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 Sosionomi (amk) ja diakoni 2001

 Sosionomi (yamk) / Terveyden edistäminen 2010

 Ammatillinen opettaja (pedagogiset opinnot)  2012 

 YTM, Nuorisotyön ja –tutkimuksen maisteriohjelma, Tampereen 
yliopisto 2016

 Työnohjaaja  2018
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Julkaisut:

 ”Nuorisotyön eettisyys kehittämishaasteena” Nuorisotutkimus -lehti 3/2010

 ”OLE HYVÄ! –Nuorisotyön eettisyys kehittämishaasteena” Kirjassa: Kehittyvä nuorisotyö (2012)

 ”Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus haastaa pohtimaan, tukee ammatillisuutta ja toimii huoneentauluna” 
Kirjassa: Selvää synergiaa –eettisesti kantavaa päihdekasvatusta (2012)

 Pieniä tekoja, suuria asioita –nuorisotyön eettinen näkökulma  (2014) (Esikoistietokirjan apuraha / Suomen 
tietokirjailijat 2013)

 ”Hallitaanko nuorisotyössä nuoria vai luodaanko siellä mahdollisuuksia nuoruuteen?” Nuorisotutkimus-lehti 
1/2015

 ”NUPS taipuu vaan ei taitu” Kirjassa: Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelman 
laatimisesta (2015)

 Nuoret Estradille #1 Äänenavaus. Oppimateriaali Mediakasvatukseen. Yhteistyössä Sanomalehti liitto ja 
Aikakausmedia. (2015)

 Pieniä tekoja, suuria asioita –nuorisotyön eettinen näkökulma (2020) Toinen painos.

”Minna (YTM / sosionomi YAMK) on työskennellyt nuorisotyön parissa 20 vuotta. Käytännön nuorisotyön 
kokemusta on kertynyt sekä kaupunkimaisen että maalaiskunnan nuorisotyön eri muodoista; Lapin 
vaelluksista kv-työhön, katupäivystyksistä nuorisotilatoimintaan. Hän on ollut mukana rakentamassa 
nuorisotyön ammattieettistä ohjeistusta ja pohtinut gradussaan nuorisotyön asiantuntijuutta. Nykyisessä 
työssään hän tutkii nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia. Nuorisoalan lisäksi hän toimii työnohjaajana.”



NUPS työpaja

 Nupsin esittely

 Nupsin rakentaminen

 Kokemuksia Nupsin käytöstä

 Paljon asiaa; kysykää ja kommentoikaa 

 Pidetään mikit kiinni

 Chat on avoinna

 Kättä ylös puheenvuoropyynnön merkiksi

 Anna-Kaisa Vihersalo moderaattori / fasilitaattori







NUPS 
Mitä nuorisotyö on työyhteisössä ja 

miksi sitä tehdään?

 Nuorisotyön perussuunnitelma –paikallinen tapa toimia 
ja ajatella

 Nuorisotyön teoria, jonka nuorisotyöntekijät rakentavat 
käytäntöön perustuen.

 Nuorisotyöstä on helppo kertoa myös ulkopuolisille 
(yhteistyökumppaneille, sidosryhmille, päättäjille jne.) 

 Tekemiseen keskittyneen toimialan käsitteellistämistä 
ja jäsentämistä

 Työkalu työn jäsentämiseen ja yhteistyökumppaneille 
käsitys nuorisotyön toimintavoista ja tavoitteista 
(yhteisiä tavoitteita, eri toiminnoilla)

 Yhteinen ymmärrys nuorisotyöstä



NUPS 
Mitä  hyötyä perussuunnitelmasta?  

 Mielikuva puuhastelusta, kohti nuorisokasvatusta?

