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Kohti yhteisöllistä koulua
Koululla ja nuorisotyöllä on yhteinen tavoite 
– kasvattaa nuorista aktiivisia, sosiaalisia ja 
tasapainoisia kansalaisia. Opettajat ja muut 
koulun  ammattilaiset  kohtaavat  päivisin 
saman  kohderyhmän,  joka  illalla  rientää 
nuorisotilalle  tai  erilaisten  harrastusten 
pariin.  Yhteistyötä  voi  kuitenkin  tehdä  jo 
koulupäivän  aikana,  jolloin  molemmat 
osapuolet hyötyvät. 

Koulussa työskentelevä nuorisotyöntekijä on 
luonteva  ratkaisu  moniin  asioihin,  joihin 
opettajan  ja  oppilashuollon  resurssit  eivät 
opetustyön ohella riitä, ja samalla nuoriso-
työntekijä  pääsee  toimimaan ympäristössä, 
jossa  voi  kohdata  koko ikäluokan kerralla. 
Suurin  hyöty  ei  koske  kuitenkaan  koulun 
henkilökuntaa tai nuorisotyöntekijöitä, vaan 
nuoria.

Koulussa  tehtävä  nuorisotyö  tuo  koulun 
arkeen paljon sellaista, mitä nuoret kaipaa-
vat:  mahdollisuuksia  osallistumiseen  ja 
toimimiseen, vaihtelua oppitunneilla istumi-
seen, yhdessä toimimista sekä vierellä kulki-
jaa ja aikuisen kuuntelevaa korvaa. Nuoriso-
työtä  koulussa  tehdään  yhteisöllisen  peda-
gogiikan  keinoin.  Tavoitteena  on  luoda 
turvallinen  ja  kotoisa  ilmapiiri,  jossa  on 
mukava kasvaa yksilöksi yhdessä toimien. 

Koulussa  toimivan  nuorisotyöntekijän 
tarkoituksena ei ole osallistua varsinaiseen 
opettamiseen,  vaan  toimia  oppilaiden  ja 
koulun  moniammatillisen  työntekijäjoukon 
rajapinnoilla  opetussuunnitelman  perus-
teista,  nuoriso-  ja  opetustyötä  koskevasta 
lainsäädännöstä ja nuorten tarpeista nouse-
vien tehtävien toteuttajana.

”Yksittäisistä sankariteoista vakiin-
tuneeseen toimintakulttuuriin”
Nuorisotyötä on tehty kouluissa jo vuosien 
ajan,  ja  kokeiluista  on  saatu  myönteisiä 
kokemuksia niin  koko kouluyhteisön,  nuor-
ten  kuin  opettajienkin  kannalta1.  Vielä 
nuorisoalan  ammattilaiset  eivät  ole  löytä-
neet  pysyvää  paikkaa  opinahjojen  sisältä2, 

mutta vuosien 2012–2015 Lapsi- ja nuoriso-
politiikan kehittämisohjelman luonnoksessa 
koulussa  tehtävä  nuorisotyö  mainitaan 
yhteisöllisyyden rakentajan roolissa3.

Tämän  oppaan  tehtävä  on  olla  osaltaan 
vaikuttamassa  koulussa  tehtävän  nuoriso-
työn vakiintumiseen Humanistisen ammatti-
korkeakoulun Uusiutuva koulu ja nuorisotyö 
-hankkeen tavoitteen mukaisesti4. 

Opas sisältää käytännön vinkkejä siitä, mitä 
nuorisotyöntekijä voi  koulussa  tehdä  ja 
millaisiin  rooleihin  hän  asettuu.  Ennen 
työhön  ryhtymistä  on  kuitenkin  hahmotet-
tava  koulu  toimintaympäristönä  ja  tunnet-
tava  nuorisotyön  ajatusmaailmaa,  jotta 
keskustelu yhteisistä tavoitteista mahdollis-
tuu.  Konkreettisesti  vuoropuhelua  edistää 
myös koulumaailman sanasto,  jonka avulla 
nuorisoalan  ammattilainen  voi omaksua 
koulun  termistön  ja  siten  päästä  osaksi 
koulun  moniammatillista  työyhteisöä5. 
Oppaan  tarkoitus  onkin  toimia  koulun  ja 
nuorisotyön  yhteistyön  avaimena,  jonka 
avulla  mahdolliset  lukot  toiminnan  aloitta-
misessa saadaan avattua.

Kohderyhmä
Opas on suunnattu  sekä koulun toimijoille 
että  yhteisöpedagogeille  (AMK),  joko  opis-
keleville  tai  työssä  jo  oleville.  Vaikka 
oppaassa käsitellään nuorisotyötä myös ylei-
sellä  tasolla,  lähtökohtana  on  kuitenkin 
yhteisöpedagogin  koulutus,  jonka  käyneet 
toteuttavat  työssään  yhteisöllistä  pedago-
giikkaa. Opas antaa nuorisoalan (tulevalle) 
ammattilaiselle  kuvan  koulumaailmassa 
toimimisen  erityispiirteistä  ja  valottaa 
koulun  toimijoille  nuorisoalan  tarjoamia 
mahdollisuuksia.

Nuorisotyötä  tehdään  sekä  peruskoulussa 
että  toisen  asteen  oppilaitoksissa.  Vaikka 
oppaan  näkökulma  on  peruskoulun  yläluo-
killa,  valtaosa  tekstistä  on  sovellettavissa 
myös alakouluille tai toiselle asteelle.
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Yhteisöllistä pedagogiikkaa kouluun
Nuorisotyön tehtävät ja arvot
”Nuorisotyö on nuorten tarpeisiin ja vapaa-
ehtoiseen osallistumiseen perustuvaa ohjat-
tua  ja  yhteisöllistä  toimintaa,  jonka  tehtä-
vänä  on  sekä  auttaa  nuoria  liittymään 
yhteiskuntaan  että  tarjoaa  heille  oppimis-
mahdollisuuksia  persoonallisuuden,  yhteis-
kunnan ja kulttuurin kehittämiseksi”6. 

Vaikka  nuorisotyö  ei  monimuotoisuutensa 
vuoksi  helposti  asetu  tiukkoihin  määritel-
miin,  eri  nuorisotyön  muotoja  yhdistävät 
usein neljä perustehtävää sekä tietty arvo-
pohja.

Nuorisotyön  neljä  perustehtävää  eli  funk-
tiota ovat sosialisaatiofunktio, personalisaa-
tiofunktio, kompensaatiofunktio sekä resur-
sointi-  ja  allokointifunktio.  Vastuun 
kahdesta  ensimmäisestä  nuorisotyö  jakaa 
koulun kanssa, ja kompensaatiotakin toteu-
tetaan  koulussa  oppilashuollon  keinoin. 
Tehtävien päällekkäisyydet muiden toimijoi-
den kanssa muodostavat selkeän tarpeen ja 
perusteen  monialaiselle  yhteistyölle  myös 
koulussa.7

Sosialisaatiofunktion mukaan  nuori-
sotyön  tehtävänä  on  kiinnittää  nuoret 
yhteiskuntaan  ja  yhteisön  jäseniksi. 
Tarkoitus ei ole vain juurruttaa vanhoja 
arvoja,  rooleja  ja  käyttäytymismalleja 
nuoriin,  vaan tarjota  tietoja  ja  taitoja, 
joiden  avulla  nuoret  voivat  osallistua 
yhteiskunnan kehittämiseen ja uudista-
miseen.

Personalisaatiofunktion mukaan 
tehtävä on ohjata  nuoren  kehittymistä 
omaksi  itsekseen,  mikä  edellyttää 
nuoren  ainutlaatuisuuden  tunnista-
mista,  tunnustamista  ja  tukemista. 
Personalisaatiota tukee nuorten tarpei-
den  kuuleminen  ja  kunnioitus  ja  sen 
kautta  nuorten  tarpeisiin  pohjautuvien 
oppimisympäristöjen  luominen  sekä 
nuorten  ohjaaminen  taitoja  ja  kiinnos-

tuksen kohteita vastaavien harrastusten 
pariin.

Kompensaatiofunktio tarkoittaa  sitä, 
että nuorisotyön tehtävä on tasoittaa ja 
paikata sosialisaatiossa ja personalisaa-
tiossa  ilmenneet  puutteet  eli  tukea 
nuoria, joilla on ongelmia yhteiskuntaan 
liittymisessä,  persoonallisten  mahdolli-
suuksien toteuttamisessa tai elämänhal-
linnassa.  Kompensaatiota  toteuttavat 
myös sosiaalityö, terveystoimi, nuoriso-
psykiatria ja päihdehuolto.

Resursointi-  ja  allokointifunktio: 
Nuorisotyön  tehtävä  on  vaikuttaa 
yhteiskunnan  nuorille  osoittamiin 
voimavaroihin  ja  niiden  kohdentami-
seen.

Nuorisotyön  sosialisaatio-,  personalisaatio- 
ja  kompensaatiofunktioiden  tarkoituksena 
on vaikuttaa nuorten ymmärrykseen, arvos-
tuksiin,  tietoihin,  taitoihin  ja  toimintaan. 
Tavoitteena on siis oppiminen, joka voi olla 
joko vähitellen etenevää sisäistä kasvua tai 
välittömästi  havaittavaa toiminnan muutos-
ta.8 

Nuorisotyön  toimintaympäristöt  voi  nähdä 
erilaisina oppimisympäristöinä,  joissa työn-
tekijät  innostavat  ja  auttavat  nuoria  oppi-
maan. Oppiminen on erilaista kuin koulussa, 
sillä epämuodollisessa oppimisympäristössä 
oppiminen on käytäntöön suuntautunutta ja 
vapaaehtoisuuteen  perustuvaa,  mutta  silti 
tietoista, tavoitteellista ja ohjattua. 

Nuorisotyön  tärkeimmät  periaatteet9 tuke-
vat  ajatusta  nuorisotyöstä  oppimisympäris-
tönä:

Voluntarismi,  vapaaehtoisuuden  peri-
aate,  näkyy  nuorisotyössä  kolmella 
tasolla. Ensinnäkin nuorisotyö perustuu 
vapaaehtoiseen  osallistumiseen  ja 
toiseksi  nuorisotyötä  tehdään  osittain 
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vapaaehtoisten  voimin.  Myös  nuoriso-
työn rahoitus  perustuu  osittain  vapaa-
ehtoiseen  kulutukseen  perustuvista 
veikkaus- ja raha-arpajaisten tuotoista.

Nuorten tarpeiden ja itsemääräämis-
oikeuden  kunnioittaminen toteutuu 
vapaaehtoisuuden  myötä:  nuoret  osal-
listuvat  toimintaan,  jonka  he  kokevat 
mielekkääksi  ja  tarpeelliseksi.  Käytän-
nössä  nuorten  tarpeisiin  vastaaminen 
on sitä, että työntekijä kuulostelee joko 
keskustelemalla  tai  tarkkailemalla 
nuorten tarpeita ja luo sitten sosiaalisia 
ja  personalisaatiota  edistäviä  oppimis-
ympäristöjä luoden samalla molemmin-
puoliseen  vuorovaikutukseen  perustu-
vaa luottamuksellista kasvatussuhdetta.

Nuorten  kansalaisuuden  lujittami-
nen:  Nuorisotyön  lähtökohta  on,  että 
nuori on yhteisönsä osallistuva ja aktii-
vinen jäsen.

Aikuisten kasvatusoikeus ja -vastuu: 
Aikuisilla  on  tärkeä  rooli  nuorisotyön 
tavoitteiden  asettelussa,  sisällön 
määrittelyssä  ja  oppimisympäristöjen 
organisoinnissa.  Myös  nuorten  tarpei-
den ja itsemääräämisoikeuden kunnioit-
tamisen sekä sosialisaation yhteensovit-
taminen  on  aikuisten  vastuulla.  Aikui-
sen rooli  voi  vaihdella  suorasta  ohjaa-
misesta toimintapuitteiden mahdollista-
miseen.

Koulun ja nuorisotyön yhteiset tavoitteet
Koulua  ja  nuorisotyötä  on  totuttu  ajattele-
maan toisistaan erillisinä toimijoina – koulu 
opettaa  ja  nuorisotyö  keskittyy  vapaa-ajan 
toimintaan.  Erilaisista  toimintaympäristöis-
tään huolimatta koululla ja nuorisotyöllä on 
hyvin samanlaiset päämäärät. Monipuolinen 
kasvun tukeminen,  osallisuuteen  ja  aktiivi-
seen  kansalaisuuteen  kasvattaminen  sekä 
elämänhallinnan tukeminen yhdistävät sekä 
perusopetuksen10 että  nuorisotyön11 tavoit-
teita. Molempien tehtävänä on paitsi tarjota 

elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, myös 
mahdollistaa  nuorten  osallisuus  siten,  että 
kasvaminen  aktiiviseksi  kansalaiseksi 
mahdollistuu.12

Nuorisotyöntekijä  ei  rakenna  kouluun 
mitään sen normaalista tehtävästä irrallista 
toimintaa, vaan on omine työmuotoineen ja 
työnkuvineen  tukemassa  koulun  kasvatus-
työtä etenkin nuorten osallisuuden, yhteisöl-
lisyyden ja itsetunnon rakentamisen osalta.

