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Nuorisotyö on nuorisolakiin  
perustuvaa kasvatustyötä,  jota toteutetaan  

monialaisena yhteistyönä. Nuorisotyön  
perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan Akaan  

kaupungin nuorisopalveluissa tehtävän työn  
tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. 

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten kasvua  
hyvinvoiviksi, itsenäisiksi sekä itsestään, toisista ihmisistä ja 

ympäristöstään huolehtiviksi maailmankansalaisiksi. Toiminnassa 
korostetaan nuorten terveitä elämäntapoja sekä mahdollisuutta 

osallistua ja vaikuttaa omaan elämään ja yhteiskuntaan.  
Nuoret ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa  

ja arvioimassa nuorisopalveluja.



Nuorisopalvelujen tehtävä on: 

• edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä 
ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;

• tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin  
liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;

• tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;
• edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien  

toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. (Nuorisolaki 
2016/1285 §2.) 

Akaan nuorisopalvelut järjestää nuorille toimintamahdollisuuksia  
ja -paikkoja itsensä ilmaisuun ja kohtaamisiin yhteistyössä nuorten, 
heidän perheidensä ja muiden toimijoiden (viranomaistahot, monialainen  
yhteistyö ja kolmas sektori) kanssa. Toimintaa tarjotaan peruskouluikäisistä 
28-vuotiaisiin. 

Nuorisopalvelujen toiminnan lähtökohtia ovat yhteisvastuu, terveet 
elämäntavat, kestävä kehitys, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä 
kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys.

Nuorisopalvelujen tehtävä



Nuorisotyön arvot perustuvat nuorisolakiin, alan ammattieettisiin  
ohjeistuksiin sekä Akaan kaupungin arvoihin, joita ovat turvallisuus,  
aktiivinen avoimuus ja vuorovaikutus, yhteisöllisyys, asukaskeskeisyys  
sekä kestävä kehitys.  Akaan kaupungin strategia 2018-2025 on  
Viksu - vireä, innovatiivinen, kaunis, saavutettava, uudistuva.  
 
Nuorisotyötä tehdään luottamuksellisuuteen ja vapaaehtoisuuteen  
perustuen nuorten omista lähtökohdista. Kaikilla nuorilla on tasavertaiset 
mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi samanarvoisesti riippumatta 
taustastaan. Yhdenvertaisuudessa on kyse ymmärtämisestä, asenteista, 
ajattelutavasta ja toisen huomioon ottamisesta. Nuorisotyö on  
kasvatuksellinen prosessi, jonka tavoitteena on nuoren kiinnittyminen  
yhteiskuntaan ja kyky toimia omaa sekä yhteistä hyvinvointia edistäen  
(Kiilakoski, Näkökulma 6/2015).
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Työmuodot

Kohdennettu nuorisotyö on suunnitelmallista kasvatus-, ohjaus- ja  
neuvontatyötä, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua, 
itsenäistymistä ja osallisuutta. Työhön kuuluu olennaisesti yhteistyö muiden  
nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Toiminnan kautta tuotetaan tietoa  
paikallisten nuorten elinoloista ja palvelutarpeista. 
 
Yhteisöllinen nuorisotyö on toimimista nuorten lähiyhteisöissä, vapaa-ajan-
viettopaikoilla sekä kouluissa. Yhteisöllisessä nuorisotyössä tarjotaan tukea ja 
mahdollisuuksia osallistua omatoimiseen sekä ohjattuun ryhmätoimintaan.  
Yhteisöllinen nuorisotyö on ryhmien kanssa tehtävää suunnitelmallista kasvatus- 
ja ohjaustyötä, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten sosiaalisia suhteita 
huomioiden yksilön ja ryhmän tarpeet. Yhteisöllistä nuorisotyötä toteutetaan 
sekä kasvotusten että verkon välityksellä. 

