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1   JOHDANTO 

Yhteisöpedagogi on kasvatuksen ammattilainen, joka voi työskennellä hyvin mo-

nenlaisissa työtehtävissä. Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuva yhteisöpe-

dagogi saa valmiudet työskennellä seurakunnassa nuorisotyönohjaajajana. (Ope-

tussuunnitelmat: Centria-ammattikorkeakoulu 2014-2015). Seurakuntien lisäksi 

yhteisöpedagogeilla on mahdollista työllistyä kunnille, lastensuojeluun ja järjes-

töille (Herranen & Määttä 2009, 60). 

 

Centria-ammattikorkeakoulu selvitti heiltä valmistuneiden yhteisöpedagogien 

työnkuvaa ja arvostusta. Tutkimukseen osallistui 190 vuosina 2003-2013 valmistu-

nutta yhteisöpedagogia. Koulutuksen kehittämisen kannalta on hyödyllistä tietää, 

millaisissa työtehtävissä yhteisöpedagogit työskentelevät. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisiin työtehtäviin yhteisöpedagogit 

ovat hakeutuneet valmistumisensa jälkeen, ja mitä heidän työnkuvaansa kuuluu. 

Tärkeässä roolissa on tutkinnon arvostus ja tunnettavuus. Tutkimuksen tutkimus-

ongelmat ovat: 

1. Millainen on yhteisöpedagogin työnkuva? 

2. Kuinka tunnettu tutkintonimike yhteisöpedagogi on? 

 

Teoriaosassa käsitellään yhteisöpedagogien koulutusta Suomessa ja kerrotaan 

Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi-koulutuksen historiasta. Teoria-

osassa käsitellään eri tahoja, joilla yhteisöpedagogi-tutkinnolla voi työskennellä 

sekä yleisesti nuorisotyötä, mikä on nuorisotyön tarkoitus. Tutkintonimikkeen 

tunnettavuutta käsitellään omassa luvussaan.  
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2  YHTEISÖPEDAGOGIN KOULUTUS 

Kaikki koulut, joissa yhteisöpedagogeja koulutetaan, rakentuvat samoista perus-

teista: yhteisöllisestä, pedagogisesta, yhteiskunnallisesta ja kehittämisosaamisesta. 

Näistä osista rakentuu yhteisöpedagogien ammattitaito. Yhteisöllisellä osaamisella 

tarkoitetaan kykyä työskennellä erilaisten tahojen kanssa ja taitoa ohjata osallista-

van toiminnan kautta yhteisöllisen toiminnan kehittämistä. Pedagogisessa osaa-

misessa yhteisöpedagogi tuntee kasvatuksen lainalaisuudet ja osaa soveltaa koh-

deryhmälle sopivia kasvatuksellisia toimintoja ohjauksessaan. Yhteiskunnallisessa 

osaamisessa on tiedossa yhteiskunnan rakenne ja sen toiminta. Yhteiskunnalliseen 

osaamiseen kuuluu taito huomata erilaisia globaaleja ilmiöitä ja taitoa käyttää niitä 

tietoja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi. Kehittämisosaamisessa henkilö 

osaa analysoida omaa toimintaympäristöä, ratkaista työelämänongelmia ja kehit-

tää omaa ammatillisuuttaan. (Herranen & Määttä 2009, 63.)  

 

Yhteisöpedagogi on kasvatuksen ammattilainen, joka voi toimia monenlaisissa 

kasvatuksen työtehtävissä niin lasten, nuorten, kuin perheiden kanssa. Centria-

ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. 

Se sisältää 90 opintopisteen verran kirkollisia opintoja, jotka antavat kelpoisuuden 

Piispainkokouksen säätämään kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Kirkollisiin ja 

teologisiin opintoihin kuuluu: teologisia opintoja, kirkon lapsi- ja nuorisotyön 

ammattiopintoja, seurakuntaharjoittelua ja opinnäytetyö, joka liittyy kirkon tai 

seurakunnan työhön. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, 

vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta, joista 15 opintopistettä on seura-

kuntaharjoittelua, ja opinnäytetyöstä. (Opetussuunnitelmat: Centria-

ammattikorkeakoulu 2014-2015.) 
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Koulutusta järjestetään ja toteutetaan yhteistyössä seurakuntien ja muiden kasva-

tustahojen kanssa. Kirkollisten opintojen lisäksi opintoihin kuuluu kasvatukselli-

