkui viestintä-
suunnitelman mukaisesti .  Yhteistyöverkostojen luominen ja vakiinnut-
taminen sekä verkkokoulutusten suunnittelu ja toteutus jatkuivat.  Suun-
nittel imme ja toteutimme koulutuksia ja  seminaareja sekä kehitimme
kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön laatukriteerejä ja
toisel la asteel la tehtävän nuorisotyön toimintamalleja.  
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http://www.nuoskainfo.fi/
https://soundcloud.com/nuoska-osaamiskeskus
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Kehittämistyön ja itsearvioinnin tueksi  aloit imme kevääl lä 2022 kump-
panuusverkoston luomisen keskeisistä sidosryhmistä:  aluehall intoviras-
tojen suomen- ja ruotsinkiel isistä verkostoista,  kouluista ja oppilaitok-
sista sekä opiskeli ja jär jestöistä.  Toivomme saavamme verkostolta palau-
tetta kehittämiemme toimintamall ien toimivuudesta ja mahdoll isuuk-
sista.  

Kasvatuskumppanuusmall in testaamista mukana olevissa kouluissa ja
oppilaitoksissa jatketti in.  Selvit imme myös,  onko yhteissuunnittelua ja
palvelumuotoilua menetelminä hyödyntävä kehittämistyö l isännyt kou-
lujen ja oppilaiden kokemaa osal l isuutta tai  huomataanko osal l isuuden
laadun parantuneen.

Nuorisotyöstä koulussa 2020 -selvityksen pohjalta jatketti in yläkouluissa
tehtävän, opetussuunnitelmaan nojaavan nuorisotyön kehittämistä.  Mate-
riaal ipankkikansion kokoaminen kiusaamisen vastaisista toimintamalleis-
ta jatkui .  Kiusaamisen vastaiseen työhön kuvatti in kaksikiel inen video,
jol la kuullaan nuorten ajatuksia kiusaamisen ehkäisystä ja si ihen puuttu-
misesta.  Video löytyy Youtube-soittol istaltamme nimellä ”Nuoren ääni
esi in kiusaamisen ehkäisyssä - Att lyssna på ungdomars röster i  före-
byggande av mobbning”.   Videota ol i  kevääl lä 2022 katseltu 329 kertaa.  

Kasvattajayhteisöjen verkostojen ja lähiyhteisöjen väl isen yhteistyön ke-
hittäminen ja toiminnan mall intaminen etenivät:  täsmennetti in tähänas-
tisten kokemusten perusteella opintojen pajal l istamista ja yhteistyötä
starttipajojen kanssa.  Jatko-opintojen suunnitteluun jär jestetti in kannus-
tavia teemapäiviä ja  –tapahtumia.  Toimivia jopo- ja mavayhteistyön muo-
toja levitetti in ja  vakiinnutetti in.

Tutkimustyötä jatketti in kuntakyselyn raporttia vi imeistelemällä.  Tämän
tiedon pohjalta käynnistetti in tarkempaa määräl l istä analyysia koulu- ja
oppilaitosnuorisotyöstä.  Lisäksi  tehti in laadull ista tutkimusta kahdessa
kaupungissa.  Toisen kaupungin osalta t iedonkeruun tuloksena on valmis-
tunut gradu (Helsingin yl iopisto) ,  toinen valmistunee syksyl lä (Åbo
Akademi) .
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Nuorisotyöntekijöille järjestettiin koulutusta teemoista  

1 .  puheeksi  otto koulunuorisotyössä,

2.  vaikuttava ehkäisevä päihdetyö koulunuorisotyössä,

3.  ryhmäilmiö,

4.  kaverituki  päihdehuolissa ja 

5.  nuorten kulttuuri  ja  päihteet.

