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Nuorisotyön ja toisen asteen 
oppilaitosten yhteistyö nuorten 
liikkumisen edistämisessä



Mitä mielikuvia herää nuorisotyöstä?

Nuorisotyö oppilaitoksissa – tarpeen vai ei?
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Johdanto ja kirjallisuutta 
• Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019

• ”Liikunnallinen kokonaisaktiivisuus nousee kaikissa ryhmissä.”
 Eri toimijoiden merkitys – liikuntasektori ei yksin riitä

• Oppivelvollisuuden laajeneminen 18 ikävuoteen vuonna 2021
Millainen vaikutus toisen asteen oppilaitosten rooliin liikkumisen edistäjinä?

• ”Koulu on entistä keskeisempi nuorisotyön toiminta-areena.” (Kiilakoski 2021)
• Koulujen ja nuorisotyön yhteistyötä käsitelty mm.

• Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa (toim. Heikki Kantonen, Anna-Liisa 
Hännikäinen-Uutela ja Tomi Kiilakoski 2021)

• Nuorisotyötä koulussa: yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen (Marjo 
Kolehmainen ja Pauliina Lahtinen 2014)

• Koulu on enemmän – Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja 
ongelmat (Tomi Kiilakoski 2014)



Tavoite 
• Tarkastellaan kuuden tapausesimerkin avulla nuorisotyön ja toisen 

asteen oppilaitosten yhteistyötä liikkumisen edistämisessä

• Millaista liikkumista edistävää yhteistyötä arjessa toteutetaan?
• Miten yhteistyötä rakennetaan?
• Millaiset asiat helpottavat tai haastavat yhteistyötä?

• Tuodaan toimivia yhteistyömalleja esiin ja jaettavaksi

• Tapausesimerkki paikkakunnat
• Kurikka, Vantaa, Lappeenranta, Mikkeli, Orivesi ja Hyvinkää

• Raportti tuotettu syys–marraskuu 2021
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Tiedonkeruu (syys–marraskuu 2021) 5

Liikkuva opiskelu -hankehakemusten 
2021–2022  tarkastelu 
• Avustusta saaneet hankkeet (n=59)
• Hakusana ”nuorisotyö”
• Maininta yhteistyöstä nuorisotyön 

kanssa (n=8)

Liikkuva opiskelu -
koordinaattorien sekä 
kuntien eri toimijoiden 
tavoittelu

Myös useampaan 
erityisoppilaitokseen 
otettiin yhteyttä –
puheluiden perusteella ei 
selkeää yhteistyötä 
nuorisotyön kanssa

Tapausesimerkkien kuvaukset kerättiin pääosin Teams -
videokeskusteluin (n. 1 h / keskustelu)

Raportin kirjoittaminen

Keskustelujen teemat liittyivät 
yhteistyön muotoihin, 

rakentumiseen, edistäviin 
tekijöihin ja haasteisiin



Nostoja tapausesimerkeistä
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Kurikka – Yhteiset nuoret (lukio sekä ammatillinen oppilaitos)  

Haasteita/pohdintoja
• Eri toimijoiden innostaminen samoista 

teemoista voi joskus haastaa

Yhteistyötä helpottaneet
• Johtoportaan tuki 
• ”Me henki”, yhteistyön kynnys riittävän 

matalalle – heti ei tarvita valmiita 
suunnitelmia
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 Kampuksella hyvät puitteet 
liikkumiseen – nuorisotyö hyödyntää

 Välituntitoiminta – nuorisotyö 
mukana

 Hyvinvointiteemaiset asuntolaillat –
nuorisotyö mukana



Vantaa – Monet toimijat yhteistyössä 

Haasteita/pohdintoja
• Hankkeiden yhteensovittaminen
• Ikäraja/-ryhmä kysymykset toimintaa 

yhdistettäessä 

Yhteistyötä helpottaneet
• Tutut verkostot
• Omat tilat toimintaa varten
• Asioiden ennakoiminen (esim. 

hankerahoitukset)
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 Taukojumppien ja kerhotoiminnan 
veto (ammattiopiston nuorisotyö)

 Nuorisopalveluiden lajikokeilut – myös 
opiskelijat voivat osallistua



Mikkeli – Yhteisten rajapintojen hyödyntäminen asuntolan arjessa  

Haasteita/pohdintoja 
• Korona- ja resurssihaasteiden myötä 

nuorisotyö jäänyt tällä erää 
toiminnasta pois, resurssien 
keskittämisen kysymykset