Nuorisotyön tavoitteet koulussa
Koulussa  tehtävä  nuorisotyö  tähtää  ennen 
kaikkea ehkäisevään työhön osana oppilas-
huoltoa,  yhteisöllisyyden  ja  osallisuuden 
vahvistamiseen  sekä  erilaisten  nonformaa-
lien oppimisympäristöjen luomiseen.

Kokonaisvaltainen tuki: Nuorisotyön-
tekijä  tukee  nuoren  kokonaisvaltaista 
kasvua  olemalla  läsnä  ja  antamalla 
aikaa  nuorten  asioiden,  ajatusten  ja 
tarpeiden kuuntelulle sekä kysymyksil-
le.  Tavoitteena  on  positiivinen  ja 
kannustava kohtaaminen ja viesti välit-
tämisestä  ilman arvioinnin  ja  suoritta-
misen näkökulmaa. Yksilöiden huomioi-
minen  ja  varhainen  puuttuminen  ovat 

nuorisotyön  merkittävin  panos  koulun 
monialaiseen oppilashuoltotyöhön.13

Koulun  yhteisöllisyyden  tukeminen 
ja kehittäminen:  Yhteisöllisyys raken-
tuu  vahvistamalla  nuorten  vuorovaiku-
tus-  ja  ryhmätyötaitoja  ja  osallisuutta 
sekä antamalla nuorten näkemysten ja 
tarpeiden  vaikuttaa  koulun  arkeen,  ja 
seurauksena  kouluviihtyvyys  ja 
koulussa koettu turvallisuus kasvavat.14

Nonformaalien  oppimisympäristö-
jen luominen: Nuorisotyön tavoitteena 
on  monipuolistaa  oppimisympäristöjä 
luomalla  kouluun  toimintakulttuuria, 
jossa nonformaalin oppimisen merkitys 
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korostuu ja koulusta tulee paikka, jossa 
nuoret  kokevat  oppivansa  oikean 
elämän  kannalta  hyödyllisiä  asioita. 
Nonformaalia  opetusta  voidaan toteut-
taa  esimerkiksi  leireillä,  retkillä  ja 

tapahtumissa,  jotka  tarjoavat  lukemat-
tomia  oppimismahdollisuuksia  varsin-
kin,  jos  nuoret  itse  pääsevät  mukaan 
suunnittelemaan  ja  toteuttamaan 
niitä.15

Yhteisöllinen pedagogiikka
Koulussa  tehtävän  nuorisotyön  tavoitteet 
kiteytyvät  yhteisöllisessä  pedagogiikassa. 
Yhteisöllisellä  pedagogiikalla  tarkoitetaan 
sitä, että nuorille annetaan mahdollisuuksia 
toimia yhdessä siten, että yksilöiden välille 
muodostuu  toimivia  vuorovaikutussuhteita. 
Ryhmissä  toimiessaan yksilöt  oppivat  otta-
maan  toiset  huomioon  ja  kasvavat  itse 
persoonina,  tulevat  hyväksytyiksi  omina 
itseinään  ja  oppivat  toisiltaan.  Samalla  he 
oppivat,  että  toimimalla  itse  asioihin  voi 
vaikuttaa.

Yhteisöllinen  pedagogiikka  yhdistää  ihmi-
senä kasvamisen ja  aktiivisen  kansalaisuu-
den  aihekokonaisuudet  koulussa  tehtävän 
nuorisotyön  kaiken  toiminnan  läpäiseväksi 
tausta-ajatukseksi.  Samalla se  toteuttaa 
nuorisotyön sosialisaatio- ja personalisaatio-
funktiota sekä ilmentää hyvin pitkälle nuori-
sotyön arvomaailmaa.

Taustalla sosiaalipedagogiikka
Yhteisöllinen  pedagogiikka  pohjautuu 
sosiaalipedagogiikkaan, jossa haetaan peda-
gogisia  ratkaisuja  sosiaalisiin  ongelmiin 
tukemalla  yksilöiden  kasvua  aktiivisiksi  ja 
yhteistyökykyisiksi  yhteiskunnan  jäseniksi 
sekä auttamalla ihmisiä näkemään vaikutus-
mahdollisuutensa  omaan  elämänkulkuunsa 
yksilöinä ja yhteisöinä16. Koska sosiaalipeda-
gogiikka voidaan nähdä myös lapsuuden ja 
nuoruuden hyvinvoinnin tukemisen oppina, 
sitä  on  esitetty  koulun  moniammatillisen 
henkilöstön  yhteiseksi  viitekehykseksi, 
jonka  kautta  koulun  sekä  sosiaalinen  että 
pedagoginen tehtävä yhdistyisivät17.

Sosiaalipedagogiikka innostaa koulua kehit-
tämään  yhteisöllistä  toimintakulttuuria, 
jossa  koulun  omaa  kasvatuspotentiaalia 
hyödynnetään  mahdollisimman  paljon18. 
Sosiaalipedagogista  työtä  tehdään  toimin-

nallisesti  ja  osallistaen19.  Kasvattaja  on 
usein vain toiminnan tuki  ja mahdollistaja, 
ja  aktiivisimpana toimijana nähdään oppija 
itse,  joka  oppii  ottamaan  vastuuta  omasta 
oppimisestaan20.

Työtä voi tehdä sekä yksilöllisen ohjauksen 
ja  neuvonnan  muodossa  että  yhteisöjen 
kasvattavaa vaikutusta hyödyntäen21. Yksilö-
työssä  korostuu  kasvattajan  ja  kasvatetta-
van  välinen  pedagoginen  suhde,  jossa 
kasvattaja  auttaa  kasvatettavaa  dialogin 
keinoin arvioimaan elämäänsä ja tuntemaan 
itsensä oman elämänsä aktiiviseksi toimijak-
si22.

Varsinkin  yhteisöpedagogin  toteuttamassa 
sosiaalipedagogisessa  työssä  painottuu 
kuitenkin  työ  ryhmien  ja  yhteisön  parissa. 
Yhteisöllisyyden  korostaminen  ei  tarkoita 
yksilön väheksymistä, sillä yhteisöön kuulu-
misella on suuri vaikutus ihmisen identitee-
tin  muodostumiselle  ja  persoonallisuuden 
kehittymiselle;  käsitys  omasta  itsestä 
muodostuu vuorovaikutuksessa itseä toisiin 
peilaamalla.23

Ryhmästä yhteisöön
Aidossa  yhteisössä  on  tilaa  erilaisille  yksi-
löille,  persoonille.  Sosiaalipedagogiikan  ja 
yhteisöllisen  pedagogiikan  tarkoituksena 
onkin  kehittää  erilaisten  persoonien  kykyä 
tehdä yhteistyötä yhteisön hyväksi. Jokainen 
nuori  nähdään ainutkertaisena  olentona  ja 
yksilölliset erot hyväksytään, mutta samalla 
nuoret  opetetaan  kantamaan  vastuuta  ja 
ottamaan toiset huomioon. 

Jotta  yksilö  voi  tuntea  olevansa  osa  yhtei-
söä, hänellä on oltava mahdollisuus osallis-
tua ja toteuttaa omia pyrkimyksiään. Rajoit-
tamatonta  vapautta  yksilöllä  ei  ole,  sillä 
toiminnassa  on  otettava  huomioon  myös 
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yhteisön  etu  ja  yhteisön  sopimat  säännöt. 
Yksilön mielipiteiden ja yhteisön edun välille 
pyritään  löytämään  harmonia  siten,  että 
samalla  kun  yksilö  kehittää  omaa  persoo-
naansa,  hän  kehittää  myös  kykyä  toimia 
vastuullisesti.24

Koulun  monisatapäinen  oppilasjoukko  on 
harvoin  automaattisesti  yhteisö.  Yhteisölli-
syyttä  ei  voi  levittää  ylhäältä  käsin  koko 
kouluyhteisöön,  vaan  sitä  pitää  rakentaa 
alhaalta päin, pienistä ryhmistä alkaen. Vain 
pienissä  ryhmissä  yksilöiden  välille  syntyy 
tunne  aidosta  osallisuudesta,  kun  taas 
suuressa  ryhmässä  yksilön  identiteetti 
hukkuu massaan,  eikä hän tunne olevansa 
vastuussa toiminnasta.25

Yhteisöllisessä pedagogiikassa pyritään ylit-
tämään kaveriporukoiden rajat  ja  luomaan 
nuorten välille uusia vuorovaikutussuhteita, 
joissa  he  voivat  oppia  itsestään  ja  toisista 
sekä  harjoitella  sosiaalisia  taitoja  ja 
vastuunottoa.26 

Osallisuuden avulla yhteisöllisyy-
teen
Yhteisöllisen  pedagogiikan  tavoitteena  on 
toimiva  ryhmä,  jossa  jäsenet  kykenevät 
oppimaan  yhdessä  sekä  vuorovaikutustai-
toja  että  muita  tietoja  ja  taitoja  pyrkien 
samalla yhteiseen tavoitteeseen.

Uusille  ryhmille  on  annettava  aikaa  kehit-
tyä, sillä ryhmän muodostuminen ja yhteis-
ten toimintasääntöjen luominen edellyttävät 
usein  kuohuntavaihetta,  jonka  käsittely  on 
edellytys  toimivan  ryhmän  ja  ryhmäidenti-
teetin muodostumiselle27. Tieto ryhmädyna-
miikan kehittymisprosessista ja usko yhteis-
työn  mahdollisuuksiin  ovat  yhteisöpedago-
gin tärkeitä työkaluja ohjaustyössä28.

Osallisuus on edellytys ryhmään kuulumisen 
tunteelle.  Yhteiseen tavoitteeseen tähtäävä 
ryhmä motivoituu ratkomaan ryhmän sisäi-
siä  konflikteja  ja  pitämään  siten  huolta 
ryhmän  kiinteydestä,  joten  toiminnallisuus 
on luonteva keino saada ryhmä muodostu-
maan ja toimimaan yhdessä.29

Osallisuus  on  olennaista  yhteisöllisyyden 
rakentamisessa  myös siksi,  että epäosallis-
tava ympäristö passivoi nuoren. Jos aktiivi-
selle  toiminnalle  ei  ole  sijaa,  on  helppo 
vetäytyä  kuoreen  ja  kokea  muut  oppilaat 
pahimmillaan vain häiriötekijöinä30. 

Yhteisöllisessä pedagogiikassa onkin tarkoi-
tus  luoda  oppimistilanteita,  joissa  jokaisen 
luontainen  energia  saadaan  kohdistettua 
yhteisön  hyväksi31.  Yhteisestä,  mieluisesta 
tavoitteesta  syntyy  luonteva  tarve  toimia 
yhdessä, jolloin osallistuminen tukee yhtei-
söllisyyden kehittymistä. Lisäksi mielekäs ja 
tavoitteellinen  yhteistoiminta  lisää  avoi-
muutta  ja  kommunikaatiota  ja  vähentää 
turhautumisen  aiheuttamaa  ilkivaltaa  ja 
kiusaamista32.

Yhteisöllisessä  pedagogiikassa  nuoria  pyri-
tään  osallistamaan  koulun  toimintaan 
mahdollisimman  paljon  mielekkäiden  oppi-
mis- ja yhteistoimintatilanteiden lisäämisek-
si. Kouluilla on jo paljon nuorten yhteistoi-
mintaa  ja  osallisuutta  tukevaa  toimintaa, 
mutta  monesti  esimerkiksi  tukioppilas-  ja 
oppilaskuntatyöhön hakeutuvat jo valmiiksi 
aktiiviset nuoret. 

Yhteisöpedagogin  tehtävä  onkin  innostaa 
kaikkia  koulun  oppilaita  osallistumaan 
kouluyhteisön kehittämiseen erilaisia tapah-
tumia  ja  toimintaa  suunnittelemalla  ja 
järjestämällä  tai  muokkaamalla  koulun 
fyysistä ympäristöä viihtyisämmäksi. 
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Oppimista osallistuen
Osallisuutta  tarvitaan  paitsi  pienessä 
ryhmässä, myös yhteiskunnassa, jolloin osal-
lisuus voidaan määritellä nuorten yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen ja kansalaiskasvatuk-
sen edistämiseksi33. Koulun merkitys kansa-
laisten  kasvattajana  on  suuri,  sillä  nuoret 
tarvitsevat  osallistumisen  tueksi  tietoja, 
taitoja ja motivointia.34

Yhteisöllisessä  pedagogiikassa  pyritään 
osallisuuteen siten, että nuoret osallistuvat 
itse  mahdollisimman paljon  koulun toimin-
nan suunnitteluun, toteutukseen ja arvioin-
tiin omista kokemuksistaan käsin sosiokult-
tuurisen innostamisen periaattein. 

