
Nuorisotyö ammatillisen koulutuksen sisällä: Yksilötyö 

 

 

Työtä toteutaan yhdessä nuoren kanssa. Se on luottamuksellista ja tapaamisissa käsitellään niitä 

asioita, joista nuori haluaa keskustella tai pohtia. Yksilötyössä asetetaan yhteiset tavoitteet 

tapaamisille ja ajan myötä saadaan toivottavasti luotua turvallinen ympäristö omien asioiden ja 

ajatusten selvittämiselle. Ikään liittyen nuorella on usein tarvetta saada apua elämänhallinnan eri 

osa-alueilla.  Tähän liittyvät muun muassa ystävät, lepo, ravinto, harrastukset, opiskelu ja 

perhesuhteet. Keskustelujen tukena on mahdollista käyttää erilaisia menetelmiä.  Menetelmät 

auttavat nuorta itseään sanoittamaan omia toiveitaan ja ajatuksiaan. Ne myös auttavat 

jäsentämään ja realisoivat nuoren omaa todellista tilaa. 

 

Nuoren tie yksilötyöhön on moninainen: 

1. Nuori itse hakeutuu nuorisotyöntekijän luo  

2. Ryhmänohjaaja pyytää apua tai yhteiseen palaveriin nuoren kanssa nuoren luvalla 

3. Opiskelijapalveluissa todetaan, että opiskelija hyötyisi nuorisotyöntekijän kanssa työskentelystä 

ja yhteystyötä tarjotaan nuorelle. 

 

Yksilötyö nuoren kanssa mahdollistuu vasta, kun on pystytty luomaan turvallinen luottamussuhde. 

Työ perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä ole ongelmakeskeistä. Nuori kohdataan kokonaisvaltaisena 

yksilönä. Tapaamiset sovitaan yhdessä ja niitä pidetään säännöllisesti ja jatketaan tarvittavan ajan. 

Tapaamiset voivat rajoittua muutamaan kertaan tai ne voivat jatkua koko lukuvuoden. Ne voidaan 

toteuttaa myös oppilaitoksen ulkopuolella. Nuorisotyöntekijä voi auttaa nuorta selvittämään asioita 

eri tahojen kanssa (sosiaalitoimi, Kela, asuntoasiat, harrastukset) ja lähteä nuoren halutessa 

mukaan asioimiskäynneille.  

 

Nuoren itsetunnon vahvistaminen ja omien vahvuuksien löytäminen auttaa nuorta opintojen 

etenemisessä ja sitä myöten myös läpäisy tehostuu. Nuoren on hyvä löytää ja tunnistaa omia 

haaveitaan ja unelmiaan.  

 

Käytäväkeskustelut 

 

Nuoria kohdataan koulujen käytävillä tasavertaisena kanssaihmisenä, mikä on ensiarvoisen tärkeää 

aikuisuuden kynnyksellä taiteilevalle nuorelle. Kohtaamiset luovat turvallisuuden tuntua ja 

tietoisuutta siitä, että koulussa työskentelee ihmisiä, jotka ovat nuoren puolella. Kohtaamisissa ei 

ole kyse suoranaisesti opiskeluun liittyvistä asioista, vaan yleisellä tasolla kiinnostus siitä, mitä 

nuorille oikeasti kuuluu. Nuorisotyöntekijöillä on aikaa keskusteluille ja he toimivat tarvittaessa 

nuoren äänenä vahvan aikuisen roolissa. 

 

OIVA -hankkeessa kohtaamiset toteutuvat tahattomasti, mutta myös suunnitellusti. Käytäville 

lähdetään kiertämään varsinkin taukojen aikana, jolloin nuoret ovat liikkeellä. ”Mitä kuuluu?” 

kysymykseen nuoret vastaavat sekä lyhyesti, että pidemmin tarinoiden sen hetkisistä ajatuksista ja 

tuntemuksista. Kysymys usein rohkaisee nuorta avaamaan keskustelua mahdollisista ongelmistaan, 

joihin voidaan vastata välittömästi.  

 



Oppituntien aikana kierretään pajoilla kyselemässä kuulumisia niin nuorilta, kuin opettajiltakin. 

Pajoilla on mahdollista huomioida erilaisten ryhmien toimivuutta ja ilmapiiriä. Opettajakunta on 

tyytyväinen näkyvyyteen pajoilla, koska samalla on mahdollisuus käydä yhdessä läpi, mitä 

kyseiselle ryhmälle kuuluu. Näkyvyys pajoilla ja käytävillä tekee nuorisotyöntekijän tutuksi kasvoksi 

ja näin ollen helposti lähestyttäväksi, niin nuorille kuin henkilöstöllekin. 

 

Kotikäynnit 

 

OIVA -hankkeen nuorisotyöntekijät tekevät tarvittaessa myös kotikäyntejä nuoren luo. Kotikäynti 

on aiheellista silloin kun nuori ei tule kouluun, eikä vastaa enää puhelimeen tai häntä ei tavoiteta 

muillakaan keinoin. Toiveen tavoittelusta tekee joko ryhmänohjaaja tai opiskelijapalveluiden 

työntekijä. Kotikäyntiä ei koskaan tehdä yksin vaan hankkeen nuorisotyöntekijä pyytää avukseen 

joko talon työntekijän tai alueen etsivän nuorisotyöntekijän. Nuorisotyöntekijää voidaan pyytää 

mukaan kotikäynnille pariksi myös opiskelijapalveluiden puolelta. Kotikäynti pyritään toteuttamaan 

mahdollisimman pian pyynnön jälkeen, mieluiten heti samana päivänä.  

 

Pääsääntöisesti silloin kun nuori on tavoitettu kotoa, vastaanotto on ollut positiivinen. Nuori on 

kokenut, että hänestä ollaan huolissaan ja häntä halutaan auttaa. Nuoren kanssa sovitaan koululle 

pikaisesti tapaaminen, jossa mietitään syitä ja seurauksia katoamiseen ja tarvittava lisätuki 

opiskeluiden jatkamiseen. Välillä nuorten tilanne on sellainen, että opiskeluiden jatkaminen on 

mahdotonta sillä hetkellä. Jos opiskelijan opinnot keskeytetään tai hän eroaa, hänet ohjataan 

etsivälle nuorisotyölle. Kotikäynnin yhteydessä etsivä nuorisotyöntekijä on tullut jo tutuksi nuorelle 

ja jatkopoluttaminen on helpompaa. Kun nuorta ei tavoiteta, hänen postilaatikkoonsa jätetään 

viesti käynnistä ja pyydetään ottamaan pikaisesti yhteyttä kouluun.  

 

Kotikäynnit eivät ole oppilaitosnuorisotyöntekijän arkipäivää, mutta tarvittava lisä 

opiskelijapalveluihin. Kaikissa kunnissa kotikäyntejä ei voida toteuttaa etsivän nuorisotyön kanssa 

samalla tavalla. Etsivän nuorisotyön resurssit eivät riitä kaikilla paikkakunnilla ja toisaalta kunnissa 

on erilaisia käytänteitä etsivän nuorisotyön työtavoista. 


