
Nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien voimavarojensa ja näkemyksensä mukaisen paikkansa yksilönä ja 
yhteiskunnan jäsenenä

Nuorisotyössä tuetaan ja mahdollistetaan nuorten omaehtoista toimintaa ja tarjotaan mielekkäitä vaihtoehtoja vapaa-aikaan. Nuorisotyö tarjoaa 
toimintoja, joissa on mahdollista olla aidosti ja vapaasti oma itsensä ilman pelkoa nolatuksi tai hylätyksi tulemisesta. Nuorisotyössä nähdään nu-
oret yksilöinä ja ryhmän jäseninä, ohjataan nuoria ratkaisemaan myönteisesti ristiriitoja sekä välttämään asenteellisuutta ja ennakkoluuloja Nuori-
sotyöntekijä valaa omalla toiminnallaan ja olemuksellaan uskoa tulevaan. 

Nuorisotyö on kohtaamista, kannustavaa kasvatusta ja yhdessä tekemistä

Nuorisotyöntekijä on helposti lähestyttävä, luotettava ja turvallinen aikuinen. Hänen tulee huomioida roolinsa nuorten samaistumisen kohteena. 
Nuorisotyöntekijä löytää aikaa silloin, kun nuori sitä tarvitsee. Hän ymmärtää nuorisotyön rakentuvan nuoren vapaaehtoiselle osallistumiselle. 
Nuorisotyöntekijä tarttuu vääryyksiin ja korjaa epäoikeudenmukaisuutta. Nuorisotyöntekijä puuttuu nuoren kasvua, kehitystä tai terveyttä 
vaarantavaan toimintaan. 

Nuorisotyöntekijä toimii tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja erilaisuutta kunnioittaen. Nuorisotyöntekijä tunnistaa nuorten erilaisia tarpeita. 
Hän välittää, on läsnä ja kannustaa nuorta. Nuorisotyöntekijä antaa nuorelle aikaa oppia elämästä ja korjata tekemiään virheitä. 
 

Nuorisotyö vahvistaa nuoren osallisuutta lähiyhteisöissä, eri kulttuureissa ja yhteiskunnassa

Nuorisotyöntekijä edistää nuorten elinoloja ja hyvinvointia läsnäolevalla ja toiminnallisella työllään.  Nuorisotyöntekijä rakentaa ja kehittää yh-
dessä nuorten kanssa turvallisia toimintaympäristöjä.  Nuorisotyö muuttuu nuorten tarpeiden ja nuorisokulttuurien mukana. Nuorisotyöntekijä 
osallistuu nuorten tukemiseen arjessa sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Hän luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle, pelkojen voittamiselle ja unelm-
ien toteutumiselle.  

Nuorisotyöntekijä arvostaa omaa työtään, toimii rakentavasti ja avoimesti työyhteisössä ja yhteistyöverkostossa

Nuorisotyöntekijä vahvistaa nuorisotyön roolia luottamalla asiantuntijuuteensa, tunnistamalla oman ammatti-identiteettinsä sekä olemalla am-
mattialansa ja osaamisensa kehittäjä. Nuorisotyöntekijä jakaa omaa osaamistaan ja oppii toisilta ammattilaisilta. Nuorisotyöntekijä toimii monia-
laisessa yhteistyössä nuorisotyön omilla vahvuuksilla. Nuorisotyöntekijä edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua, kunnioittaa nuorta ja hänen 
lähiverkostoaan sekä käsittelee vastuullisesti saamiaan tietoja. Nuorisotyöntekijä on kasvun ja kasvatuksen tukija.

Nuorisotyöntekijä toimii nuoruuden ja nuorten elinolojen tulkkina 

Nuorisotyöntekijä seuraa nuorisopoliittista keskustelua ja päätösten valmistelua. Hän osallistuu keskusteluun ja tuo nuorten näkökulmaa esille. 
Nuorisotyöntekijällä on kyky rakentavalla tavalla kyseenalaistaa ja nostaa esille yhteiskunnallisia epäkohtia. Nuorisotyöntekijä kannustaa nuoria 
vaikuttamaan itse ja kehittää yhdessä nuorten kanssa vaikuttamismahdollisuuksia.   Nuorisotyöntekijä tiedostaa työnsä ja organisaationsa lähtö-
kohdat ja tarkastelee kumppanuuksia, yhteistyötä sekä ulkopuolista rahoitusta 
tästä näkökulmasta. 

Nuorisotyössä kunnioitetaan luontoa ja elämää

Nuorisotyössä huomioidaan toimintaympäristö, puututaan ilkivaltaan ja kan-
nustetaan ympäristöystävälliseen elämäntapaan.  Nuorisotyössä noudatetaan 
kestävän kehityksen periaatteita.  Nuorisotyöntekijä valitsee toiminnoissa 
luontoa kunnioittavia, ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja työmenetelmiä. 

Nuorisotyöntekijä huolehtii omasta hyvinvoinnistaan

Nuorisotyöntekijä tunnistaa ja tunnustaa oman rajallisuutensa. Hän osaa hyö-
dyntää nuorille tarkoitettua palveluverkostoa työnsä tueksi. Nuorisotyöntekijä 
osaa erottaa työn ja vapaa-ajan sekä asettaa rajat suhteessaan nuoreen. Os-
aamistaan ja jaksamistaan hän ylläpitää huolehtimalla itsestään, ja perehtymällä 
uuteen tietoon nuorista ja nuorisotyöstä.  

     Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
     Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry 

NUORISOT YÖN
AMMATTIEETTINEN OHJEISTUS

MIKÄ ON AMMATTIEETTINEN OHJEISTUS 
JA KENELLE SE ON TARKOITETTU?

Ammattieettinen ohjeistus ilmaisee asennetta, vastuuta 
ja suhtautumistapaa työhön. Sen tehtävänä on kertoa 
työn tarkoituksesta sekä antaa perustaa pohdinnalle 
oikeasta ja väärästä.   

Ohjeistus on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, 
joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, 
järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.  Ohjeis-
tuksessa on käytetty nuorisotyöntekijä -nimikettä ku-
vaamaan alan ammattilaista.

Työntekijä voi hyödyntää ammattieettistä ohjeistusta 
pohtiessaan työn sisältöjä. Eettinen ohjeistus toimii 
työvälineenä nuorisotyön arjessa ja kehittämisessä. 
Työyhteisössä ohjeistusta voidaan käyttää koulutuk-
sessa, perehdyttämisessä ja pulmatilanteita ratkottaessa.  
Ammattieettinen ohjeistus kertoo myös sidosryhmille 
ja toisille toimijoille, miksi nuorisotyö on olennaista ja 
merkityksellistä.  
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