Innostaminen on sekä persoonan että yhtei-
sön  tukemiseen  ja  toimintaympäristön 
parantamiseen  tähtäävää  kasvatusta,  joka 
käytännössä toteutuu siten, että ihmisillä on 
yhteiseen päämäärään suuntautuvaa vuoro-
vaikutukseen perustuvaa toimintaa. Innosta-
jana toimivan yhteisöpedagogin tehtävä on 
auttaa nuoria aloitteellisuuteen ja yhdistää 
ihmiset motivoiden heitä näkemään aktiivi-
sen  osallistumisen  mahdollisuudet.  Hän 
toimii  katalysaattorina  ja  auttaa  nuoria 
aikaansaamaan  prosesseja,  jotka  nuoret 
kuitenkin toteuttavat itse.35

Yhteisöpedagogin tehtävä on viedä oppimis-
tilanteet  luokkahuoneiden  ulkopuolelle  ja 
antaa  nuorille  mahdollisuus  huomata 
taitonsa yhdessä toimiessa. Aktiivisen osal-
listumisen tavoitteena on antaa onnistumi-
sen ja osaamisen kokemuksia kaikille oppi-
laille, myös niille, joille perinteinen kouluop-
piminen  on  vaikeaa.  Innostaja  luo  kaikille 
sopivankokoisia  haasteita,  joissa  tavoittei-
den saavuttaminen synnyttää mielihyvän ja 
turvallisuuden tunnetta sekä luoda ilmapiiri, 
jossa epäonnistumiseenkin voidaan suhtau-
tua  oppimiskokemuksena36.  Pedagogista 
osallistavasta toiminnasta tekeekin juuri se, 

että nuoria ei jätetä toimimaan yksin, vaan 
he saavat sekä tehtävän toteuttamiseen että 
vuorovaikutustaitoihin  aikuisen  tukea  ja 
ohjausta.

Yhteisöllisen pedagogiikan vaiku-
tukset

Yhteisöpedagogiikan  työ  lähtee  yhteisölli-
syyden  tavoittelusta.  Onnistuneen  työn 
tuloksena  on  paitsi  välittävämpi  yhteisö, 
myös itsensä tuntevat ja itseään arvostavat 
yksilöt,  jotka  tuntevat  itsensä  osallisiksi 
koulun  arjessa  ja  viihtyvät  siksi  koulussa 
paremmin. 

Sosiaalisten  suhteiden  ja  koulun ilmapiirin 
paraneminen,  hyväksytyksi  tulemisen 
tunteet sekä kokemus osallisuudesta vaikut-
tavat  myönteisesti  kouluviihtyvyyteen37. 
Yhteisöllisyys ei myöskään jää vain oppilai-
den välille, vaan pyrkimys on toteuttaa sitä 
koko  koulun tasolla  ja  sitä  kautta  edistää 
yhteisön jaksamista38.

Yhteisöllinen pedagogiikka noudattaa monin 
tavoin perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden  oppimisympäristön  käsitettä: 
tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisval-
taista  kasvua,  luoda  turvallista  ilmapiiriä, 
tukea  oppimismotivaatiota  ja  uteliaisuutta, 
edistää  aktiivisuutta  ja  itseohjautuvuutta 
tarjoamalla  mielenkiintoisia  haasteita  sekä 
ohjata asettamaan tavoitteita ja arvioimaan 
omaa toimintaansa.

Ennen  kaikkea  yhteisöllinen  pedagogiikka 
antaa  oppilaille  mahdollisuuden  osallistua 
oppimisympäristön rakentamiseen ja  kehit-
tämiseen.39 Tuloksena  on  aito,  välittävä 
yhteisö,  jossa  kaikilla  on  mahdollisuus 
toimintaan  ja  siten  mahdollisuus  kasvaa 
täysivaltaiseksi  yhteisön  jäseneksi  oppien 
samalla sekä tietoja, taitoja että vuorovaiku-
tusta.  Samalla  tuodaan  koulun  toiminta 
lähemmäs nuorten todellista elämää.
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Mikä on yhteisöpedagogi?
Yhteisöpedagogin koulutus
Yhteisöpedagogi  (AMK)  on  suorittanut 
humanistisen  ja  kasvatusalan  ammattikor-
keakoulututkinnon.  Yhteisöpedagogien 
suurin kouluttaja on Humanistinen ammatti-
korkeakoulu  (HUMAK)40,  joka  tarjoaa 
kansalaistoiminnan  ja  nuorisotyön  koulu-
tusta  neljässä  eri  kaupungissa.  Laajuudel-
taan 210 opintopistettä (3,5 vuotta) olevan 
koulutusohjelman  tavoitteena  on  kouluttaa 
pedagogisia  osaajia  yhteiskunnan  kaikille 
sektoreille  esimerkiksi  ohjaus-,  kasvatus-, 
koulutus-,  suunnittelu-  ja  kehittämistehtä-
viin  kansalaistoiminnan  sekä  järjestö-  ja 
nuorisotyön  kentille.  Yhteisöpedagogin 
asiantuntijuus koostuu yhteisöllisestä, peda-
gogisesta, yhteiskunnallisesta ja kehittämis-
osaamisesta.41

Yhteisöllistä  pedagogiikkaa  toteuttaessaan 
yhteisöpedagogi  voi  yhdistää  kaikki  neljä 
osaamisaluetta.  Yhteisöllisyyteen  ohjaami-
nen, ryhmädynamiikan tuntemus sekä osal-
listavat  menetelmät  ovat  toiminnan  lähtö-
kohta,  jota  tukee  ihmisen  kasvatuksen  ja 
kehityksen  lainalaisuuksien  tunteminen 
sekä sen myötä tuleva kyky soveltaa mene-
telmiä  kohderyhmän tarpeiden  mukaisesti. 

Yhteiskunnalliseen  aktiivisuuteen  tukemi-
nen ja osallisuuden edistäminen pohjautuvat 
tietoon  yhteiskunnan  rakenteista.  Kaiken 
aikaa taustalla vaikuttaa oman toiminnan ja 
ympäristön analysointi, jonka avulla yhteisö-
pedagogi  pyrkii  ratkaisemaan  ongelmia 
toimintaa kehittäen.

Yhteisöpedagogin  menetelmäosaaminen 
vaihtelee ammatillisten opintojen valintojen 
mukaan: vaihtoehtoina ovat erityiskasvatus, 
taide-  ja  kulttuurikasvatus,  liikunta-  ja 
terveyskasvatus, osallistaminen ja yhteistoi-
minta,  seikkailukasvatus  sekä  yhteisövies-
tintä ja mediakasvatus. 

Varsinainen  suuntautumisvaihtoehto  vali-
taan  järjestö-  ja  vapaaehtoistoiminnan, 
kansainvälisen  ja  monikulttuurisen  toimin-
nan sekä sosiaalisen vahvistamisen välillä.42 

Sosiaalinen  vahvistaminen  tarkoittaa 
elämäntaitojen  parantamista  ja  syrjäytymi-
sen ehkäisyä ja sisältää myös nuorten osalli-
suuden  edistämisen  sekä  ihmisten  välisiin 
vuorovaikutussuhteisiin  vaikuttamisen43. 
Siksi etenkin viimeinen suuntautumisvaihto-
ehto antaa valmiudet yhteisöllisen pedago-
giikan toteuttamiseen.

Yhteisöpedagogi harjoittelijana
HUMAKin  opintoja  suoritetaan  paitsi 
kontaktiopetuksessa ja itsenäisesti työsken-
nellen, myös harjoitteluna ja projektiopintoi-
na44. Opiskelijan työpanos vaihtelee harjoit-
telun tason mukaan: syventävässä harjoitte-
lussa  suunnittelu-  ja  arviointikyky  sekä 
työmenetelmien  hallinta  on  itsenäisempää 
kuin  perusharjoittelussa,  ja  kehittävässä 
harjoittelussa (projektiharjoittelu) opiskelija 
kykenee kehittämään uusia toimintatapoja45. 

Projektiharjoittelua suorittava opiskelija voi 
toteuttaa  koulussa  esimerkiksi  yhteisöllistä 
pedagogiikkaa kehittävän projektin. Opiske-
lijan  voi  nähdä  voimavarana,  joka  hyvin 
suunnitellussa harjoittelussa voi olla aidosti 

tukemassa  koulun  kasvatustehtävää46 ja 
kehittämässä  uusia  työtapoja  koulun  käyt-
töön.

Harjoittelun suunnittelu ja ohjaus
Koulu yhteisöpedagogi-opiskelijan harjoitte-
lupaikkana  on  siitä  erikoinen,  että  hyvin 
pienellä  todennäköisyydellä  harjoittelua 
ohjaa koulussa työskentelevä nuorisotyönte-
kijä.  Siinä  missä  esimerkiksi  nuorisotilalla 
harjoittelija oppii työn käytänteistä hyppää-
mällä mukaan nuorisotilan arkeen, koulussa 
harjoittelun  aloittava  ei  välttämättä  saa 
vastaavaa oman alan tukea työlleen. 
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Etukäteisperehtymisen  ja  suunnittelun 
merkitys korostuu, jotta harjoittelija voisi jo 
alusta lähtien toteuttaa työtä kouluyhteisöä 
palvelevalla  tavalla.  Hyvä  käytäntö  on 
kutsua suunnitteluun ja ohjaukseen esimer-
kiksi  kunnan  nuorisotyöntekijä47.  Samalla 

opiskelija  saattaa  olla  yhteistyön  avaajana 
koulun  ja  nuorisotyön  välisen  yhteistyön 
avaamiseen muutenkin  ja  opiskelijan teke-
mistä kokeiluista voidaan edetä nuorisotyön 
vakiinnuttamiseen koulussa.

Nuorisotyöntekijän nimikkeet
Koulussa  työskenteleviä  nuorisotyönteki-
jöitä  on  kutsuttu  monilla  nimillä:  koulun 
nuorisotyöntekijä,  koulun  nuoriso-ohjaaja, 
koulunuorisotyöntekijä, kouluohjaaja, koulu-
yhteisöohjaaja  tai  yhteisöpedagogi48. 
Koulunkäyntiavustajien  muututtua  koulun-
käynninohjaajiksi  nimike  kouluohjaaja 
tuskin vakiintuu nuorisotyöntekijöiden käyt-
töön.  Nuoriso-alkuiset  sanat  puolestaan 
korostavat  tiettyä  ikävaihetta  eivätkä  siksi 
sovellu sellaisinaan alakouluun. 

Jotkin  koulut  ovatkin  kehitelleet  omalle 
nuorisotyöntekijälleen  aivan  omanlaisensa 
nimen esimerkiksi työntekijän rahoittaneen 
hankkeen nimeä mukaillen.

Koska  koulun  nuorisotyöntekijän  työnkuva 
yhteisöpedagogi  (AMK)  -koulutuksen 
saaneen  tekemänä  perustuu  yhteisölliseen 
pedagogiikkaan,  tässä  oppaassa  koulun 
nuorisotyöntekijää  kutsutaan  yhteisöpeda-
gogiksi.

Yhteisöpedagogin roolit
Yhteisöpedagogin  toteuttaa  yhteisöllistä 
pedagogiikkaa  erilaisissa  rooleissa,  jotka 
yhdessä  toteuttavat  nuorisotyön  sosialisaa-
tio-,  personalisaatio-  ja  kompensaatiofunk-
tiota  sekä  kunnioittavat  nuorisotyön  arvo-
maailmaa. Roolit49 antavat kuvaa yhteisöpe-
dagogin  konkreettisista  työtehtävistä,  joita 
on esitelty oppaan lopussa. 

Läsnä oleva aikuinen

Yhteisöpedagogilla on aidosti aikaa nuorille 
–  hän on  kuuntelija  ja  rinnalla  kulkija, 
jonka  puoleen  voi  kääntyä  suurissa  ja 
pienissä asioissa myös silloin, kun ei tiedä, 
kuka  osaisi  auttaa.  Yhteisöpedagogi  on 
saatavilla  ilman  ajanvarausta  kuunnellak-
seen nuorten iloja, suruja ja kokemuksia, ja 
hän toimii matalan kynnyksen lähiohjauspal-
veluna,  joka  tarvittaessa  ohjaa  nuoret 
muiden ammattilaisten puheille.  Yhteisöpe-
dagogi  on  läsnä  koulun  arjessa  silmä-  ja 
korvaparina,  joka  aktiivisen  toimintansa 
lisäksi  tarkkailee  kouluyhteisöä  pyrkien 
huomaamaan yksinäiset,  kiusatut  tai  muut 
ehkäisevää tukea tarvitsevat nuoret. Rooliin 
ei  kuulu  arvioiminen  tai  rankaiseminen, 

vaikka yhteisöpedagogi puuttuukin sopimat-
tomaan  käytökseen.  Mahdolliset  kontaktit 
nuoriin vapaa-ajalla lisäävät nuorten tunte-
musta ja luottamusta.