Yhteiskunnallinen nuorisotyö kerää tietoa, kehittää nuorten olosuhteita, 
ohjaa nuorisotyön toteutusta ja osallistuu valtakunnalliseen keskusteluun  
nuorisotyöstä. Yhteiskunnallinen nuorisotyö on hallinnollisella tasolla tehtävää 
työtä, jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten asemaa ja  
vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa.



Kohdennettu nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tavoittaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat 
koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen  
tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tukea ja vahvistaa  
nuoren valmiuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuorisotyö perustuu  
vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan yksilöohjauksena, ryhmätoimintana ja  
monialaisena verkostoyhteistyönä. 

Starttipaja
Nuorten starttipaja on matalan kynnyksen ryhmämuotoista pajatoimintaa 
16-28-vuotiaille nuorille. Toiminta vahvistaa arjen ja elämänhallinnan taitoja sekä 
tukee suunnitelmallisesti nuorta löytämään oman jatkopolun esimerkiksi  
opintoihin tai työelämään. 
 
Yksilö- ja pienryhmätyöskentely
Tarpeen mukaan työskennellään yksilön tai ryhmän kanssa. Toiminta on  
tavoitteellista ja teemat suunnitellaan asiakasryhmän tarpeista. Ryhmien tavoitteina 
ovat nuoren elämänhallinnan taidot ja sosiaalinen vahvistaminen. Kohdennettuja 
ryhmiä järjestetään yhteistyössä esimerkiksi oppilashuollon kanssa.
 
Nuorten tiedotus- ja neuvontatyö
Tietoa, neuvontaa ja ohjausta tarjotaan nuorille erilaisiin elämäntilanteisiin. Työtä 
voidaan toteuttaa esimerkiksi nuorisotilalla tai hyödyntämällä sosiaalista mediaa 
ja verkkotyötä. Nuorten tiedotuksella ja neuvonnalla opetetaan myös medialuku- 
ja tiedonhakutaitoa.



Yhteisöllinen nuorisotyö

Nuorisotilatoiminta
Nuorisotila on nuorten matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Yhdessäoloa ja  
yhdessä toimimista harjoitellaan yhteisten pelisääntöjen avulla. Nuorisotilalla 
nuoret voivat viettää aikaa turvallisessa ympäristössä tutustuen muihin nuoriin ja 
nuorisotyöntekijöihin. Nuori voi kertoa luottamuksellisesti tutulle nuorisotyön-
tekijälle kuulumisistaan ja saada näkökulmia ajatuksilleen. Osallisuutta ja  
demokratiaa harjoitellaan esimerkiksi tilakokousten kautta.  
 
Nuorisotyö kouluilla 
Nuorisotyö koululla tarkoittaa työtä, jossa nuorisotyöntekijät jalkautuvat koululle.  
Nuorisotyöntekijät tapaavat nuoria välitunneilla, pitävät päihdekasvatustunteja ja  
ryhmäytystuokiota. Työ on matalan kynnyksen kohtaamista koulupäivän aikana.  
Nuorisotyöntekijä tuo koulun arkeen tietoa nuorten vapaa-ajasta sekä  
osaamistaan esimerkiksi kiusaamisen vastaiseen työhön.

Liikkuva nuorisotyö
Liikkuva nuorisotyö on suunnitelmallista ja säännöllistä jalkautumista nuorten  
vapaa-ajanviettopaikkoihin. Liikkuvan nuorisotyön tavoite on lisätä turvallisten 
aikuisten läsnäoloa nuorten omissa toimintaympäristöissä sekä neuvoa ja ohjata 
nuoria tarvittaessa eri palveluihin. Toimintaa toteutetaan kaikissa Akaan taajamissa. 
 
