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Oppilaitosnuorisotyön-
tekijän rooli 
oppilaitoksissa 
Vantaalla



2018

• Tarpeen herääminen

• Oppilaitosnuorisotyötä 
pilotoidaan Varian
Hiekkaharjun 
toimipisteessä

• 3 nuorisotyöntekijää, 
omarahoituksella

2019 Kevät

• Vantaalla 
käynnistetään MEK-
toimenpideohjelma, 
jonka myötä palkataan 
2 työntekijää lisää

• Yhteensä nyt 5 
työntekijää

2019 Syksy

• Keskeyttämisestä 
kohtaamiseen ESR-
hanke alkaa syksyllä 
2019

• ESR hankkeeseen 4 
työntekijää + 
projektiesihenkilö

• Yhteensä nyt 9 
nuorisotyöntekijää+ 
projektiesihenkilö

2022

• Oppilaitosnuorisotyö 
vakiintuneeksi 
työmuodoksi 
hankkeiden jälkeen.

• Oppilaitosnuorisotyö 
kattaa kaikki neljä 
Varian toimipistettä

• 8 nuorisotyöntekijää 
+ esihenkilö

Oppilaitosnuorisotyön 

matka nykyhetkeen



Tärkeimmät seikat 
jotka johtaneet 
vakiinnuttamiseen

1. Hanketyönä tehty kehittäminen, 

dokumentointi ja arviointi

2. Yhteinen rakenne ja säännöllinen 

yhteistyö toisen asteen johdon 
kanssa

3. Työn ja sen tulosten näkyväksi 

tekeminen

4. Työn kohdentaminen ja hallinnointi

5. Oppilaitos rahoittaa osan toiminnasta



Oppilaitosnuorisotyötekijän rooli

Nuoren kokonaisvaltainen tukeminen 
opiskeluarjessa

Yhteisöllinen tuki
Moniammatillinen 

yhteistyö
Yksilöllinen tuki

▪ Jalkautuminen
▪ Taukotoiminta
▪ Tapahtumat
▪ Ryhmäytykset
▪ Loma-ajan toiminta
▪ Nivelvaihetyö

▪ HVR/YHR
▪ Hyvinvointitiimin tapaamiset
▪ Monialaiset palaverit
▪ Opetushenkilöstön kanssa 

toteutettu yhteistyö
▪ Yhdessä järjestetyt tapahtumat
▪ Verkostoitumistaito

▪ Palveluohjaus

▪ Nivelvaihetyö

▪ Opiskeluarjen tukeminen





Tarkennettu työnkuva

• Työnkuvan painotuksena on palvella pääasiassa 16-20 –vuotiaita oppilaitoksen 
nuoria.

• Yhteisöllinen työ

• Teemat joulu, ystävänpäivä ja muut, mininuta ja kahvitukset, ryhmäytykset, 
pajat, teematunnit, ryhmätoiminta paketit mm. Stressinhallintapaja, 
unelmakartta, tiimityötaidot

• Kaikki otetaan mukaan toimintaan

• Toimipistekohtaiset erot näkyvät työssä ja sen toteutettavissa muodoissa. Osa 
onnistuneista toiminnoista ei ole sellaisenaan siirrettävissä muille toimipisteille 
toimipistekohtaisten erojen vuoksi.

• Yksilötyö, miten päädytään tähän?

• Info tulee opettajalta, opolta/tukitiimi, itse havainnoidaan jalkautuessa. 
Tuetaan nuorta esim. Kouluun tulemisen haasteissa, alanvaihto prosessissa 
tai vaikkapa työpaikan haussa. Pieni osa työnkuvaa.

• Yhteistyö koulun sisällä, ketä kaikkia täällä on?

• Tukitiimi, opetushenkilöstö, vartijat, OPKH, tutorit, Opot, erityisopettajat, 
seurakunta.

• Palveluohjaus- laki: nuorilla on oikeus opiskeluhuollon palveluihin



• Nuorisotyö on läsnä ja kohtaa nuoren sellaisena 
kuin hän on sillä hetkellä

• Kun työn tekee hyvin, se näyttää ulospäin kuin 
et tekisi töitä ollenkaan

• Panostetaan viihtyvyyteen, joka edesauttaa 
kouluun kiinnittymiseen

"maksetaanko sulle tästä palkkaa?"



Nivelvaihetyö
• Tuetaan nuorta nivelvaiheissa. Tuen 

tarve tulee usein opolta, 
vastuuopettajalta tai tukitiimiltä

• Esim. Pajalle tutustuminen, työpaikalla 
käynti, alan vaihto, uuteen kouluun 
tutustuminen, TEPPO, kurkkaajat, YK-nt
yhteistyö siirtymissä, case manager
yhteistyö nuorten tullessa kouluun, 
etsivä nuorisotyö nuoren lopettaessa 
koulussa, TUVA

• Tuen tarkoituksena on toimia siltana eri 
tahojen välillä nuoren rinnalla



Onnistumiset ja 
kehittämiskohteet

• Hankeajan pilotoinnit muokanneet

tehtävänkuvaa

• Opetusta avustavien tehtävien 

selkeä

pois rajaaminen tehtävänkuvasta

• Opiskeluhuollon ja nuorisotyön

yhteistyön kehittäminen

• Yhteistyö opetushenkilöstön 
kanssa

• Keskeytyksellä olevien tuki

• Tiedon kulku ei aina toimi



Tulevaisuus

• Yhteisöllinen työ ja sen muotojen 

vakiinnuttaminen

• Some: sisältö, kenelle ja miksi?

• Jatkuva ryhmäytys

• Organisaatiomuutos

• Työtä kehitetään koko ajan, vaikka työntekijät 

ovatkin vakinaistettu.

• Työn tulosten ja vaikuttavuuden raportointi