Kasvattaja ja innostaja

Tunnustettuna ja tiedostavana kasvatta-
jana nuorisotyöntekijä  toteuttaa  koulussa 
opetussuunnitelman  ja  tuntikehykseen 
sidoksissa olevia vuorovaikutteisia asiakoko-
naisuuksia,  esimerkiksi  seksuaali-,  päihde- 
ja liikenne-/turvallisuuskasvatukseen perus-
tuvia teemaviikkoja ja oppitunteja. Yhteisöl-
listä  pedagogiikkaa  toteuttaen  hän tarjoaa 
nuorille  mahdollisuuksia  päästä  toimimaan 
itse  tapahtumien,  retkien,  teemaviikkojen, 
juhlien ja koulun muun toiminnan suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa. Näissä nonformaa-
leissa oppimisympäristöissä nuoret pääsevät 
toteuttamaan  itseään,  oppimaan  yhteistyö-
taitoja ja kasvamaan aktiivisiksi kansalaisik-
si.  Yhteisöpedagogi  innostaa yhdessä teke-
miseen myös hiljaiset ja vetäytyvät oppilaat. 
Kasvatusmenetelmiksi  voi  lukea  myös 
kiusaamisen  vastaisen  työn,  vertaissovitte-
lun sekä tukioppilas- ja oppilaskuntatyön.
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Ohjaaja

Yhteisöpedagogi voi toimia sekä yksilö- että 
ryhmäohjaajana.  Nuorten  elämänhallin-
nan  tukijana  ja  elämänhallintataitojen 
edistäjänä nuorisotyöntekijä  paneutuu 
yksilön tarpeisiin ja tukemiseen esimerkiksi 
päivystystoiminnan keinoin ja pienryhmissä. 

Ryhmätyö-  ja  tunnetaitojen  sekä  itse-
tuntemuksen  edistäjän keinoina  ovat 
pienryhmätoiminta,  luokkakohtainen  työs-
kentely,  kerho-  ja  harrastetoiminta  sekä 
ryhmäytykset,  teemapäivät  ja  -viikot. 
Samalla kun tuetaan nuorten kasvua ja edis-
tetään  koulun  yhteisöllisyyttä,  pyritään 
johdonmukaisesti ehkäisemään kiusaamista.

Koordinaattori

Yhdessä tekemisen ja kokemisen koor-
dinaattorina ja vaikuttamisen edistäjänä 
yhteisöpedagogi antaa nuorille mahdollisuu-
den suunnitella  ja toteuttaa koulun toimin-
taa omista lähtökohdistaan ja omien toivei-
densa  mukaisesti.  Koordinaattori  toimii 
tiedon  välittäjänä  eri  tahojen  välillä  ja 
auttaa käytännön asioiden järjestämisessä. 

Yhteisöpedagogi  kuuntelee  kouluyhteisön 
nuorten ja aikuisten viestejä etsien keinoja, 
joilla  toimintakulttuuria  voidaan  kehittää. 
Parhaimmillaan kehitystyö johtaa nuorten ja 
aikuisten  väliseen  ja  keskinäiseen  parem-
paan  yhteistyöhön.  Keskustelukulttuurin 
kehittymisen  myötä  yhteisön  avoimuus  ja 
hyvinvointi lisääntyvät.

Yhteisöpedagogi  voi  toimia myös  kodin ja 
koulun välisen yhteistyön toteuttajana, 
jolloin tavoitteena on edistää kotien sitoutu-
mista yhteisiin kasvatustavoitteisiin ja siten 
edistää kodin ja koulun yhteistyötä. 
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Yhteisöllistä pedagogiikkaa toteuttamaan
Koulu yhteisöpedagogin silmin
Vaikka koulut tähtäävät samoihin tehtäviin 
ja noudattavat pääasiallisesti samoja lakeja 
ja  asetuksia,  kaikki  koulut  ovat  kuitenkin 
keskenään erilaisia, sillä niillä on erilainen 
toimintakulttuuri.  Koulun  toimintakulttuuri 
koostuu koulun virallisista ja epävirallisista 
säännöistä,  toiminta-  ja  käyttäytymismal-
leista, arvoista ja periaatteista, joihin koulu-
työn laatu perustuu. 

Toimintakulttuuriin  kuuluu  myös  tuntien 
ulkopuolinen  toiminta:  juhlat,  teemapäivät 
ja  tapahtumat  sekä  aihekokonaisuuksien 
toteuttaminen.  Ihanteellinen  toimintakult-
tuuri on avoin ja vuorovaikutteinen, ja tukee 
yhteistyötä sekä koulun sisällä että kotien ja 
muun  yhteiskunnan  kanssa.  Oppilailla  on 
oltava mahdollisuus koulun toimintakulttuu-
rin luomiseen ja kehittämiseen.50

Koulun toimintakulttuuriin  tutustuminen ja 
sopeutuminen  on  yksi  yhteisöpedagogin 
ensimmäisistä  työtehtävistä.  Koulujen 
toimintakulttuuria yhdistää usein sitoutumi-
nen tiettyyn tilaan ja aikaan. Oppitunnit ja 
niiden lomaan sijoittuvat välitunnit aikatau-

luttavat  niin  oppilaiden  kuin  opettajienkin 
päivää.  Kellojen soidessa  käytävät tyhjene-
vät, sillä oppiminen tapahtuu pääasiallisesti 
luokkahuoneissa.  Nämä  itsestäänselvyyk-
siltä  tuntuvat  asiat  saavat  aivan  uuden 
merkityksen,  kun koulun arkea tarkastelee 
nuorisotyöntekijän  silmin  –  aikaa  nuorten 
spontaanille  kohtaamiselle  on  koulupäivän 
aikana yllättävän vähän. 

Harvassa koulussa tavalliseen koulupäivään 
on  selkeästi  raivattu  tilaa  tavoitteelliselle 
yhteisölliselle  pedagogiikalle51.  Jotta  nuori-
soalan ammattilaisesta olisi hyötyä koululle 
ja  nuorille  ja  jotta  työntekijä  pääsisi  teke-
mään työtään, toimintamuotojen suunnittelu 
ja yhteisen sävelen löytäminen ovat edelly-
tyksiä työn aloittamiselle.  Siksi työn onnis-
tumisen  edellytyksiä  ovat  huolellinen 
valmistautuminen  ja  toiminnan  suunnittelu 
yhdessä  kouluyhteisön  kanssa,  omasta 
olemassaolostaan ja toiminnastaan tiedotta-
minen  sekä  oppilaille  että  henkilökunnalle 
kuin myös oman paikan löytäminen moniam-
matillisesta työyhteisöstä. 

Valmistautuminen
Vaikka yhteisöpedagogi tuo kouluun uuden-
laista työmuotoa, hänen tehtävänään ei ole 
uudistaa  koko  koulujärjestelmää  tai  kriti-
soida  koulun  työtapoja.  Yhteistyön  opetta-
jien ja koulun muun henkilökunnan kanssa 
tulee  rakentua  yhteisymmärryksessä  ja 
toisen  työtä  arvostavassa  ilmapiirissä.52 

Ennakkoluuloton asenne ja avoin suhtautu-
minen  erilaisiin  toimintatapoihin  ovatkin 
yhteisöpedagogin valtteja työtä aloittaessa. 
Työhön  voi  valmistautua  myös  reflektoi-
malla  omaa  koulutaivaltaan,  sillä  työnteki-
jän  on  oltava  sinut  paitsi  itsensä,  myös 
omien koulukokemustensa kanssa.

Yhteiset tavoitteet
Jotta  yhteisöpedagogin  työpanos  koululla 
hyödyttäisi sekä oppilaita että koulun henki-
lökuntaa,  vaaditaan  keskustelua  yhteisistä 
tavoitteista,  toimintatavoista  ja  käytännön 
järjestelyistä. Huolellinen suunnittelu takaa 
sen,  että  nuorisotyö  linkittyy  luontevaksi 
osaksi  koulun  opetussuunnitelmaa  eikä 
siten tuo ylimääräistä taakkaa tai vie rajalli-

sia aika- tai materiaaliresursseja. Erityisesti 
rehtorilla on merkittävä rooli koko kouluyh-
teisön  sitouttamisessa  yhteistyöhön53,  jotta 
yhteisöpedagogi ei joudu jatkuvasti peruste-
lemaan  työnkuvaansa  ja  yhteistyön  etuja 
kouluyhteisössä54. 
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Tavoitteiden esiintuominen on tärkeää siksi-
kin, että nuorisotyön menetelmät saattavat 
vaikuttaa koulun arjessa liian hauskoilta ja 
rennoilta, eli jopa kyseenalaisilta ja hyödyt-
tömiltä.  Menetelmien  oppilaslähtöisyys  ei 
kuitenkaan poista tavoitteellisuutta.55

Vaikka  koulun  nuorisotyöstä  on  luotu 
malleja, jokainen koulu luo oman mallinsa ja 
ratkaisee,  mihin  osa-alueisiin  panostetaan 
enemmän ja mitkä jätetään taka-alalle56. Jo 
ennen  yhteisöpedagogin  työn  aloittamista 
koulussa tulisi rehtorin johdolla keskustella 
työntekijän  roolista  ja  selvittää,  mihin 
uudella työmuodolla tähdätään. Koululle voi 
perustaa  työryhmän,  joka  asettaa  nuoriso-
työlle päätavoitteet, valitsee työmenetelmiä, 
kehittää  työtä  ja  seuraa  sen  tuloksia. 
Samalla  luodaan  koululle  tyypillistä  tapaa 
toimia ja varmistetaan, että yhteisöpedago-
gin  työnkuva  muodostuu  nuorisotyölle 
ominaisista tehtävistä.57

Perehdyttäminen ja perehtyminen
Yhteisöpedagogin  tulee  tuntea  koulun 
toimintaa  ohjaavat  lait  ja  säännöt  siinä 
missä kaikkien muidenkin.

Järjestyssääntöihin perehtymisen lisäksi  on 
hyvä ottaa selville, kuinka koulussa käytän-
nössä menetellään esimerkiksi tupakointi- ja 
kiusaamistapauksissa  tai  muissa  sääntöjen 
rikkomista  koskevissa  asioissa,  jotta  osaa 
tarpeen  tullen  toimia  oikealla  tavalla. 
Tärkeää  on myös  se,  että  yhteisöpedagogi 
saa tietoonsa koulun tiedotteet ja ajankoh-
taiset asiat.

Koululla on vastuu oppilaista koko koulupäi-
vän ajan, ja pääsääntöisesti vastuu on opet-
tajilla. Vastuunjaosta kerho-, pienryhmä- ja 
välituntitoiminnan sekä oppituntien aikaisen 
päivystystoiminnan  aikana  tulee  sopia 
tarkasti.  Vastuista  keskusteltaessa  on 
tiedettävä, mikä yhteisöpedagogin toteutta-
masta  toiminnasta  on  koulun  vuosisuunni-

telman  mukaista  ja  mikä  koulun  ulkopuo-
lista toimintaa.58

Koulun työntekijät  eivät  saa  kertoa sivulli-
sille  oppilaiden,  henkilöstön  tai  perheenjä-
sentensä henkilökohtaisista asioista59. Yhtei-
söpedagogin  on  tasapainoiltava  nuorten 
luottamuksen säilyttämisen ja oman amma-
tillisuutensa  välillä,  sillä  työtä  tehdessään 
hän joutuu  joskus  viemään asioita  muiden 
ammattilaisten tai vanhempien tietoon nuor-
ten vastustuksesta huolimatta. Nuorisotyön-
tekijäkin  on  myös  velvollinen  tekemään 
lastensuojeluilmoituksen  sosiaaliviranomai-
selle, jos nuoren hyvinvointi vakavasti uhat-
tuna60.

Koulun  käytänteissä  on  paljon  hiljaista 
tietoa,  johon  pääsee  käsiksi  vasta  ajan 
kuluessa, mutta aktiivinen kysely ja asioiden 
selvittämien työn alkaessa helpottaa alkuun 
pääsemistä. 
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Pitkä ruokavälitunti katkaisee koulupäivän ja antaa 
aterioinnin jälkeen mahdollisuuden harrastaa yh-

dessä kavereiden kanssa.



Yhteisöpedagogi esittäytyy
Uusi  kasvo  koululla  aiheuttaa  ihmetystä 
varsinkin, jos kyseessä on täysin tuntematon 
tehtävänimike. Esittäytyminen koulun väelle 
tuo  tunnetuksi  paitsi  uudet  kasvot,  myös 
työnkuvan ja  eron koulun muista ammatti-
ryhmistä. Tärkeää on, että yhteisöpedagogi 
esittäytyy  sekä  henkilökunnalle  että  oppi-
laille tavoilla, jotka tavoittavat kohderyhmät 
tehokkaimmin.

Esittäytyä voi paitsi kasvokkain esimerkiksi 
kokouksissa ja luokkahuoneissa, myös kirjal-
lisesti ilmoitustaululla, sähköpostitse, intra-
netin tai WILMAn kautta ja koulun viikkotie-
dotteessa.  Keskusradion  kautta  kuuluva 
aamunavaus tai koulun yhteisessä tapahtu-
massa  esiintyminen  jäävät  oppilaillekin 
mieleen. Alkuvaiheessa nimikyltti ja esimer-
kiksi  Yhteisöpedagogi-paita  auttavat  oman 
nimen ja toimenkuvan tutuksi tekemisessä.