Ohjatut kerhotoiminnat ja ryhmät 
Nuorisopalvelut järjestävät erilaista kerhotoimintaa teemoittain ja ikäryhmittäin. 
Nuoret saavat myös vaikuttaa toiminnan sisältöihin. Esimerkkejä järjestetyistä 
kerhotoiminnoista ovat vitoskutos-tiistai, koodauskerho, kokkausklubi ja biisipaja. 
Toimintaa järjestetään usein eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Verkkonuorisotyö
Verkkonuorisotyötä tehdään erilaisissa sosiaalisissa medioissa. Akaan nuoriso-
palveluilla on käytössä esimerkiksi Discord, jossa nuorten kanssa voi käydä sekä 
ryhmä- että yksilökeskusteluja. Verkkonuorisotyössä nuorisotyöntekijälle voi tulla 
puhumaan halutessaan myös anonyymisti. Verkkonuorisotyöhön kuuluu myös  
erilaiset sosiaalisen median toiminnat kuten esimerkiksi tiedotukset tai osallistavat 
livetuokiot. Verkon välityksellä nuorisotyö on nuorten tavoitettavissa paikasta 
riippumatta.   



Kulttuurinen nuorisotyö
Kulttuurinen työ ohjaa ja kannustaa nuoria kohti omaehtoista mielekästä toimintaa. 
Kulttuurinen nuorisotyö rakentuu taide- ja kulttuurikasvatuksellisista sisällöistä. 
Kulttuurista nuorisotyötä tehdään useimmiten yhteistyökumppaneiden kanssa ja 
seudullisena yhteistyönä. 

Kansainvälinen nuorisotyö
Kansainvälisessä nuorisotyössä nuoria tuetaan kohti kansainvälisyyttä ja erilaisiin  
kulttuureihin tutustumista. Kansainvälinen nuorisotyö rohkaisee nuorta  
kommunikoimaan vieraalla kielellä ja tutustumaan uusiin ihmisiin parhaimmillaan 
ennakkoluulojaan rikkoen. Kansainvälinen nuorisotyö on matalakynnyksinen väylä 
kohti kansainvälisyyttä. Työtä tehdään pääosin yhdessä Pirkanmaan muiden  
kuntien nuorisotyön kanssa.
 
Retket, tapahtumat ja loma-ajan toiminta 
Retkiä ja tapahtumia järjestetään nuorille ja perheille kausittain pääosin syys-,  
talvi- ja kesälomilla. Retkiä tehdään esimerkiksi jääkiekkopeleihin sekä kulttuuri- 
ja toimintakohteisiin. Tapahtumissa tehdään usein yhteistyötä muiden paikallisten 
toimijoiden kanssa.



Yhteiskunnallinen nuorisotyö

Hallinnollinen nuorisotyö
Hallinnolliseen nuorisotyöhön kuuluu nuorisotyön kehittäminen ja suunnittelu, 
palvelujen ja toiminnan järjestäminen sekä raportointi ja arviointi. Nuorten  
palveluihin vaikutetaan paikallisesti ja valtakunnallisesti keräämällä ja välittämällä 
tietoa nuorten elinoloista päätöksenteon tueksi. Tiedotusta, markkinointia ja 
verkostotyötä tehdään jatkuvasti useilla eri toteutustavoilla.  
Etsivässä nuorisotyössä ja starttipajalla työhön kuuluu valtionavustusten  
hakeminen ja raportointi. 

Politiikka- ja osallisuustyöskentely
Politiikka- ja osallisuustyöskentelyyn kuuluu nuorisopoliittisen toiminnan, kuten  
nuorisovaltuustotoiminnan järjestäminen ja ohjaaminen. Nuorisovaltuustossa 
nuoret harjoittelevat kunnallista vaikuttamista ja päätöksentekoa.  
Osallisuustyöskentelyä toteutetaan kaikessa toiminnassa ja esimerkiksi avoimessa 
tilatyössä harjoitellaan tilademokratiaa kokouksissa ja järjestämällä äänestyksiä 
sekä kyselyjä.



Lisätietoa

Kotisivut:
www.akaa.fi/nuoret 

Instagram:
@nuorisopalvelut_akaa
@akaanetsiva

Facebook:
Akaan nuorisopalvelut 
Akaan Etsivä Nuorisotyö 
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