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Nuori – nuorisotyön peruslähtökohta

• Kaikki ammattikunnat määrittyvät suhteessa asiakkaaseen

• Nuorisotyön luonnetta ja etiikkaa määrittää suhde nuoreen ja siihen, 
millaisena nuori nähdään.

• Nuorisotyö perustuu nuoren tukemiseen hänen sosiaalisessa 
ympäristössään.  Lähtökohtana voi olla vain nuorten itsensä tarve. 
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Miksi suhteet?

• Ihmisyydessä on kysymys siitä, että kiinnitymme lukemattomin 
säkein toisiin ihmisiin ja yhteiskunnallisiin instituutiohin.

• Me toimimme useilla eri kentillä, useissa eri kasvuyhteisöissä, 
useiden eri ihmisten kanssa, yhteydessä erilaisiin yhteiskunnallisiin 
prosesseihin. 
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Suhdenäkökulma

Nuorisokasvatus on nuoren itseilmaisun, itsetunnon, itsen hyväksymisen tai itseksi 
tulemisen tukea. 

Nuorisokasvatus on nuorten suhteiden tukemista:

1. Nuorten suhde toisiin nuoriin

2. Nuorten suhde luotettaviin aikuisiin (sukupolvisuhteet)

3. Nuorten suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin

4. Nuorten suhde alueeseen ja lähiympäristöön

5. Nuorten suhde yhteiskuntaan

6. Nuoren suhde globaaliin maailmaan ja luontoon
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Tavoitteet: nuori yksilönä

Nuoren tukeminen yksilönä

• Nuorisotyö tukee nuoren kasvua persoonaksi sekä vahvistaa hänen 
itsetuntoaan, itseilmaisuaan ja positiivista minäkuvaansa. 

• Tämä näkyy esimerkiksi kiinnostuksena nuoren itsevarmuuteen, 
itsetuntoon, taiteelliseen ja keholliseen itseilmaisuun tai 
näkemykseen itsestä arvokkaana ja sinällään arvostettavana 
toimijana.  
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Nuoren suhde toisiin nuoriin

• Nuorisotyö järjestää toimintoja, joiden kautta nuorilla on 
mahdollisuus toimia muiden nuorten kanssa sekä oppia ja nauttia 
toistensa seurassa. 

• Nuorisotyö tukee nuorten kuulumista ryhmiin. 

• Nuorisotyö tukee nuorten omaehtoisten ryhmien toimintaa ja luo 
edellytyksiä sille, että nuoret voivat toimia keskenään.

31.3.2022 Eila Kauppinen



7

Nuoren suhde aikuisiin

• Nuorisotyö tarjoaa toiminnallaan luotettavan aikuisen, jolle nuori 
voi uskoa huolensa ja jolta nuori voi saada tukea. 

• Nuorisotyö toimii yhteistyössä muiden kasvattajien kanssa. 

• Nuorisotyö osallistuu vanhempien tukemiseen ja vahvistaa nuoren 
sukupolven mahdollisuutta toimia vanhempien sukupolvien kanssa. 
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Nuorten suhde palvelujärjestelmään ja rakenteisiin

• Nuorisotyö tunnistaa paikkansa nuorille tarjottavien palvelujen 
verkostossa. 

• Nuorisotyö tuntee ammatilliset rajansa ja ohjaa tarvittaessa nuoria 
toisiin palveluihin. 

• Tämä toteutetaan 
• tiedottamalla palveluista 

• tukemalla nuorten koulutus- ja työelämävalintoja keskustelemalla, 
tiedottamalla ja nuorta palvelujen pariin ohjaamalla

• tekemällä yhteistyötä nuorille läheisten palveluntuottajien kanssa ja 
ohjaamalla tarvittaessa nuoria palvelujen piiriin.
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Nuoren suhde alueeseen ja omaan 
lähiympäristöön

• Nuorisotyö tukee nuorten alueellista identiteettiä tarjoamalla 
alueellisia palveluita ja tukemalla nuorten toimintaa alueellisesti.
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Nuoren suhde päätöksentekoon ja yhteiskuntaan

• Nuorisotyön päämääränä on kansalaisuuden tukeminen. 

• Nuorisotyössä opitaan demokratiassa toimimisen taitoja 
osallistumalla nuorisotyön toimintojen suunnitteluun ja 
toteutukseen. 

• Nuorisotyö myös tukee laajemmin Nuorisolain edellyttämää 
nuorten kuulemista itseään koskevissa asioissa. 

• Nuorisotyö rakentaa menetelmiä, joiden avulla nuoret voivat 
vaikuttaa oman kuntansa asioihin.
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Nuoren suhde maailmaan, kulttuuriin ja luontoon

• Nuorisotyö tukee nuorten eurooppalaista kansalaisuutta ja vahvistaa 
heidän identiteettiään paitsi Suomen, myös maailman ja luonnon 
jäsenenä.
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