Oppilaiden  huomion  voi  kiinnittää  esimer-
kiksi  Etsi  yhteisöpedagogi  -kilpailulla levit-
tämällä  ”etsintäkuulutusilmoituksia” 
koululle ja huomioimalla jotenkin ne, jotka 
tulevat juttusille. 

Yhteisöpedagogin  on  kyettävä  määrittele-
mään oma roolinsa  koululla,  jotta  henkilö-
kunta  osaa  hyödyntää  uutta  resurssia61. 
Opettajat  tarvitsevat  konkreettista  tietoa 
siitä,  miten  ja  missä  yhteisöpedagogin 
kanssa  voi  tehdä yhteistyötä.62 Esittäytyes-
sään kannattaakin vastata seuraaviin kysy-
myksiin: 

Kontaktiin nuorten kanssa
Kestää  aikaa,  ennen  kuin  uusi  työntekijä 
tulee nuorille niin tutuksi, että he uskaltau-
tuvat hänen juttusilleen. 

Välituntitoiminta,  nuorisotilan  tarjoaminen 
oleskelutilaksi  tai  käytävillä  kuljeskelu 
tuntien  välissä  tarjoavat  mahdollisuuksia 
kohtaamisille.  Yhteisöpedagogin  on  erotut-
tava  välituntivalvojasta,  joten  vaikka  hän 
valvoo, ettei kiusaamista, vahingontekoa tai 
muuta  vastaavaa  tapahdu,  ensisijainen 
tehtävä  on  kuitenkin  tehdä  itsestään 
helposti  lähestyttävä henkilö,  joka  huomaa 
ja kohtaa myös yksinäiset63.

Luokkien toiminnan tarkkailu oppitunneilla 
auttaa luomaan kuvan nuorista ja  ryhmien 
toimimisesta, ja samalla yhteisöpedagogi voi 
esitellä  itsensä  ja  kertoa  työnkuvastaan, 
jolloin kontaktin ottaminen myös käytävillä 
on helpompaa puolin ja toisin64.

Kontaktiin pääsemiseen ei aina riitä pelkkä 
havainnointi  ja käytävällä ”hengailu”,  vaan 
vasta  nuorten  kanssa  toimiminen,  kuten 
luokkaprojektit, ryhmäytykset, tapahtumien 
suunnittelu  nuorten  kanssa  ja  pienryhmä- 
tai harrastetoiminta, luo alun luottamuksel-
lisen suhteen syntymiselle65.
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Kuka olen? Mistä tulen? 

Mitä teen täällä? Mitä osaan? 

Miten minuun saa yhteyden?

Moi! Mitä kuuluu?



Moniammatillinen yhteistyö
Koulun työyhteisö
Moniammatillinen työ koululla ei ole uutta, 
sillä jo vuosien ajan esimerkiksi oppilaanoh-
jaajat,  terveydenhoitajat,  koulupsykologit, 
koulukuraattorit  ja  koulunkäynninohjaajat 
(koulunkäyntiavustajat)  ovat  tehneet  työtä 
opettajien  rinnalla.  Tämän  oppilashuolto-
henkilökunnan tehtävänä on tukea oppimi-
sen edellytyksiä sekä nuoren fyysistä, psyyk-
kistä ja sosiaalista hyvinvointia66. 

Yhteisöpedagogin  työnkuva  sivuaa  koulun 
muiden  toimijoiden  työtä.  Hyödyllisintä  on 
välttää  vastakkainasettelua  ja  tunnistaa 
ammattikuntien yhtäläisyydet ja erot siten, 
että  rajapinnoilta  löydetään  nuorisotyön 
näkökulmasta  otollista  tarttumapintaa. 
Tärkeää  on,  että  työtehtävät  ovat  jäsenty-
neet  ja  kaikkien  työlle  löydetään  tarve 
kouluyhteisöstä.67 Työnkuvia  on  esitelty 
tarkemmin Sanasto-osiossa.

Yhteisöpedagogi voi tehdä yhteistyötä opet-
tajan kanssa  nonformaaleja  oppimisympä-
ristöjä  luotaessa  tai  koulukiusaamista 
ehkäistäessä. 

Oppilaanohjaajan kanssa  tehdään  samaa 
työtä esimerkiksi nivelvaiheissaa ja elämän-
hallinnasta keskusteltaessa.

Koulukuraattorin ja psykologin ero yhtei-
söpedagogiin on lähinnä siinä, että yhteisö-
pedagogi  keskittyy  ehkäisevään  työhön  ja 
varhaiseen  puuttumiseen  korjaavan  työn 
sijaan.  Yhteisenä  tehtävänä  on  kuitenkin 
lasten ja  nuorten hyvinvoinnin varmistami-
nen sekä yksilöinä että yhteisössä. 

Myös  koulunkäynninohjaajien kanssa 
nuorisotyön tavoitteet ovat osittain yhtene-
vät,  vaikka  koulunkäynninohjaajien  työssä 
painottuukin  koulunkäynnin  ja  oppimisen 
yksilöllinen tukeminen. 

Terveydenhoitajan kanssa  yhteinen  raja-
pinta  löytyy  esimerkiksi  terveellisiin 
elämäntapoihin,  päihdekasvatukseen  ja 
seksuaaliterveyteen  liittyvässä  ohjaus-
työssä,  jota  nuorisotyössä  on  perinteisesti 
tehty.68

Nuorisotyöntekijän  oma  aktiivisuus  on 
avainsana  työyhteisöön  sopeutumisessa. 
Koulun muu henkilökunta on yksi tärkeim-
mistä  yhteistyötahoista,  joten  kaikkia  väli-
tunteja  ei  kannata  viettää  nuorten kanssa. 
Päivästä  kannattaa varata  esimerkiksi  yksi 
välitunti  opettajanhuoneessa  oleilulle, 
jolloin  on  mahdollista  tutustua  opettajiin, 
keskustella  heidän  kanssaan  ja  kuunnella 
heidän näkemyksiään. 

Moniammatillisen yhteistyön edellytykset69

Työnkuvan selkeyttäminen

Yhteinen tahtotila ja päämäärä

Erilaisen osaamisen arvostaminen

Toisen vahvuuksien tunnistaminen

Yhteinen  näkemys  kasvatuksesta  ja 
nuorten tukemisesta

Ajatus  siitä,  että  jokaisen  työpanosta 
tarvitaan  nuorten  kokonaisvaltaisessa 
tukemisessa.
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Ammatti-identiteetti 
Koska nuorisotyö liitetään edelleen voimak-
kaammin vapaa-aikaan kuin kouluun, yhtei-
söpedagogin on rakennettava vahva ammat-
ti-identiteetti  kyetäkseen  toteuttamaan 
tehtäväänsä koulussa. Oman työn tarkoituk-
sen  ja  arvomaailman  tunteminen  edistää 
oman paikan hahmottamista moniammatilli-
sen  työntekijäjoukon  keskellä.  Ammatti-
identiteetti auttaa ottamaan vastaan monen-
laisia odotuksia, mutta toisaalta myös jous-

tavuus  on  välttämätöntä  uudessa  toiminta-
ympäristössä70. 

Nuorisotyöhön kuuluu läsnäolo ja tavoitetta-
vissa oleminen. Siksi ei olekaan vaarallista, 
jos joka hetkeksi ei löydy tekemistä – tarve 
voi tulla aivan milloin vain. Hiljaiset hetket 
eivät  siis  viesti  työn  tarpeettomuudesta, 
vaan  valmiudessa  olemisesta.  Toisaalta 
yhteisöpedagogi ei odota huoneessaan nuor-
ten kontaktia, vaan hakeutuu nuorten pariin 
etsien juttuseuraa ja tukea tarvitsevia.71

Työssä jaksaminen
Monialaisen työryhmän jäsenenä yhteisöpe-
dagogin on tunnistettava omat rajansa: oma 
osaaminen  ja  aika  eivät  riitä  kaikkeen, 
vaikka  nuorisotyöntekijä  moniosaajana 
nähdäänkin. 

Oppilashuollon  ja  opettajien  kanssa 
tehdystä työnjaosta huolimatta yhteisöpeda-
gogi  saattaa  saada  harteilleen  loputtoman 
vuoren  nuorten  huolia.  Riittämättömyyden 
tunnetta ja uupumista voi ehkäistä olemalla 
tästä vaarasta tietoinen, seuraamalla omaa 
jaksamistaan,  keskustelemalla  työtoverei-
den kanssa ja rakentamalla ohjaus- ja tuki-
ryhmän, joka pohtii  työn kuvaa, tavoitteita 
ja  tarvittaessa  myös  mieltä  painavia  yksit-
täistapauksia72. Lisäksi on tärkeää säilyttää 
yhteys  muihin  nuorisotyöntekijöihin,  jotta 
yhteys omaan ammattiryhmään säilyy73.
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Oppilas, nuori tai potilas. Koulun henkilökunta  ni-
mittää koulunkävijöitä eri tavoin ammatista riip-
puen. Yhteisöpedagogi käyttää sanaa nuori ja 
pyrkii näkemään nuoren kokonaisvaltaisesti, ei 

vain tietyn roolin tai piirteen kautta. 



Yhteisöllistä pedagogiikkaa käytännössä
Yhteisöllistä pedagogiikkaa voi toteuttaa monin tavoin. Kaikki esimerkit yhteisöpedagogin 
käytännön työstä eivät tuo koululle mitään uutta toimintaa, vaikka sopivatkin yhteisöpeda-
gogin rooleihin ja yhteisöllisen pedagogiikan tavoitteisiin. Yhteisöllinen pedagogiikka näkyy 
kuitenkin nuorten osallistumisen ja yhteistoiminnan korostumisessa.

Aihekokonaisuudet
Yhteisöpedagogin  rooli:  kasvattaja,  innos-
taja, koordinaattori.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-
teissa  määritellään  yksittäisten  oppiainei-
den lisäksi aihekokonaisuudet (ks. Sanasto), 
joiden  tavoitteet  ja  sisällöt  sisältyvät  usei-
siin oppiaineisiin. Aiheita voi käsitellä paitsi 
eri  oppiaineissa  niille  luontevalla  tavalla, 
myös erilaisissa koulun tapahtumissa.74 

Aihekokonaisuudet  liittävät  lähes  kaikki 
nuorisotyölle ominaiset teemat opetussuun-
nitelmaan:  päihdekasvatus,  seksuaalikasva-
tus,  mediakasvatus,  suvaitsevaisuuskasva-
tus, kansainvälisyyskasvatus, liikennekasva-
tus jne. Vinkkejä aihekokonaisuuksien käsit-
telyyn on Materiaalia ja linkkejä -osiossa.

Aihekokonaisuuksia  voi  toteuttaa  esimer-
kiksi  teemapäivänä  tai  -viikkona,  jolloin 
samaa aihetta voi käsitellä eri näkökulmista 

eri  oppiaineissa.  Jos  aiheena  on  kiusaami-
nen,  kielten tunneilla  keskustellaan omista 
tunteista  ja  ajatuksista  vieraalla  kielellä, 
yhteiskuntaopissa  tutustua  lakeihin  ja 
seuraamuksiin,  äidinkielen  tunnilla  asettua 
kiusaajan  ja  kiusatun  asemaan  näyttele-
mällä ja kirjoittamalla, uskonnon ja elämän-
katsomustiedon tunnilla  pohtia  asiaa eetti-
sestä näkökulmasta75.

Yhteisöpedagogi voi myös valmistaa opetus-
materiaaleja, joita esimerkiksi luokanvalvo-
jat hyödyntävät tunteja pitäessään. Yhteisö-
pedagogin  ajatukset  tuovat  koululle  uusia 
näkökulmia  aiheiden  käsittelyyn.  Yhteistyö 
eri  alojen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden 
kanssa  tuo  koululle  lisää  asiantuntijuutta. 
Oppilaiden  hyödyntäminen  teemojen  suun-
nittelussa  varmistaa  sen,  että  nuorten 
etukäteistiedot ja kiinnostuksen kohteet voi 
huomioida.76

Linkki koulun ja vapaa-ajan välillä
Yhteisöpedagogin  rooli:  läsnä  oleva  aikui-
nen, ohjaaja.

Yhteisöpedagogi toimii usein koulun lisäksi 
myös  nuorisotilalla  tai  ohjaa  harrastuksia 
koulun jälkeen. Vapaa-ajan toiminta vahvis-
taa  paitsi  luottamussuhteiden  syntymistä, 
myös yhteisöpedagogin roolia oppilashuolto-

ryhmässä, sillä hän saa tietoa nuorten käyt-
täytymisestä myös koulun ulkopuolella.77

Yhteisöpedagogi  innostaa  nuoria  harrasta-
maan  ja  osallistumaan  tiedottamalla 
kaupungin  harrastusmahdollisuuksista  ja 
tapahtumista78 esimerkiksi kokoamalla ajan-
kohtaiset  asiat  ilmoitustaululle  tai  koosta-
malla vihkosen toiminnoista ja tapahtumis-
ta.

Kerhot ja harrastustoiminta
Yhteisöpedagogin  rooli:  kasvattaja,  koordi-
naattori, ohjaaja.