Nuorisotyönteki jöiden tueksi  tar jotti in materiaal ia teemasta ”puheeksi  otto
ja kaverituki  päihdehuolissa” .  Käynnistetti in ”päihdetoimintaohje koului l le
ja oppilaitoksi l le”  -tukimateriaal in kehittäminen. Asuntolaohjaaj i l le tar jot-
ti in Ryhmäilmiö-koulutuksia ja  kehitetti in koulutus päihdehaittojen ennalta
ehkäisyyn ja päihteiden käyttöön puuttumisen tueksi .  Lisäksi  jatketti in yh-
teistyötä THL:n kanssa nuorisotyön ehkäisevän päihdetyön konkretisoimi-
seksi .  Open Badge - jär jestelmän hyödyntämistä osaamisen tunnustamisen ja
itsereflektoinnin tukena jatketti in.  

Kamu - Kaveri  mielessä -ohjaajakoulutuksen valtakunnall inen levitys käyn-
nistetti in.  Tavoitteena on saada mall i  tutuksi  kouluissa toimivi l le nuoriso-
työn ammatti laisi l le .  Kamu-tuntien käyttöönoton helpottamiseksi  kehitet-
ti in tukimateriaal ia ohjaaj ien tueksi  yhteistyössä koulujen nuorisotyönteki-
jöiden ja muun henkilöstön kanssa.  Materiaal it  julkaisti in verkkosivuil lam-
me. Koulutuksesta sekä materiaaleista kerätti in palautetta,  arvioit i in mal-
l ien ja menetelmien toimivuutta ja kehitetti in ni itä tarvittaessa.  Kentältä
tul leiden toiveiden mukaisesti  Kamu-tunteja testatti in toisel la asteel la.  Yh-
teistyötä toisen asteen asuntolaohjaaj ien kanssa jatketti in kouluttamalla
heitä mielenterveyden edistämisen teemoista.  



37

Nuorisotyönteki jöiden mielenterveysosaamista vahvistetti in muun
muassa Nuori  ja  kri isit  -koulutuksen sekä Mielenterveys voimaksi  -
koulutuksen kautta.

Ruotsinkiel isten toimijoiden yhteistyöverkoston luomista ja vakiin-
nuttamista jatketti in.  Kolmen alueell isen verkoston yl läpitämistä
Pohjanmaalla,  Turussa ja Uudenmaan alueella jatketti in.  Kiusaami-
sen ehkäisemiseen ja kiusaamiseen puuttumiseen keskittyvien toi-
mintamall ien kehittämistä ja hyvien toimintamall ien pi lotointia toi-
sen asteen oppilaitoksissa jatketti in.  Myös kaksikiel isyyden koordi-
nointia samoin kuin ruotsinkiel isten toimijoiden yhteisten koulu-
tusten toteuttamista jatketti in.  Nuorisotyön ja opetustoimen yh-
teistyötä ruotsinkiel isissä kouluissa ja oppilaitoksissa vahvistetti in
huomioiden erityisesti  digitaal iset toimintaympäristöt.  Kehitettyjä
toimintamalleja ja  toimenpideohjelmia levitetti in ja  juurrutetti in
ruotsinkiel isi in ja  soveltuvin osin myös suomenkiel isi in kouluihin ja
oppilaitoksi in.

Kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nivelvaiheissa tehtävän nuoriso-
työn malle ja kehitetti in,  mall innetti in ja levitetti in.  Tehtäväkuvien
ja kiusaamisen vastaisten mall ien ja toimintatapojen kehittämiseen
ja levittämiseen osal l istetti in nuoriso- ja opetustoimen henkilöstöä
samoin kuin nivelvaiheyhteistyön mall in ja  laatuohjeistuksen kehit-
tämiseen. Vuoropuhelua koulujen ja oppilaitosten sekä alueiden
nuorisotyön toimijoiden väl i l lä  pyritt i in vahvistamaan.
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7 YHTEISTYÖSTÄ VOIMAA

