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• Sosionomi (amk) ja diakoni 2001

• Sosionomi (yamk) / Terveyden edistäminen 2010

• Ammatillinen opettaja (pedagogiset opinnot)  2012 

• YTM, Nuorisotyön ja –tutkimuksen maisteriohjelma, 
Tampereen yliopisto 2016

• Työnohjaaja / prosessikonsultti 2018

• Tutkija 2020

Julkaisut:

• ”Nuorisotyön eettisyys kehittämishaasteena” Nuorisotutkimus -lehti 3/2010

• ”OLE HYVÄ! –Nuorisotyön eettisyys kehittämishaasteena” Kirjassa: Kehittyvä 
nuorisotyö (2012)

• ”Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus haastaa pohtimaan, tukee 
ammatillisuutta ja toimii huoneentauluna” Kirjassa: Selvää synergiaa –eettisesti 
kantavaa päihdekasvatusta (2012)

• Pieniä tekoja, suuria asioita –nuorisotyön eettinen näkökulma  (2014) 
(Esikoistietokirjan apuraha / Suomen tietokirjailijat 2013)

• ”Hallitaanko nuorisotyössä nuoria vai luodaanko siellä mahdollisuuksia 
nuoruuteen?” Nuorisotutkimus-lehti 1/2015

• ”NUPS taipuu vaan ei taitu” Kirjassa: Miksi nuorisotyötä tehdään? Tietokirja 
nuorisotyön opetussuunnitelman laatimisesta (2015)

• Nuoret Estradille #1 Äänenavaus. Oppimateriaali Mediakasvatukseen. Yhteistyössä 
Sanomalehti liitto ja Aikakausmedia. (2015)

• Pieniä tekoja, suuria asioita –nuorisotyön eettinen näkökulma (2020) Toinen 
painos.

• Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksii –Työhyvinvointi nuorisotyössä

”Minna (YTM / sosionomi YAMK) on työskennellyt nuorisotyön parissa 20 vuotta. Käytännön nuorisotyön kokemusta on kertynyt sekä 
kaupunkimaisen että maalaiskunnan nuorisotyön eri muodoista; Lapin vaelluksista kv-työhön, katupäivystyksistä nuorisotilatoimintaan. Hän on 
ollut mukana rakentamassa nuorisotyön ammattieettistä ohjeistusta ja pohtinut gradussaan nuorisotyön asiantuntijuutta. Nykyisessä työssään hän 
tutkii nuorisotyöntekijöiden työhyvinvointia. Nuorisoalan lisäksi hän toimii työnohjaajana.”

Minna Rauas



Työhyvinvointi -tutkimus 2020-2021
- Aineiston kerääminen
- Digitaalisuus aineistossa
- Näkökulmia ammatillisiin työhyvinvointitekijöihin
- Flow- työhyvinvoinnin mahdollistaja



focus group

• nuorisotyö
• etsivä 

nuorisotyö
• työpaja

kyselytutkimus

• 7 teemaa
• 98 kuntaa
• 421 vastausta

tutkimusaineisto 

• 3 SWOT analyysia
• 3 litteroitua keskustelua
• 421 kyselyvastausta

-”Kun on kiva mennä töihin…”
-”Työstä saa enemmän kuin sille antaa”

-ammattitaito ja asenne
-työyhteisö
-johtaminen
-työn sisältö ja rakenne
-verkostotyö
-yhteiskunnalliset ilmiöt
-nuoret asiakkaina 

-11 suositusta 
työhyvinvoinnin 
edistämiseen
-julkaistaan 11.10. 
nuorisotyön viikolla

Työhyvinvointi tutkimus nuorisotyössä / aineiston kerääminen



Tutkimuksen neljä näkökulmaa digiin:
1) Korona-ajan vaikutus digitaalisuuteen
”Oma työni digitaalisten toimintojen kehittämisessä on ehkä tämä korona lisännyt ja osittain tehty enemmän hiillostavammaksi.
Välillä tuntuu, että mennään liikaa digi-digi, että välillä tuntuu että kaikki toiminnot digimuotoon... -> syö työhyvinvointia, kun ei tahdota 
aina kuunnella, että ei kaikkea tarvitse /voi tehdä digitaalisena.