sia ja yhteiskunnallisia opintoja. Työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys ovat 

koulutuksessa vahvasti läsnä erilaisten projektien muodoissa. Opiskelujen aikana 

on mahdollista suorittaa harjoittelu- tai opintojakso ulkomailla. (Centria-

ammattikorkeakoulu koulutustarjonta 2015.) On tärkeää, että koulutus on työelä-

mälähtöistä ja käytännönläheistä, koska yhteisöpedagogeja tulee kouluttaa tämän 

päivän tarpeisiin. Koulutuksessa ei kuitenkaan saa unohtaa tulevaisuutta ja sen 

tuomia mahdollisia haasteita. (Parviainen 2009, 45.) 

 

2.1  Koulutuksen historiaa Ylivieskassa 

 

Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogit opiskelevat Ylivieskan kampuk-

sella, Raudaskylän toimipisteessä. Raudaskylän kristillinen opisto on järjestänyt 

nuoriso-ohjaajan opistoasteen koulutusta vuodesta 1966 alkaen, aina vuoteen 2001 

asti. Tämän jälkeen on alettu järjestämään yhteisöpedagogikoulutusta Centria-

ammattikorkeakoulun (entinen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu) toimesta. 

(Raudaskylän kristillinen opisto 2015.) Yhteisöpedagogi-tutkintonimike on vahvis-

tettu vuonna 2003 humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnoksi 

(Nyman 2012, 244). 

2.2  Yhteisöpedagogikoulutus muualla 

Yhteisöpedagogiksi voi kouluttautua myös Humanistisen ammattikorkeakoulun 

kautta. Koulutusta järjestetään Kuopiossa, Jyväskylässä, Turussa ja Nurmijärvellä. 
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Opintojen puolivälissä Nurmijärveltä siirrytään opintoja jatkamaan Helsinkiin. 

Kuten Centria-ammattikorkeakoulussa, niin Humanistisessa ammattikorkeakou-

lussakin opintojen laajuus on sama 210 opintopistettä, jotka koostuvat perus-, 

ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

Opintojen ollessa puolessa välissä siirtyy opiskelija Humanistisen ammattikorkea-

koulun TKI- keskukseen, eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokeskukseen. 

Opiskelija suorittaa opinnot siellä loppuun, ja saa olla mukana erilaisissa hank-

keissa, jotka mahdollistavat verkostoitumisen työelämään. (Humanistinen ammat-

tikorkeakoulu 2015.)  

 

Mikkelin ammattikorkeakoulu järjestää myös yhteisöpedagogi tutkintoon johta-

vaa koulutusta Mikkelissä. Työelämä ja työelämän oppimisympäristöt ovat tiiviis-

ti mukana opiskelussa. Jokainen opiskelija saa olla mukana vähintään yhdessä 

työelämän projektissa, jossa opiskelija saa työstää oikeita työtehtäviä. Tämä edes-

auttaa verkostoitumista työelämään jo opiskeluiden aikana, sekä vahvistaa aiem-

min opittua. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoi-

sista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja harjoittelusta sekä 

opinnäytetyöstä. Mikkelin ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Kymenlaakson 

ammattikorkeakoulun kanssa. (Opetussuunnitelmat: Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2015-2016.) 

 

Suomessa on yksi ammattikorkeakoulu, joka järjestää yhteisöpedagogikoulutusta 

ruotsin kielellä. Novia yrkeshögskolan kouluttaa yhteisöpedagogeja Turussa. Ku-

ten edellä mainituissa kouluissa myös Novialla opinnot ovat laajuudeltaan 210 

opintopistettä eli kestoltaan 3,5 vuotta. Opinnot koostuvat samankaltaisista opin-

noista kuin muissakin yhteisöpedagogikoulutusta antavissa ammattikorkeakou-

luissa. (Novia 2015.) 
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3  YHTEISÖPEDAGOGIN TYÖNKUVA JA ARVOSTUS 

Yhteisöpedagogien sijoittuminen työmarkkinoilla on monipuolinen. Ei ole selkeäs-

ti kerrottu tai määritelty, missä yhteisöpedagogi voi työskennellä. (Herranen & 

Määttä 2009, 62.) Yhteisöpedagogin työhön voi kuulua yksilötason ohjaamista, 

sekä organisaation toimintatapojen kehittämistä (Nyman 2012, 252). Yhteisöpeda-

gogien työtehtävät kehittyvät ja etsivät paikkaansa. Yhteisöpedagogeilla on paikka 

nuorisotyössä, mutta ajan kanssa saattaa tarvetta olla muuallakin. Mahdollisuuk-

sia voi olla esimerkiksi sosiaalityöhön. Nuorisotyötä tarvitaan tulevaisuudessakin, 

koska nuorisotyö toimii parhaimmillaan ongelmien syntymistä ehkäisevänä työ-

nä, sen osallistavan ja ohjaavan toiminnan kautta. (Parviainen 2009, 41-44; Pohjola 

2009, 29.) 