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi 
voidaan järjestää kerhotoimintaa, joka tukee 
oppilaan  kasvua  ja  itsensä  kehittämistä, 
edistää  harrastusten  viriämistä  ja  antaa 
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oppilaalle  mahdollisuuden muuhunkin  kuin 
tavalliseen  koulutyöhön.  Kerhotoiminnan 
tavoitteena on lisäksi  osallisuuden lisäämi-
nen,  sosiaalisten  taitojen  kehittäminen, 
mahdollisuus  onnistumisen  ja  osaamisen 
kokemuksiin,  luovan  toiminnan  kehittämi-
nen sekä oman kulttuurin tuottaminen.79

Kerhotoiminnan  tavoitteena  on  onnistumi-
sen  kokemusten  tarjoaminen  kaikille  ja 
erityisesti  niille,  joille  koulu ei  näitä koke-
muksia  yleensä  tarjoa80.  Monipuolinen 

kerhotoiminta  edesauttaa  omien  vahvuuk-
sien  esiin  nousemista  sekä  identiteetin 
rakentumisessa81.

Kerho- ja harrastustoimintaa voi käynnistää 
kartoittamalla  oppilaiden  harrastuksia  ja 
kyselemällä  toiveita.  Yhteisöpedagogi  voi 
toimia paitsi ohjaajana, myös koordinaatto-
rina,  joka  vastaa  tila-  ja  aikataulujärjeste-
lyistä,  tiedottaa  ja  markkinoi  kerhoja  sekä 
seuraa kerhojen  toimimista  yhdessä  rehto-
rin kanssa.82

Kiusaamisen ehkäisy
Yhteisöpedagogin  roolit:  läsnä  oleva  aikui-
nen, kasvattaja.

Perusopetuslain  mukaan  oppilaalla  on 
oikeus  turvalliseen  opiskeluympäristöön  ja 
sen vuoksi opetuksen järjestäjän on laadit-
tava suunnitelma kiusaamista ja väkivaltaa 
vastaan83.  Koulujen  kiusaamisen  vastaisen 
työn tueksi on kehitetty ohjelmia ja malleja.

KiVa Koulu
KiVa Koulu (KiVa = Kiusaamisen Vastainen) 
on  Opetusministeriön  rahoittama  hanke 
koulukiusaamisen vähentämiseksi  ja  ehkäi-

semiseksi.  Toimenpideohjelma  koostuu 
harjoituksia  ja  ryhmätöitä  sisältävistä 
teemoista,  jotka  toteutetaan  joko  oppitun-
teina  tai  teemapäivinä  (yleiset 
toimenpiteet),  sekä  KiVa-tiimin  eli  opetta-
jien järjestämistä kiusaamistapausten selvi-
tyskeskusteluista  ja  tilanteen  seurannasta 
(kohdennetut toimenpiteet).84

Vaakamalli®
Vaakamalli® koostuu  kiusaamistilanteisiin 
puuttumisesta  ja  kiusaamista  ehkäisevän 
toimintakulttuurin luomisesta, joka mallissa 
painottuu.  Mallin  ehkäisevällä  puolella 
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Koulun lehden tekeminen yhdistää monta eri oppiainetta ja luo kouluun yhteisöllisyyttä. 



luodaan mm. yhteinen ymmärrys kiusaami-
sesta,  sitoutetaan  työhön  koko  työyhteisö, 
vaikutetaan oppilaiden välisiin suhteisiin ja 
panostetaan koulun myönteiseen ilmapiiriin. 

Toinen puoli muodostuu kiusaamisen havait-
semisesta,  kiusaamistilanteiden  hoitami-
sesta ja niiden seurannasta 85

Kodin ja koulun yhteistyö
Yhteisöpedagogin roolit: koordinaattori.

Myös perheet ovat osa kouluyhteisöä. Kodin 
ja koulun yhteistyö tukee oppilaiden hyvin-
vointia, ja osallistumalla yhteistyöhön huol-
tajat varmistavat omat vaikutusmahdollisuu-
tensa  lastensa  asioihin.  Huoltajia  voi  akti-
voida  perinteisten  vanhempainiltojen  ja 
vanhempainyhdistystoiminnan lisäksi erilai-
silla  perheiden  yhteisillä  toiminnallisilla 
illoilla, avoimien ovien päivillä, vertaistukea 

tarjoavalla vanhempien ”olkkaritoiminnalla” 
sekä rohkaisemalla vanhempia keskinäiseen 
yhteydenpitoon. 

Vanhempien  osallistaminen  tapaamisten 
järjestämisessä luo uudenlaista näkökulmaa 
kodin ja koulun yhteistyöhön. Vanhempain-
toiminnassa  voidaan  nostaa  vertaistuen 
ohella esiin nuorisokulttuurin uusimpia piir-
teitä, jolloin nuorten ja huoltajien keskinäi-
nen ymmärrys paranee. 86

Koulun juhlat
Yhteisöpedagogin  roolit:  innostaja,  koordi-
naattori.

Yhteisöpedagogi  suunnittelee  ja  järjestää 
kalenterivuoden  juhlia  siten,  että  myös 
nuorilla on mahdollisuus osallistua ideoimi-
seen ja toteuttamiseen. Samalla toteutetaan 
perinne- ja tapakasvatusta.87

Juhlan aiheita kouluvuoden aikana:

• Seiskaluokkalaisten tervetuliaisjuhla
• Sadonkorjuujuhla
• Itsenäisyyspäivä → esim. tanssiaiset
• (Pikku)joulujuhlat
• Ystävänpäivä
• Vappu → Vappurieha
• 9-luokkalaisten  läksiäisjuhla/potkiai-

set
• Kevätjuhla

Nivelvaiheet
Alakoulu–yläkoulu-nivel

Yhteisöpedagogin  roolit:  kasvattaja,  innos-
taja, ohjaaja, koordinaattori.

Nivelvaihetyön  voi aloittaa keväällä  kiertä-
mällä  kuudensissa  luokissa  tukioppilaiden 
kanssa siten, että he saavat kertoa yläkou-
lusta nuoren näkökulmasta. Kevään yhteis-
toimintapäivässä kuudesluokkalaiset  pääse-
vät  tutustumaan  tuleviin  luokkakavereihin 
jo  ennen  yläkouluun  siirtymistä.  Päivä  voi 
koostua  erilaisista  esimerkiksi  tukioppilai-
den  ohjaamista  yhteistoiminnallisista 
harjoitteista,  sillä  tavoitteena  on  sulattaa 
jäätä  ja  madaltaa  siirtymisen  kynnystä. 
Koulun alettua tukioppilaat osallistuvat esit-
telemällä  koulua  sekä  olemalla  mukana 

tutustumispäivässä,  tervetuliaistapahtu-
missa ja ryhmäytyksissä.88

Ryhmäytys
Ryhmäytys on yhteisöllisyyden perustyökalu 
ja  tavallinen  koulun  ja  nuorisotyön  yhteis-
työn  kohde.  Ryhmäytys  on  yhteisöpedago-
gille  hyvä  keino  saada  kontakti  kaikkiin 
aloittaviin yläkoululaisiin, jolloin luottamus-
suhde  alkaa  rakentua  jo  yläkoulutaipaleen 
alussa.89

Ryhmäyttämisprosessin  tarkoituksena  on 
edistää  luokan  oppilaiden  tutustumista 
siten, että jokainen tuntee olonsa ryhmässä 
turvalliseksi  ja  mukavaksi.  Koska  turvalli-
sessa ryhmässä voi viihtyä, ilmaista mielipi-
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teensä  ja  erehtyäkin,  ryhmäytyminen  on 
edellytys  kannustavan  oppimisympäristön 
syntymiselle.90

Yläkoulussa  ryhmäytyminen  mielletään 
usein  7.  luokan  syksyn  alussa  olevaksi 
teemapäiväksi tai  -tunneiksi,  jolloin erilais-
ten toiminnallisten menetelmien avulla uusi 
luokka  ohjataan  ottamaan  kontaktia 
toisiinsa ja toimimaan ryhmänä. Luokanval-
vojalle ja oppilashuoltoryhmän työntekijöille 
ryhmäytyksen seuraaminen antaa mahdolli-
suuden  tarkkailla  ryhmän  toimintaa  ja 
ryhmässä  esiintyviä  rooleja,  ja  havainnot 
helpottavat  ryhmän  kanssa  työskentelyä 
myös luokkahuoneessa.

Ryhmäytyminen  ei  kuitenkaan  ole  vain 
yhden  päivän  projekti,  vaan  turvallisen 
ryhmän syntyminen vaatii  tietoista kehittä-
mistä  pitkin  lukuvuotta.  Toiminnallisia 
hetkiä  voi  ripotella  arkeen  jatkuvasti. 
Ryhmäläiset  tutustuvat  toisiinsa  paremmin 
erilaisissa pienryhmissä, jotka voivat toimia 
paitsi oppitunneilla91, myös koulun muuhun 
toimintaan ja sen järjestämiseen osallistues-
sa.

Jatkoryhmäytyksiä  tehdään,  kun  luokalle 
tulee  uusi  oppilas.  Työmuotona  voivat  olla 
joko  yhteistoiminnalliset  harjoitteet  tai 
yhteinen  projekti,  esimerkiksi  yhteisten 
pikkujoulujen järjestäminen tai vanhempien 
ja nuorten peli-ilta.92

Yläkoulu–toinen aste -nivel

Yhteisöpedagogin  roolit:  läsnä  oleva  aikui-
nen, ohjaaja, koordinaattori.

Nivelvaihe  sisältää  arvosanojen  korotta-
mista,  ammatinvalinnan  hakemista  ja 
sosiaalisten  taitojen  ohjausta.  Koska  nivel-
vaihetyötä  tehdään  oppilaitosten  ohella 
esimerkiksi työvoimahallinnossa, sosiaalitoi-
messa, työpajoilla ja nuorisotoimessa, palve-
lujen koordinointi on tarpeen. Siksi yhteisö-
pedagogi  voi  toimia  esimerkiksi  nuorten 
palvelutarpeen  kartoittajana  ja  linkkinä 
nuoren  ja  palvelun  välillä.  Yhteistyötä 
kannattaa  tehdä  myös  etsivän nuorisotyön 
kanssa, joka tukee nuorten pääsyä koulutuk-
seen  ja  työmarkkinoille.  Itsetuntemukseen 
ja elämänhallintaan tähtäävät pienryhmätoi-
minta ja yksilöohjaus edistävät omien valin-
tojen selkeytymistä ja peruskoulun loppuun 
saattamista.93

Oppilaskuntatoiminta
Yhteisöpedagogin  roolit:  kasvattaja,  innos-
taja, koordinaattori.

Perusopetuslain mukaan koululla tulee joko 
olla  oppilaskunta  tai  oppilailla  muuten 
mahdollisuus  ilmaista  mielipiteensä  koulua 
koskevissa asioissa94. Jokainen koulun oppi-
las on oppilaskunnan jäsen, ja hallitus vali-
taan  jäsenten  joukosta95.  Hallituksen 
tehtävä on johtaa ja koordinoida oppilaskun-
nan  toimintaa,  käsitellä  oppilaiden  ja 
muiden tahojen esille tuomia asioita, kehit-
tää  oppilaiden  vaikutusmahdollisuuksia  ja 
oppilaiden osallisuutta sekä tehdä päätökset 
käytössä  olevien  varojen  käytöstä.96 Siksi 
oppilaskuntatoiminnalla  käsitetään  yleensä 
hallituksen toiminta.

Oppilaskunnan käsittelemät asiat voivat olla 
esimerkiksi  seuraavia:  kouluympäristön 

parantaminen ja koulun positiivisen kulttuu-
rin edistäminen, koulun ongelmat, järjestys-
säännöt  sekä  opetussuunnitelma.  Oppilas-
kunnan  hallituksen  vierailut  opettajien  ja 
vanhempainyhdistyksen  kokouksissa  lisää-
vät mahdollisuutta kouluyhteisön yhteiseen 
kehittämiseen.97

Jotta oppilaskuntatoimintaan saataisiin osal-
listettua  mahdollisimman  moni  oppilas, 
hallituksen  kokousten  lisäksi  voi  järjestää 
myös luokkakokouksia, joissa keskustellaan 
asioista  luokittain,  ja  hallituksen  edustajat 
vievät  viestiä  eteenpäin.  Oppilaskunnan 
yhteisöllisyyden lisäämiseksi hallituksen on 
tärkeää  tiedottaa  toiminnastaan  monin 
tavoin, esimerkiksi päivänavauksissa, ilmoi-
tustaululla, keskusradiossa ja kotisivuilla98.
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Yhteisöpedagogi  toimii  ohjaavan  opettajan 
työparina ja on mukana suunnittelemassa ja 
organisoimassa toimintaa,  tukemassa halli-
tusta itseohjautuvuuteen sekä rakentamassa 

yhteistyötä hallituksen, opettajien ja muiden 
yhteistyötahojen,  esimerkiksi  nuorisoval-
tuuston, välille99. 

