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Johto luo edellytykset 

yhdenvertaiselle 

nuorisotyölle



Ihmisoikeuksia haltuun nuorisotyössä 

kuuden vuoden ajan



Hanke 2016-2022

Nuorisotyöntekijöiden koulutukset

Vähemmistö- ja 

alkuperäiskansanuorten koulutukset

Ihmisoikeudet.net

Rakenteisiin vaikuttaminen kunnissa 

ja oppilaitoksissa



Laajin nuorisotyön 

kehittämishanke, jossa 

tuotettu nuorisotyön kentälle 

materiaalia ja koulutusta 

ihmisoikeuksista



• Nuorisotyöntekijöiden ihmisoikeusosaaminen ja tietoperusta vahvistuvat

• Ymmärrystä ihmisoikeuksien edistämisen keinoista arjessa

• Vastuutahot eli kunnat ja oppilaitokset takaamaan nuorisotyöntekijöiden 

riittävä osaaminen ihmisoikeuksista ja niiden edistämisestä

• Ihmisoikeudet laajemmin kuin yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: 

ihmisoikeussopimukset, valvontajärjestelmä, velvoittavuus, eri oikeudet 

laajasti

Keskeisiä teemoja ja tavoitteita



Nuorisoalan työntekijöiden 

kouluttaminen on ollut yksittäisen 

ammattiryhmän kattavimpia 

ihmisoikeuskoulutuksia Suomessa.



Ihmisoikeudet.net

• Tekstejä, harjoituksia, 

tietovisoja



Rakenteisiin 
vaikuttaminen

• Yhteistyö kuntien ja oppilaitosten 

kanssa

• Yksittäisistä koulutuksista kohti 

kattavaa ihmisoikeusosaamista 



• Tietopohja – sekä johdon että työntekijöiden

• Työtä ohjaavat periaatteet

• Työtä ohjaavat asiakirjat ja dokumentointi

• Päivittäinen johtaminen

• Puhetavat

• Viestintä

Johdon rooli yhdenvertaisen 
nuorisotyön 
mahdollistamisessa



• Onko johdolla riittävästi tietoa ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta?

• Mahdollistaako johto työntekijöiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamisen 

kehittämisen?

• Osaako ja haluaako johto hyödyntää työntekijöillä jo olevia tietoja ja taitoja 

yhdenvertaisuuden edistämisestä?

Johdon roolin tarkastelu: 
tietopohja



• Annetaanko yhdenvertaisuudelle ja tasa-arvolle tilaa ja painoarvoa työtä 

ohjaavissa asiakirjoissa?

• Onko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö konkretisoitu?

• Onko tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma?

• Dokumentoidaanko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä?

• Seurataanko ja arvioidaanko yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista 

työssä? 

Johdon roolin tarkastelu: 
ohjaavat asiakirjat



• Työajan käyttö yhdenvertaisten käytäntöjen kehittämiseen

• Työn tuki esimerkiksi akuuteissa syrjintätilanteissa

• Kohdennettu työ

• Esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät ratkaisut

• Yhdenvertaisten käytäntöjen systematisointi, esimerkiksi turvallisempien tilojen 

periaatteet 

• Nuorten osallistamisen käytännöt

Johdon roolin tarkastelu: 
päivittäinen johtaminen



• Käyttääkö johto ajantasaisia, mietittyjä käsitteitä

• Onko johto avoin palautteelle ja keskustelulle siitä, millaisia käsitteitä käytetään 

(esimerkiksi sukupuolittava kieli)

• Viestitäänkö yhdenvertaisuuden tärkeydestä sisäisesti ja ulospäin

• Onko viestintä linjassa sen kanssa, miten työtä tosiasiassa tehdään

• Tukeeko viestintä työntekijöiden työtä

Johdon roolin tarkastelu: 
puhetavat ja viestintä



Esihenkilöt ja johto luovat 

työntekijöille edellytykset tehdä 

nuorisotyötä yhdenvertaisesti, tasa-

arvoisesti ja saavutettavasti.