”Korona aikana työnkuva on muuttunut hyvin paljon. Digimaailmaan sukellettiin nopsaa, etätyötä sai tehdä ja osittain liikkuvaa keväällä, 
mutta nyt syskyllä ja talvella olemme olleet joka puolella. Eletään jatkuvassa limbossa jossa huomisen suunnitteleminen on haastavaa.”

”Korona-aika on muuttanut työtä merkittävästi. Koen, etten ole niin hyvä työssäni mm. digitaalisia alustoja käyttäessäni kuin kohdatessani 
nuoria kasvotusten.” 

2) Digitaalisuuden yleinen kehittyminen
”Työntekijöiden taitotaso ei ole ajantasalla esimerkiksi digitaalisen työn näkökulmasta ja viestinnän osaaminen on heikkoa. Myös 
yksittäisten esihenkilöiden vanhahkot toimintatavat tai ajatukset hidastavat liikaa kehitystä ja uusiutumista.”

”Työn vaativuus on muuttunut vuosien saatossa. Itsellä erityisesti kuormitusta tuonut erilaisten digitaalisten alustojen 
opettelu/käyttöönotto."

3) Digitaalisuudesta johtuva eriarvoistuminen
”Työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa  toisiinsa nähden. Ne jotka ovat viitseliäitä ja ahkeria, tekevät enemmän kuin muut ja toiset eivät 
viitsi edes opetella uusia asioita, eivätkä täten osallistu niihin. Esim. Digitaalinen nuorisotyö.”

4) Rakenteet ja digitaalisuus
”Alueen verkostoja on useita kunnan nuorisotyöhön(koulunuorisotyö, 
digitaalinen nuorisotyö jne)  isoissa kunnissa niissä on eri edustajat, mutta pienistä  
kunnista yksi ja ainut työntekijä kaikissa.”
”Myös vaatimus laadukkaan mediasisällön tuottamisesta osana 
nuorisotyötä ei istu käsitykseeni työn sisällöstä.”



Mistä työhyvinvointi rakentuu nuorisotyössä?



Työkuva

Luottaminen nuorisotyölliseen näkemykseen

Työhyvinvointia 
nuorisotyössä

Nuorisotyön sanallistaminen

Nuorisotyön merkityksellisyys

Palkkaus

Työyhteisö ja johtaminen

Työnohjaus 

Verkostotyö

Yhteisöllisyys nuorisotyössä
Työn rajaaminen





Haasteiden ja osaamisen suhde on flow’n kultainen sääntö. 
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Riittämättömyyden tunteesta maailmanparantajaksi 
 -suosituksia työhyvinvoinnin edistämiseen nuorisotyössä 
 

 

Työhyvinvointi on yhteinen asia. Tärkeää on, että nuorisoalan työntekijät, esihenkilöt, 
organisaatiot ja rahoittajat pohtivat näitä suosituksia omasta roolistaan ja sitä, miten kukin 

taho voi edistää nuorisoalan työhyvinvointia ja työssä jaksamista. 
 

Suositukset perustuvat työhyvinvointitutkimukseen, jossa nuorisotyöntekijät arvioivat omaa 
työhyvinvointiaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  

 
Suositusten lähtökohtana on ammatillinen työhyvinvointi eli miten ammatti vaikuttaa 

työhyvinvointiin ja mitkä asiat työssä vahvistavat tai heikentävät työhyvinvointia.    
 

Julkistamistilaisuus / Nuorisotyön viikon aloitus
Ma 11.10. kello 13-16 

Ilmoittautuminen: https://alli.fi/vaikuttaminen/nuorisotyo-ja-nuorten-hyvinvointi/nuorisotyon-viikko/ 



Kysymyksiä ja kommentteja ?