Oppimisympäristöjen laajentaminen
Yhteisöpedagogin  roolit:  kasvattaja,  innos-
taja, ohjaaja, koordinaattori.

Oppiminen  on  mahdollista  metsässä, 
museossa,  kirjastossa,  messuilla,  viras-
toissa,  järjestöissä,  kulttuuritapahtumissa, 
nuorisotilalla ja lukuisissa muissa paikoissa. 
Yhteisöpedagogi  muistuttaa,  että  koulun 
fyysistä  oppimisympäristöä  voi  laajentaa 
koulualueen  ulkopuolellekin.  Nonformaali 
oppimisympäristö  vapauttaa  oppilaiden 
luovuuden ja  aktiivisuuden ja  antaa enem-
män tilaa nuorten omille kokemuksille100.

Nuorisotyöntekijät  ovat  kehittäneet  myös 
räätälöityjä  ratkaisuja  koulun  yksittäiseen 
ongelmaan.  Eräässä  koulussa  9-luokkalais-
ten koulupinnaajien tukemiseksi käynnistet-
tiin tyttöjen itsensä organisoima muotinäy-
tösprojekti,  jonka  tarkoituksena  oli  moti-
voida tyttöryhmää suorittamaan peruskoulu 
loppuun  yrittäjyyskasvatuksen  menetelmin. 
Nuorisotyön  rooli  oli  ideoida  ja  panna 
projekti  alulle,  toimia ikään kuin konsultti-
na.101

Yhteisöpedagogi voi olla mukana myös vaih-
toehtoisessa  tavassa  suorittaa  peruskoulu, 
esimerkiksi  joustavassa  perusopetuksessa 
(JOPO) tai pajakoulussa, jossa nuorille tarjo-
taan mahdollisuus suorittaa osa opinnoista 
taiteen keinoin. Menetelmät tukevat koulun-
käyntiä sekä omien vahvuuksien ja voimava-
rojen löytämistä ja toiminnan sisältö räätä-
löidään  yksilöllisesti  yhdessä  nuoren, 
vanhempien ja koulun kanssa. Yksilöohjaus 
voi  jatkua  myös  peruskoulun  jälkeisessä 
nivelvaiheessa.102
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Pienryhmät
Yhteisöpedagogin rooli: ohjaaja.

Pienryhmät  ovat  tavoitteellisia,  eli  ryhmä 
kootaan  jonkin  tietyn  tarpeen  vuoksi. 
Tavoitteet vaihtelevat sosiaalisissa taidoissa 
tai  elämänhallinnassa  tukemisesta  tai 
koulunkäyntiin sitoutumiseen. 

Ryhmät  kootaan  kartoituksen  perusteella, 
esimerkiksi  OHR:n suositusten tai  nuoriso-
työntekijän  havaintojen  pohjalta,  kuitenkin 
siten, että ikäjakauma olisi mahdollisimman 
pieni. Sosiaalisten ja vetäytyvien nuorten on 
hyvä  olla  eri  ryhmissä,  joskin  mukana  on 
hyvä  olla  myös  tasapainottavia  nuoria. 
Ryhmä  kootaan  kutsumalla  siihen  valitut 
nuoret,  mutta  osallistuminen  on  kuitenkin 
vapaaehtoista. 

Toiminta on luonteeltaan ehkäisevää ja sen 
tarkoituksena  on  integroida  nuoria  yhteis-
kuntaan,  vahvistaa  sosiaalisia  taitoja  ja 
ehkäistä syrjäytymistä koulu- ja työelämäs-
tä. Menetelmät valitaan tavoitteen mukaan 

(esim.  keskustelut,  erilaiset  kortit),  mutta 
mukana  on  myös  toiminnallista  ohjelmaa 
sekä  vapaamuotoista  yhdessäoloa,  joka 
varmistaa ryhmän kiinteyden ja yhteenkuu-
luvuuden tunteen syntymisen. 

Suunnittelussa  on hyvä huomioida  ryhmän 
omat  toiveet.  Ohjaajien  parityöskentely 
(nuorisotyöntekijä  +  oppilaanohjaaja, 
kuraattori,  erityisnuorisotyöntekijä,  seura-
kunnan nuorisotyöntekijä…) lisää luovuutta, 
helpottaa  tilanteiden  purkamista  ja  laajen-
taa toimintamahdollisuuksia. 

Ryhmät voivat kokoontua joko koulupäivän 
aikana tai vapaa-ajalla.103 Tarvittavien lupien 
saamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi tulee 
olla yhteydessä myös koteihin.

Tukioppilaat
Yhteisöpedagogin roolit: kasvattaja, innosta-
ja.

Tukioppilastoiminta  perustuu  vertaistuen 
ajatukseen, jossa tavallinen, vapaaehtoinen 
nuori haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja 
auttaa muita oppilaita. 8.- ja 9.-luokkalaiset 
tukioppilaat  koulutetaan  toimimaan 

nuorempien  oppilaiden  tukena.  Toiminnan 
tavoitteena  on  edistää  kouluviihtyvyyttä, 
toverisuhteita  sekä  turvallista  ilmapiiriä.104 

Tukioppilaat  toimivat  7-luokkalaisten 
ryhmäytyksissä,  kiusaamisen  vastaisessa 
toiminnassa ja järjestämällä koululle erilai-
sia  yhteisöllisyyttä  ja  kaveruutta  lisääviä 
tapahtumia ja tempauksia.

Työrauhan ylläpitäminen oppituntien aikana
Yhteisöpedagogin  roolit:  läsnä  oleva  aikui-
nen, ohjaaja.

Oppituntien  ajaksi  koululle  voidaan  järjes-
tää  päivystystoimintaa,  joka  parantaa 
työrauhaa  sekä  käytävillä  että  luokissa. 
Oppituntien alettua yhteisöpedagogi partioi 
käytävillä ja varmistaa, että kaikki oppilaat 
ovat  menneet  tunneille105.  Loput  tunnista 
hän viettää sovitussa Parkki®-, Varikko- tai 
Pysäkki-paikassa, jonne opettajat lähettävät 

häiritseviä oppilaita keskustelemaan käytök-
sestään. 

Päivystystoiminnan  työvälineenä  on  kasva-
tuskeskustelu.  Tarkoituksena  on  tarjota 
nuorelle paikka, jossa hän voi pohtia koulun-
käyntiään  ja  elämänhallintaan  liittyviä 
asioita aikuisen kanssa siten, että hän oppii 
esimerkiksi kantamaan vastuuta teoistaan ja 
huomaa,  että  häiritsemisestä  seuraa  tilan-
teen selvittäminen. 
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Opettajat, luokat ja siten koko kouluyhteisö 
hyötyvät  päivystystoiminnasta  siten,  että 
työrauha  luokissa  paranee,  eikä  opettajan 
tarvitse  huolehtia  luokasta  poistamastaan 
oppilaasta.  Päivystyspisteen  keskeinen 
sijainti  mahdollistaa  samanaikaisesti  sekä 
läsnäolon tietyssä paikassa että esimerkiksi 
aulatilojen valvonnan.106

Päivystystoiminnan  onnistumisen  kannalta 
on  erityisen  tärkeää  sopia  yhdessä  koulun 
omat periaatteet päivystystoiminnan käytän-
nön  toteuttamisesta  (aikataulut,  toimenpi-
teet  päivystyspisteessä,  yhteistyö  oppilas-
huoltoryhmän  kanssa,  vastuu  oppilaista, 
yhteydenpito kotiin).107

Vapaaehtoistoiminnan tukeminen
Yhteisöpedagogin rooli: koordinaattori.

Aktiiviseksi  kansalaiseksi  voi  kasvaa  myös 
vapaaehtoistyön  keinoin  paitsi  koulun 
sisällä (tukioppilaat, verso-oppilaat, oppilas-
kunnan  hallitus  ja  niin  edelleen),  myös 
koulun ulkopuolella.  Vapaaehtoistyön  teke-
minen  tarjoaa  oppimiskokemuksia,  joita  ei 
ole mahdollista saada oppitunneilla, ja siksi 
se  lisää  vastuullisuutta  ja  uskoa  omiin 
vaikuttamismahdollisuuksiin, antaa tilaisuu-
den omien taitojen kehittämiselle ja myötä-

tunnon  heräämiselle  sekä  antaa  virikkeitä 
omien arvojen ja identiteetin pohtimiseen. 

Koulu  voi  organisoida  mahdollisuuden 
vapaaehtoistoimintaan  esimerkiksi  valin-
naiskurssina  tai  kerhona,  jolla  oppilaat 
saavat  valmiudet  koulun  ulkopuoliseen 
vapaaehtoistyöhön,  pääsevät  toimimaan 
käytännössä  ja  saavat  ryhmittäin  myös 
ohjausta ja mahdollisuuden jakaa kokemuk-
siaan. Nuoret ovat kiinnostuneita tekemään 
vapaaehtoistyötä esimerkiksi alakouluilla ja 
päiväkodeissa, vanhainkodilla tai eläinsuoje-
luyhdistyksissä.108 

Vertaissovittelu (verso)
Yhteisöpedagogin rooli: ohjaaja.

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeinen mene-
telmä oppilaiden välisien ristiriitojen ratko-
miseen. Sen tarkoituksena on edistää oppi-
laiden vuorovaikutustaitoja ja puuttua oppi-
laiden väliseen mieltä pahoittavaan toimin-

taan  mahdollisimman  varhain.  Sovitteluti-
lanteet  etenevät  koulutettujen  oppilaiden 
johdattelemina selkeää kaavaa, jossa ristirii-
dan osapuolet etenevät sopimukseen, jonka 
toteutumista seurataan.109 Ero tukioppilaiden 
ja verso-oppilaiden välillä on kuitenkin tuki-
oppilaiden ehkäisevässä toiminnassa.
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Välituntitoiminta
Yhteisöpedagogin  roolit:  innostaja,  koordi-
naattori, ohjaaja.

Välituntitoiminnalla  halutaan  tukea  koulun 
myönteistä ilmapiiriä, ehkäistä kiusaamista 
ja  tarjota oppilaille  mahdollisuus  luokkara-
jat ylittävään toimintaan. Toiminta mahdol-
listaa yhteistoiminnan keinoin luottamuksen 
ja  ystävyyden syntymistä,  vähentää ilkival-
taa  ja  turhautumista  sekä  lisää  mahdolli-
suuksia  itsensä  toteuttamiseen  ja  uuden 
oppimiseen.110

Jotta jokainen löytää itselleen sopivaa väli-
tuntitekemistä,  toiminnan  on  hyvä  olla 
monipuolista  ja  vaihtelevaa.  Kun  nuoret 
osallistuvat  suunnitteluun  ja  ohjaukseen, 
yhteisöllinen pedagogiikka toteutuu kaksin-
kertaisesti. Koulun  yhteydessä  tai  lähellä 
olevaa  nuorisotila  tarjoaa  puitteet  toimin-
nalle.

Ideoita välituntitoimintaan111:

Sisä- ja ulkoleikit

Joukkuepelit (esim. sählyturnaus)

Lautapelit

Lukupiiri (Kirjan lukeminen yhdessä ja 
keskustelua siitä.)

Opi uusi asia -kerho (oppilaat opettavat 
taitojaan muille)

Kädentaidot  (huom.  vuoden  juhlien 
huomiointi,  esim.  ystävänpäivä,  äitien- 
ja isänpäivä)

Tietokonevälkkä  (pääsy  atk-luokkaan 
valvotusti)

Musiikin  kuunteleminen  (mahdollisesti 
keskustelua ja levyraati)

Rentoutuminen  (patjat,  musiikki, 
rentoutusharjoituksia)

Yksilöohjaus
Yhteisöpedagogin  roolit:  läsnä  oleva  aikui-
nen, ohjaaja.