 Yhdessä oppiminen ja kehittäminen. (vaikka yksilöt 
kehittyvät, organisaatio ei välttämättä kehity)

 Yhteinen näkemys tehtävästä työstä, yhteisön 
oppimisprosessi

 Nuorisotyön luonne, tavoitettavuus ja vaikuttavuus ; 
miten nuorisotyön arvopohja muuttuu käytännöksi ja 
mitä nuorisotyö on kasvattajana.



NUPS
lähtökohtia

 Nuorisotyö olisi organisaatiossa, ei henkilöissä. 
(henkilövaihdokset, hiljainen tieto kehittämisen 
välineenä) 

 Nuorisotyötä ei rakenneta paikoista tai tiloista käsin 
vaan nuorisotyön näkökulmasta

 Paras tapa kehittää yhteistä muistia on kirjoittaa asioita 
ylös.



By Tomi Kiilakoski



By Tomi Kiilakoski



Mitä 
toimintoja 
meillä 
nuorisotyössä 
on? 

Mitä me 
tavoitellaan 
näillä 
toiminnoilla?

Miksi me 
tehdään näitä 
toimintoja?

Mitkä näistä 
toiminnoista 
ovat 
lähtökohdiltaan 
samankaltaisia?

Mitkä tekijät 
ovat 
lähtökohtina 
työn 
toteuttamiselle?

Rakennetaan 
näistä 
työmuodot ja 
täydennetään 
niiden sisällöt.

NUPSin keskeiset kysymykset ja perussuunnitelman rakentaminen

Mitä 
meidän 
tulisi 
tavoitella?

Mitä 
toimintoja 
meillä 
pitäisi 
olla?

Kehitetään 
nupsia
toimintojen 
mukaan ja 
nupsin avulla 
kehitetään 
toimintoja

Tilastointi ja 
budjetointi ?

Miten näitä 
toimintoja 
toteutetaan 
?

Tuloksena: listattuna toiminnot, menetelmät ja niiden tarkoitukset

Tuloksena: nuorisotyön perussuunnitelma 1.0



NUPS
Kysymyksiä prosessin 

varrella?

 Kenelle nuorisotyötä tehdään? Ketä tavoitetaan?

 Miten nuoria kohdataan?

 Mitä prosessissa tapahtuu (miten nuorten kanssa 
toimitaan tavalla, joka vahvistaa heitä)

 Asiakassuhteiden kesto (mitä pidempi prosessi, sitä 
enemmän mahdollisia vaikutuksia?)

 Miten tehdään? Ja miksi tehdään näin, vai 
voisiko/tulisiko tehdä toisella tavalla, jotta toiminta ja 
toiminnan tarkoitukset kohtaisivat paremmin?

 Mitä nuorisotyö on nuorten kannalta? Miten nuoret 
asemoituvat? Mitä nuoret saavat? Millaisia kokemuksia 
nuorille nuorisotyössä tavoitellaan?



NUPS prosessi 
lyhyesti

 Listattuna toiminnot, menetelmät ja tarkoitus

 Perussuunnitelmassa toimintojen jakaminen 
lähtökohtansa mukaan

 Työmuotojen rakentaminen perussuunnitelman 
nuorisotyölliseksi lähtökohdaksi

 Työmuotojen kuvaus ja tavoitteet

 Poimitaan keskeiset tekijät työmuotojen kuvaukseen

 Tarkastellaan termien sisältöjä ja laajuutta, poistetaan 
päällekkäisyyttä

 Perussuunnitelman tulee kuvata todellisuutta  





Saatiinko 
vastauksia ?

 Mitä nuorisotyö on meillä?

 Miksi nuorisotyötä tehdään, mitä sillä tavoitellaan?

 Millä menetelmillä tavoitteisiin päästään?

 Miten työtä ja sen tekemistä mitataan?



Mikäli haluat kysyä jotain tai tukea 
NUPS-prosessiin 
oleyhteydessä: 

Tmi Minna Rauas
044 3030513 

minna.rauas@gmail.com

Kysymyksiä ja kommentteja 