3.1  Nuorisotyö 

Suomalaisella nuorisotyöllä on neljä tehtävää, eli funktiota. Ne ovat sosiaalifunk-

tio, personalisaatiofunktio, kompensaatiofunktio ja resursointi- ja allokointifunk-

tio. Sosialisaatiolla tarkoitetaan nuorten liittämistä yhteiskunnan, lähiyhteisön ja 

kulttuurin jäseniksi. Tarkoituksena on sosiaalistaa nuoria toimimaan. Personali-

saatiofunktion tarkoituksena on ohjata nuorta kehittymään omaksi itsenäiseksi 

itsekseen. Nuorisotyöltä tämä vaatii nuoren ainutlaatuisuuden ja omaleimaisuu-

den tukemista, tunnustamista ja tunnistamista. Nuorisotyön toiminnan kautta 

mahdollistetaan nuorelle inhimillinen kasvu, sekä innostavia oppimiskokemuksia, 

jotka auttavat nuoren persoonan vahvistumista. (Nieminen 2014, 23-24.) 

 

Kolmantena tehtävänä nuorisotyössä on auttaa ja ohjata nuoria. Tasa-arvo, yh-

denvertaisuus ja elämänhallinta ovat nuorisotyössä läsnä nuorten ongelmien kaut-



6 

 

ta. Kompensaatiofunktio on vahvasti läsnä esimerkiksi erityisnuorisotyössä ja las-

tensuojelussa. Neljäntenä tehtävänä on resursointi- ja allokointifuktio. Tämä teh-

tävän tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnan nuorille osoittamiin voimavaroi-

hin ja niiden suuntaamisen vaikuttamiseen. Tätä tehtävää pyritään toteuttamaan 

nuorisopolitiikan avulla. Nuorisopolitiikan tarkoituksena on vaikuttaa ja ottaa 

huomioon, miten nuoret huomioidaan poliittisissa päätöksenteoissa. (Nieminen 

2014, 25-26.) 

3.2  Työnkuva 

Yhteisöpedagogi on kasvatuksen ammattilainen, joka voi toimia monenlaisissa 

kasvatuksellisissa tehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työhön kuuluu 

kasvatusta, ohjaamista ja opettamista. Yhteisöpedagogin työnimikkeinä voivat olla 

esimerkiksi: nuorisotyöntekijä, toiminnanjohtaja, koulutussuunnittelija, ohjaaja, 

nuorisosihteeri, nuorisotyönjohtaja, kouluttaja sekä yrittäjä. Centria-

ammattikorkeakoulusta valmistuvan yhteisöpedagogin työnimikkeitä voivat olla 

myös nuorisotyönohjaaja, lastenohjaaja sekä lähetyssihteeri. Näihin kolmeen ni-

mikkeeseen vaaditaan kirkollisia ja teologisia opintoja, joita Centria-

ammattikorkeakoulu tarjoaa. (Centria-ammattikorkeakoulu koulutustarjonta 

2015.) 

3.2.1  Kunnan nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö 

Vuonna 2006 on julkaistu uusin nuorisolaki, joka vaikuttaa kunnissa tehtävään 

nuorisotyöhön. Nuorisolain tavoitteeksi on kirjattu seuraava:  

Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, 

edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvis-
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tamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1/2006, 

1§). 

 

Kunnallinen nuorisotyö, eli niin sanottu perusnuorisotyö, sisältää nuorisotilatoi-

minnan, harrastus- ja kerhotoiminnan ylläpitämistä, erilaisten reissujen ja tapah-

tumien järjestämistä ja paikallisten yhdistysten motivointia ja aktivointia sekä tu-

kemista taloudellisesti. Työhön kuuluu hallinnointia, organisointia, koordinointia 

sekä työn kehittämistä. On tärkeää kuulla nuoria ja olla viemässä nuorten asioita 

eteenpäin. (Cederlöf 2004, 51.)  