Kahden vuoden toiminnan jälkeen voidaan todeta,  että Osaamiskes-
kus Nuoska – nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa on onnistunut
saavuttamaan asetettuja tavoitteita vähintään kohtuull isesti .  Ensim-
mäinen toimintavuosi  käynnistyi  suunniteltua myöhemmin. Ensin-
näkin saimme 1 .  vuoden avustuspäätöksen vasta toukokuussa 2020,
kun kauden olisi  pitänyt alkaa huhtikuun alussa.  Osatoteuttaj i l la  ol i
haasteita henkilöstön rekrytoinnissa ennen kesälomia vi ivästyneen
avustuspäätöksen vuoksi .  Osa sai  rekrytointinsa hoidettua vasta al-
kusyksystä,  joten toiminta pääsi  täyteen vauhti in oikeastaan vasta
syyskuussa.  Toiseksi  maailmanlaajuinen koronapandemia rajoitt i  toi-
minnan aloitusta:  kaikki  lähitapaamiset,  -koulutukset ja  muut vas-
taavat joudutti in si irtämään verkkovälitteisiksi .  Jälkeenpäin voimme
todeta,  että haasteista huolimatta onnistuimme kokoamaan ja
tekemään tunnetuksi  nuoriso- ja opetustoimen hyviä käytänteitä ja
levittämään hyviksi  havaittuja toimintamalleja valtakunnall isesti .
Osaavat yhteenli ittymän osapuolet tekivät tämän mahdoll iseksi .  On-
nistumista edisti  heti  toiminnan alussa käynnistynyt saumaton yh-
teistyö aluehall intovirastojen kanssa.  Työ eteni aloituksen vi ivästy-
misestä huolimatta myös siksi ,  että saimme 1 .  vuoden avustuksen
käytölle jatkoaikaa.  Saatoimme työstää suunniteltuja toimenpiteitä
rinnan 2.  vuoden toimenpiteiden kanssa toukokuun 2021 loppuun
asti .  
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Toisen vuoden aikana jatkoimme hyvien käytänteiden levittämistä ja
vahvistimme verkostoja.  Työmme jatkui kouluissa ja oppilaitoksissa
tehtävän nuorisotyön toimintamall ien kehittämisel lä.  Työn edetessä
vahvistui  a jatuksemme si itä,  että nuoret tarvitsevat useiden ammatti-
laisten vahvaa yhteistyötä edistämään kokonaisvaltaisesti  hyvinvoin-
tiaan.  Myös ruotsinkiel isen toiminnan vahvistaminen eteni suunnitel-
lusti .  Helmikuun lopussa alkanut sota Ukrainassa järkytti  koko maail-
maa.  Se näkyi  myös kouluissa ja oppilaitoksissa muun muassa niin,  että
opetuksen jär jestäj ien ol i  nopealla aikataulul la varauduttava ukraina-
laisten pakolaislasten opetukseen. Nuoret kokivat voimakkaita tunteita
sodan syttymisen vuoksi  juuri ,  kun haastava koronati lanne alkoi  helpot-
taa.  Jo korona ol i  aiheuttanut ahdistusta ja etäopetus uupumista ja yk-
sinäisyyden tunteita nuorissa.  Sodan aiheuttamien tunteiden käsitte-
lyyn pyrimme tarjoamaan uusia tukimuotoja.  

Kolmannen toimintavuoden alkaessa voimme todeta,  että yhteenli itty-
män yhteistyö on sujuvaa.  Kentältä saatujen palautteiden perusteella
olemme onnistuneet yhteistyössä toteuttamaan laadukasta työtä ja toi-
mivia malle ja kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön –
yhteisöl l iseen monialaiseen hyvinvointityöhön – nuoren parhaaksi .
Tästä on hyvä jatkaa ja kehittää toimintaamme edelleen.

Mikkelissä 2.6.2022
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela
KT, projektipääl l ikkö
Osaamiskeskus Nuoska