Yhteistyötä helpottaneet 
• ”Yhteisten rajapintojen” löytäminen ja 

nuorten näkeminen yhteisinä
• Sosiaaliset verkostot 
• Liikuntamahdollisuudet
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 Ammatillisen oppilaitoksen asuntolan 
ja kunnan nuorisotyöntekijän yhteistyö

 Nuorisotyön osallistuu vapaa-ajan 
ohjelmaan, lajiaktiviteetteihin sekä 
avustaa järjestelyissä



Ammattiopisto Sampo – Kohtaamista ja yhteistyötä 

Haasteita/pohdintoja
• Alojen ”siiloutuminen” omille 

alueilleen
• Miten rahoittaa ja vakiinnuttaa 

toimintaa

Yhteistyötä helpottaneet
• Työntekijöiden palkkaukset ja läsnäolo 

oppilaitoksella, vapaus toteuttaa 
yhteistyötä parhaaksi nähdyllä tavalla

• Ammattiryhmien välinen viestintä
• Nuoret toivoneet opintojen lisäksi 

muuta ohjelmaa
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 Opiskelijoiden ryhmäytykset ja 
fyysinen aktiivisuus – yhteistyössä 
mm. nuorisotyöntekijä ja 
liikunnanohjaaja

 Kahviparkit – opiskelijat tapaavat 
oppilaitoksen toimijoita, ohessa 
liikkumista
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Ammattiopisto Sampon Kahviparkki
(kuva: Juho Mättö)



Orivesi – Nuorisotyö osana lukion toimintakulttuuria 

Haasteita/pohdintoja 
• Hektinen arki ja opintojen sekä muun 

toiminnan yhdistäminen

Yhteistyötä helpottaneet 
• ”Tiivis ja innostuva porukka” 
• Johdon tuki
• Työntekijöiden tutustuminen toistensa 

työhön
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 Hyvinvointiagentti -toiminta ja 
Toiminta-torstait

 Amazing Race -tapahtuma (rastien 
suorittamista kävellen ympäri 
kaupunkia)



Hyvinkää – Etsivä nuorisotyö lukiossa  

Haasteita/pohdintoja
• Toimistotyöaika rajaa nuorten vapaa-

aikaa ulos
• Yhteistyökumppaneiden tavoittaminen
• Etsivän työn mahdollisuuksia ei aina 

tiedosteta
Yhteistyötä helpottaneet

• Konkreettinen läsnäolo lukiolla
• Työntekijän aiempi verkostotuntemus
• Tahtotila asioiden eteenpäin viennille ja 

yhteisten nuorten ajatus 
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 Hyvinvointiteemoista keskustelu 
tapaamisissa sekä 
moniammatillinen 
verkostoyhteistyö

 Hyötyliikkumisen edistäminen ja 
”turistibussi”-kierrosten ideointi
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Hyvinkään Terveysmetsä
(kuva: Olli Saarinen)

Hyvinkään etsivä nuorisotyö on 
hyödyntänyt paikallista 
luontoaluetta kävelytapaamisten 
ympäristönä. 



Yhteenveto ja esimerkkejä nuorisotyön ja oppilaitosten 
yhteistyöstä nuorten liikkumisen edistämisessä
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Yhteenvetoa 

• Positiivinen suhtautuminen yhteistyöhön
• Yhteisten nuorten -ajatus 
• Nuorisotyö tuo oppilaitokseen

• Lisäresursseja
• Erilaisia kohtaamisen ympäristöjä 
• Mahdollisuuksia edistää fyysistä 

aktiivisuutta
• Yhteistyömalleista monet siirrettävissä



Pohdinta 

• Oppilaitokset monipuolisia toimintaympäristöjä

• Nuorisotyö näyttää taipuvan moniin tilanteisiin (mukana edistämässä oppilaitosten hyvinvointia 
sekä liikkumista sisältävää toimintakulttuuria)

• Moniammatillinen yhteistyö voi antaa laajempaa näkökenttää nuorten kulttuuriin ja auttaa 
tavoittamaan myös vähemmän liikkuvia nuoria

• Eri toimintakulttuurien keskinäinen peilaaminen mahdollisuus kehittää paikallisia 
yhteistyömalleja

• Verkostotyön helpottaminen arjessa – toimijoiden yhteistyöllä yhteisiä nuoria? (vaatii resursseja)
• Nuorten kuuleminen ja kohtaaminen – nuoret toimijoina
• Hankkeiden välinen keskustelu – myös suunnitteluvaiheessa
• Eri toimijoiden voimavarat esiin verkostotyön kautta – tutut kasvot toimintakulttuurien 

yhteen tuojina
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WWW.LIIKKUVAOPISKELU.FI LISÄTIETOJA 
Kirsti Siekkinen

Terveyden edistämisen 

asiantuntija
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