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Nuorten työpajatoimintaNuorten 
työpajatoiminta

Osallistujien ennakkokysymyksiä: 

”Onko oppivelvollisuusiän laajentumisella vaikutusta 
työpajatoimintaan ja jos on, niin miten?”

”Mikä on työpajatoiminnan rooli oppivelvollisuuden 
laajentumisessa?”

”Miten nuorten työpajatoiminta otetaan huomioon yhtenä 
oppimisympäristönä oppivelvollisuuden laajentuessa? Miten 
taataan pedagoginen osaaminen nuoren opettamisessa, jos 
nuori on suorittamassa oppimista nuorten työpajalla? Miten 
huolehditaan siitä, että nuorten työpajatoimija saa 
korvauksen tekemästään ohjaustyöstä?”



Nuorten työpajatoimintaa koskeva sääntely

• Nuorten työpajatoiminnasta ja sen järjestämisperiaatteista säädetään                  
nuorisolain 1285/2016 4 luvussa.

• Nuorten työpajatoiminta suunnattu alle 29-vuotiaille. 

• Nuorten työpajatoiminnan järjestäjinä voivat toimia kunta tai useat kunnat yhdessä tai 
nuorten palveluja tuottava yhteisö.

• Nuorten työpajatoiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, mutta jos 
kunta päättää järjestää palvelua, on sitä järjestettävä lainsäädännön mukaisesti.

• Lain mukaan nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren valmiuksia 
päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun, päästä avoimille työmarkkinoille tai 
muuhun nuoren tarvitsemaan palveluun. Työpajatoiminnan tarkoitus on parantaa nuoren 
elämänhallintataitoja, edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta 
yhteiskuntaan. 
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https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285


Nuorten työpaja voi olla oppimisympäristö

Jotta nuorten työpaja voi olla oppivelvollisen oppimisympäristö tulee oppivelvollisella 
nuorella olla opiskelupaikka oppivelvollisuuslain 4 §:n mukaisessa koulutuksessa.

• Lisäksi asiasta on sovittava yhdessä oppivelvollisen ja hänen huoltajansa tai muun 
laillisen edustajansa kanssa
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Nuorten työpajatoimintaEtsivä nuorisotyö

Osallistujien ennakkokysymyksiä: 

”Miten etsivän nuorisotyöntekijän rooli muuttuu lain 
muutoksen myötä?”

”Mikä on etsivän nuorisotyön rooli oppivelvollisuuden 
laajentumisessa?”

”Millaisessa roolissa näette etsivän nuorisotyöntekijän 
joka kunnassa, oppivelvollisuuden laajentamiseen 
liittyvässä ohjaus- ja valvontavastuussa?”



Etsivää nuorisotyötä koskeva sääntely

• Etsivän nuorisotyön järjestämisestä säädetään nuorisolain (1285/2016) kolmannessa 
luvussa, 10§-12§. 

• Etsivän nuorisotyön palvelut on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

• Lain mukaan kunta järjestää etsivää nuorisotyötä. Se on kunnalle vapaaehtoinen tehtävä, 
mutta kun kunta päättää sitä järjestää, on se tehtävä nuorisolaissa säädetyllä tavalla. Lain 
noudattamisvelvoitetta ei ole sidottu etsivän nuorisotyö valtionavustukseen.

• Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä 
sellaisten palvelujen tai muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren kasvua, itsenäistymistä, 
osallisuutta ja elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen tai työhön.

• Etsivää nuorisotyötä koskevissa pykälissä säädetään mm., että etsivään nuorisotyöhön 
osallistuminen on nuorille aina vapaaehtoista. Etsivän nuoren kanssa tekemä työ perustuu 
vuorovaikutuksessa syntyvälle luottamukselliselle suhteelle, ja se on käytännössä työn 
onnistumisen edellytys. 
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Etsivä nuorisotyö  ja oppivelvollisuus

Muutos nuorisolain 11§ Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle;  voimaan 1.8.2021: 

…Sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot 
voidaan luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei 
ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää 
opinnot ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa;

3) myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen sekä Kansaneläkelaitos 
voivat luovuttaa tiedot nuoresta, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi 
tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve 
kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen 
palvelujen ja muun tuen piiriin.
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Etsivä nuorisotyö täydentää kunnan ohjaustehtävää

• Nuorisolain mukaisella etsivällä nuorisotyöllä ei voi korvata oppivelvollisuuslaissa 
säädettyä perusopetuksen järjestäjälle, koulutuksen järjestäjälle tai asuinkunnalle 
säädettyjä ohjaus- ja valvontatehtävää. 
• Huomioitava eri tehtävät ja roolit. 

• Nuorta ei myöskään voida velvoittaa ottamaan etsivän nuorisotyön palvelua vastaan. 

HUOM! 
Nuorella itsellään on aina oikeus hakeutua etsivän nuorisotyön asiakkuuteen eri 
elämäntilanteissa 

• Kun nuori itse niin haluaa, etsivä nuorisotyö voi toimia hänen tukenaan esimerkiksi 
koulutukseen hakeuduttaessa, koulutuksen loppuun suorittamisessa tai muita 
soveltuvia palveluita arvioitaessa. 
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Nuorten työpajatoiminta

Ohjaamotoiminta
Osallistujien ennakkokysymyksiä: 

”Mikä on Ohjaamon rooli 
oppivelvollisuuden laajentumisessa?”



Ohjaamot

• Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen                           
palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja. 

• Ohjaamo on tila, paikka tai alusta, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat 
yhdessä monialaisesti työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin 
liittyviä palveluita. 

• Eri toimijoiden ja hallinnonalojen työtä ohjaava lainsäädäntö, rekisterit, toimintaohjeet ja 
menettelytavat ovat voimassa ja käytössä myös Ohjaamoympäristössä. 

• Ohjaamossa palvelun lähtökohtana on nuoren ilmoittama yksilöllinen tarve. Ohjaamossa 
on voitava asioida ilman ajanvarausta, sekä nuoren niin halutessa ilman henkilötietojen 
kirjausta. Myös tilojen esteettömyys on huomioitava. 

• Ohjaamossa asioiminen ei ole nuorta velvoittavaa, mutta viranomainen voi tarjota 
Ohjaamossa erilaisia lakisääteisiä palveluita.
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