Yksilöohjauksen tarkoituksena  on parantaa 
nuoren elämänhallintaa ja ehkäistä koulupu-
dokkuutta.  Yhteisöpedagogi  voi  täydentää 
oppilashuollon  moniammatillista  ryhmää 
keskustelemalla  nuoren  kanssa  mieltä 

painavista  asioista  ja  ilmenneistä  ongel-
mista  sekä  innostamalla  ja  kannustamalla 
koulunkäynnissä.  Luottamuksellisia  ja 
kasvatuksellisia  keskusteluja  voi  käydä 
paitsi käytävillä kohdatessa, myös säännölli-
sesti sovituissa tapaamisissa. Tarpeen tullen 
keskustelun  jälkeen  haetaan  lisätukea 
kuraattorilta tai psykologilta.112
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Sanasto
Aihekokonaisuudet:  Opetus-  ja  kasvatustyön  painoalueita,  joiden  tavoitteet  ja  sisällöt 

sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Siksi niitä käsitellään eri oppiaineiden ja koulun muun 
toiminnan  yhteydessä,  esimerkiksi  teemapäivinä.  Aihekokonaisuuksista  päätetään 
perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa.  Aihekokonaisuuksia ovat Ihmisenä 
kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Viestintä ja mediataito, Osallistu-
va kansalaisuus ja yrittäjyys, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevai-
suudesta, Ihminen ja teknologia sekä Turvallisuus ja liikenne.113

Eheyttäminen:  Opetus  voidaan  rakentaa  kokonaisuuksiksi  siten,  että  jotakin  ilmiötä 
tarkastellaan kokonaisuutena eri oppiaineiden näkökulmia yhdistäen. Vrt. aihekokonai-
suudet.114

Erityisopetus:  Erityistä  tukea  oppimisessa  ja  koulunkäynnissä  tarvitsevalle  oppilaalle 
voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta. Tarvittaessa laaditaan HOJKS.115

Eriyttäminen: Opetuksen sopeuttamista jokaisen oppilaan oppimiseen liittyvien tarpeiden 
mukaiseksi.  Opiskeluun  käytettävä  aika  ja  sisällöt  vaihtelevat  yksilöllisesti,  jolloin 
jokainen oppilas saa itselleen sopivat haasteet ja oppimisympäristön.116

HOJKS = Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma: Laaditaan oppi-
laalle,  jolla  on erityisopetuspäätös.  Sanotaan,  että oppilas on ”hojksattu”.  Ks.  myös 
yksilöllistäminen.117

Integraatio: Erityisopetuspäätöksen saaneen oppilaan opetus yleisopetuksen ryhmissä.118

JOPO-toiminta = Joustava perusopetus: Toiminnalla tuetaan nuoria saamaan peruskoulu 
päätökseen ja ehkäistään koulun ulkopuolelle jäämistä peruskoulun jälkeen. Opetuksen 
tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin muillakin, mutta työskentelymuodot ovat joustavia 
ja toiminnallisia, ja opetus sovitetaan oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tilanteisiin.119

Järjestyssääntöjen  tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 
sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Määräyksiä voidaan antaa 
myös koulun omaisuuden käsittelystä sekä liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun 
alueella.120 

Koulukuraattori: Koulun sosiaalityön asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää oppilaan, 
oppilasryhmän ja kouluyhteisön sosiaalista hyvinvointia ja tukea koulunkäyntiä erityi-
sesti ongelmatilanteissa.121 Työnkuva pohjautuu osittain samoihin asioihin kuin nuori-
sotyöntekijän työ, mutta erona on se, että usein kuraattorin työajasta kuluu suurempi 
osa  yksittäisten  oppilaiden  kuin  ryhmien  kanssa  työskentelyyn  sekä  korjaavaan 
työhön122.

Koulunkäynninohjaaja (koulunkäyntiavustaja): Oppilaiden ja opettajien tukena oppitun-
neilla ja koulun arjessa. Voi olla koulu- tai luokkakohtainen tai henkilökohtainen.123

Koulupsykologi:  Koulun psykologinen asiantuntija,  jonka tehtävänä on edistää nuorten 
psyykkistä hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä vuorovaikutusta ja oppimista, sekä 
selvittää oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia.124

Nivelvaihe:  Siirtymävaihe  kouluasteelta  toiselle,  kuten  perusopetuksesta  toisen  asteen 
kouluun siirtyminen. Myös luokalta tai koulusta toiseen siirtyminen.125

OHR = Oppilashuoltoryhmä. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. OHR 
koostuu yleensä kuraattorista, psykologista, opinto-ohjaajasta ja rehtorista. Perusope-
tuslain  mukaan  yksittäisen  oppilaan  asioiden  käsittelyssä  saa  olla  mukana  vain  ne 
opetus- ja oppilashuoltohenkilökunnan jäsenet, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely 
kuuluu. Huoltajan suostumuksella myös muut tahot voivat osallistua. 126

26



Opettajan tehtäviin  kuuluu opettamisen ja  kasvattamisen ohella  opetuksen  valmistelu-, 
suunnittelu- ja arviointityötä sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Opetustyössä opettaja 
ohjaa oppilaita etsimään tietoa, suhtautumaan siihen kriittisesti ja soveltamaan sitä.127 

Opettajan työaika peruskoulussa perustuu opetusvelvollisuuteen eli tiettyyn opetustun-
timäärään128.

OPO = Oppilaanohjaaja: Antaa oppilaille sekä yksilö- että ryhmäohjausta opiskeluvalmiuk-
sien kehittämisessä, opiskeluun liittyvien valintojen tekemisessä sekä jatko-opintoihin 
liittyvissä valinnoissa.129

OPS = Opetussuunnitelma: Valtakunnallisten perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-
teiden pohjalta laadittava suunnitelma siitä, mitä ja miten koulussa opetetaan ja arvioi-
daan.130

Osallisuus = Nuorten yhteiskunnalliseen vaikuttamisen ja kansalaiskasvatusta edistävien 
järjestelmien rakentamista ja ylläpitoa.131

Pienryhmäopetus:  Oppilas  opiskelee  osan päivästä,  tietyn  jakson tai  koko lukuvuoden 
pienryhmässä, jossa oppilaan oppimis- ja toimintakykyä parannetaan yksilöllisesti.132

Rehtorin tehtävänä on johtaa ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä. Työhön kuuluu 
sekä  opetustehtäviä  että  hallinnollisia  tehtäviä,  mm.  lukuvuoden  työsuunnitelmien 
laatiminen ja henkilöstöhallinto.133 Rehtori on avainasemassa uuden työmuodon vakiin-
nuttamisessa kouluun.

Tuntijako:  Perusopetukseen  käytettävissä  olevan  ajan  jako  eri  oppiaineiden  kesken. 
Kansallinen tuntijako määrää vähimmäismäärät vuosiviikkotunteina  (1 vvk = 38 h), 
joiden perusteella opetuksen järjestäjä tekee paikalliset päätökset134.

Tuntikehys:  Koulun opetuksen kokonaistuntimäärä,  joka  käytetään tuntijaon mukaisten 
oppituntien toteuttamiseen ja ryhmien muodostamiseen lukuvuoden aikana135.

Tukiopetus: Tilapäisesti opinnoissa jälkeen jääneille tai muuten tukea tarvitseville oppilail-
le annettava opetus oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella.136

Yksilöllistäminen: Jos oppilas ei kykene saavuttamaan jossakin aineessa opetussuunnitel-
man  perusteiden  tavoitteita,  hänelle  laaditaan yksilöllistetty  oppimäärä  yksilöllisine 
tavoitteineen,  sisältöineen  ja  arvioinnin  periaatteineen.  Yksilöllistäminen  edellyttää 
erityisopetuspäätöstä  ja  HOJKSia.137 Yksilöllistetyn  oppimäärän  arvosanan  perään 
merkataan todistuksessa tähti (tähtiarviointi).

Verme =  Vertaisryhmämentorointi:  Kokemusten,  osaamisen  ja  ongelmien  jakaminen 
vertaisryhmässä opettajan ammatillista kasvua tavoitellen138.

Veso-päivä = Virkaehtosopimuksen mukainen opinto- ja suunnittelupäivä: Opettajilla on 
velvollisuus osallistua kolmeen koulutus- tai suunnittelupäivään vuosittain139.

Verso = Vertaissovittelu. Ratkaisukeskeisen menetelmän tarkoituksena on ratkaista oppi-
laiden välisiä ristiriitoja koulun sovittelijaoppilaiden toimiessa sovittelijoina.140

Vuosisuunnitelma = Lukuvuosittainen  työsuunnitelma,  johon  kirjataan  koulun  työajat, 
retket,  lelirikoulut,  teemapäivät  ym.  Suunnitelma  perustuu  koulun  opetussuunnitel-
maan.141

Wilma = Sähköinen tietojärjestelmä, johon opettajat ja koulun muu henkilökunta, opiskeli-
jat sekä huoltajat pääsevät omilla salasanoillaan. Wilman kautta mm. seurataan oppi-
laan  poissaoloja,  syötetään  arvosanoja,  annetaan  palautetta  sekä  välitetään  tietoa 
kodin ja koulun välillä.142

Yleisopetus: Kaikille oppilaille yhtenen perusopetus.143 Vrt. HOJKS, yksilöllistäminen.
Yt = Yhteissuunnittelun työaika. Opetus-ja muiden tehtävien lisäksi opettajien on osallistut-

tava kolmen tunnin ajan viikossa yhteissuunnitteluun,  kokouksiin ja muuhun koulun 
toiminnan suunnitteluun.144
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Materiaalia ja linkkejä
Ihmisenä kasvaminen
Itsetuntemus

Joronen, Katja & Koski, Anna (toim.) 2010. Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen 
kouluyhteisössä. Tampereen yliopisto.

Toivakka, Sari & Maasola, Miina 2011. Itsetunto kohdalleen. PS-kustannus.

Ensiapu, terveys, hyvinvointi
http://www.punainenristi.fi/node/1203

http://www.terveysry.fi/

http://www.vaestoliitto.fi/

Seksuaalisuus, ehkäisy, sukupuolitaudit
http://www.aidstukikeskus.fi/sivut/

http://justwearit.fi/

http://www.vaestoliitto.fi/

Päihteet
http://yad.fi/

http://www.irtihuumeista.fi/tietoa_ja_tukea

http://fressis.fi/

http://www.terveysry.fi/

http://varjomaailma.fi/

http://lastenseurassa.fi/

http://www.mll.fi/nuortennetti/

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja globaalikasvatus

http://www.cimo.fi/

http://www.mll.fi/nuortennetti/

http://www.punainenristi.fi/node/1203

http://www.ykliitto.fi/kouluttaa/etusivu

http://www.keks.fi/

Ihmisoikeudet
http://www.amnesty.fi/

http://www.plan.fi/fi-FI/kasvattajat/
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Viestintä ja mediataito
http://www.curly.fi/mediakasvatus

http://www.pelastakaalapset.fi/toiminta/mediakasvatus/

http://www.mediakasvatus.fi/

http://mediakompassi.yle.fi/

http://www.tietoturvakoulu.fi/

http://koulukino.fi/oppimateriaalit/index.php?id=19

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Osallisuus , vaikuttaminen ja oppilaskuntatoiminta

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/osallistuva_oppilas_-
_yhteisoellinen_koulu_-hanke/index.html

http://www.valtikka.fi/

http://alli.fi/nuorten+osallisuus/

 http://www.alli.fi/nuorten+osallisuus/nuorisovaalit/

Työelämä ja yrittäjyys
http://www.4h.fi/

Vastuu  ympäristöstä,  hyvinvoinnista  ja  kestävästä  tule-
vaisuudesta

http://wwf.fi/

http://luontoliitto.fi/

Ihminen ja teknologia
http://www.oulu.fi/teknokas/oppimateriaalit_yleista.html

Turvallisuus ja liikenne
http://poliisi.fi/

http://www.intermin.fi/intermin/hankkeet/nuoret/home.nsf/pages/indexfin

http://www.liikenneturva.fi/www/fi/liikennekasvatus/index.php

Useita aihekokonaisuuksia
h  ttp://www.mll.fi/kasvattajille/  

http://www.kerhokeskus.fi/

http://www.nuortenakatemia.fi/Opettajalle/Oppimateriaalit

http://edu.fi/

http://oppiminen.yle.fi/
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Kerhot, harrastukset ja projektit 
http://www.kerhokeskus.fi/

http://www.nuortenakatemia.fi/Nuorten_Akatemia/Harrastaminen

http://skene-x.net/

http://nuorisuomi.fi/nuori_suomi_ry

Kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluhyvinvointi
http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaaminen/

http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/

http://koulurauha.fi/

http://www.kivakoulu.fi/

Gellin, Maija 2011. Sovittelu koulussa. PS-kustannus.

Hamarus, Päivi 2008. Koulukiusaaminen. Huomaa, puutu, ehkäise. Kirjapaja.

Koulussa toimiminen
Aaltonen, Kimmo 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. Tietosanoma.

Cantell,  Hennele  2010.  Ratkaiseva  vuorovaikutus.  Pedagogisia  kohtaamisia  lasten  ja 
nuorten kanssa. PS-kustannus.

Ryhmäytys ja luokkahenki
Aalto, M.: Ryppäästä ryhmäksi. Tammer-Paino Oy. Tampere. 2000.

Kataja, Jukka; Jaakkola, Timo; Liukkonen, Jarmo. 2011. Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia 
harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-Kustannus.

Kopakkala, Aku. 2005. Porukka, jengi, tiimi - ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen. 
Edita 2005.

Leskinen,  Eija.  2010. Vinkkejä tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön.  PS-Kustan-
nus.

Popov Kavelin, Linda (suom. Riikka Parkkonen). 2010. Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen. 
52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä. PS-kustannus.

Sahlberg, Pasi & Sharan, S. 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. WSOY.

Salovaara, Reija ja Honkonen, Tiina. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-Kustannus.

Saloviita, Timo. 2009. Meidän koulu. Keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttami-
seen. PS-kustannus.

Saloviita, Timo 2006. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja osallistava kasvatus. PS-kustan-
nus.

Valkeapää,  Minna  2011.  Pomppivat  pavut.  Ryhmätoimintaa  pienille  ja  isoille.  Lasten 
Keskus.

Vanhempainyhdistystoiminta, kodin ja koulun yhteistyö
http://www.vanhempainliitto.fi/
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