 

Kunnalliseen nuorisotyöhön kuuluu monialaista yhteistyötä, joka tarkoittaa eri 

toimialojen viranomaisten yhteistyötä. Yhteistyöhön kuuluu niin kunnan kuin 

valtion viranomaisia. Kunnassa täytyy olla olemassa nuorten ohjaus- ja palvelu-

verkosto, joka auttaa suunnittelussa ja toimeenpanon kehittämisessä. (Lybeck & 

Walldén 2011, 25-28.) 

 

Etsivä nuorisotyö on kunnallista nuorisotyötä ja tavat tehdä etsivää työtä vaihte-

levat kunnittain. Etsivässä nuorisotyössä tärkeimpänä tehtävänä on löytää nuoria, 

jotka tarvitsevat apua. Tavoitteena on solmia kontakteja nuorten kanssa, ja raken-

taa luottamus, joka auttaa kartoittamaan nuoren tilannetta ja avun tarvetta. Etsivä 

nuorisotyöntekijä on henkilö, joka kulkee nuoren rinnalla ja saattaa nuorta tarvit-

tavien palveluiden piiriin sekä opastaa niiden käytössä. Työhön sisältyy palvelui-

den etsimistä, joita nuoret voivat käyttää, sekä verkostoitumista yhteistyö tahojen 

kanssa. (Puuronen 2014, 23-24; Nuorisolaki 3/2006, 7a§.) 
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3.2.2  Kirkon kasvatus- ja nuorisotyö 

Kirkon kasvatus- ja nuorisotyö on laaja-alaista työtä, jossa kohdataan lapsia, nuo-

ria ja perheitä. Työhön kuuluu yhteistyötä koulujen, perheiden, järjestöjen ja yh-

teiskunnan kanssa. Kirkon kasvatus- ja nuorisotyö rakentuu kirkolle annetusta 

tehtävästä, joka on kirjattu kirkkolakiin. (Elomaa 1997, 85.) Kirkkolakiin kirjattu 

tehtävä on seuraavan lainen:  

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa 

sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittä-

miseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (Kirkkolaki 1/1993, 

2§). 

 

Keskeisiä työn osa-alueita ovat ohjaaminen, opettaminen, kasvun tukeminen ja 

kouluttaminen. Kirkon nuorisotyönohjaajan työhön kuuluu hengellisen työn 

osaaminen, joka tarkoittaa kristillisen uskon tuntemista, sielunhoidon osaamista 

sekä rukous- ja jumalanpalveluselämän merkitystä ja toteutusta. Työ sisältää 

suunnittelua, kehittämistä, ohjaamista sekä toteuttamista. Vapaaehtoisten hank-

kiminen ja kouluttaminen nuorisotyöhön on nuorisotyönohjaajan vastuulla. Lisäk-

si hän myös johtaa vapaaehtoisia. Viestintä ja markkinointi ovat osa nuoriso-

työnohjaajan työtä. (Kirkon nuorisotyöntekijän ydinosaaminen 2010.) 

 

Kirkon lapsityöhön kuuluu erilaisten ryhmien, tapahtumien ja retkien järjestämis-

tä lapsille ja perheille. On olemassa erilaisia kerhoja, jotka ovat avoimia koko per-

heelle eikä vain lapselle. Sen lisäksi voidaan järjestää perheleirejä. Säännölliset ko-

koontumiset tuovat perheille voimaa ja virkistävät. (Alopaeus-Karhunen & Wen-

nermark 2004, 22.) Lapsityössä halutaan tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja 

kasvua (Salmensaari 2004, 217). Ohjaus, kasvatus, hoito ja huolenpito ovat lasten-

ohjaajan työssä läsnä (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015). 
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Kirkon varhaisnuorisotyön piiriin kuuluvat 7-14-vuotiaat lapset. Toiminnallisuus, 

verkostoituminen, yhteistyöt sekä projektit ovat varhaisnuorisotyössä läsnä. Var-

haisnuorisotyötä tekevä henkilö toimii kerhonohjaajien koordinaattorina. Kerho-

jen lisäksi varhaisnuorisotyöhön kuuluu leiri- ja retkitoiminta, koululaisten aamu- 

ja iltapäivätoiminta sekä partio. Koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluu 

mm. päivänavaukset ja koulujumalanpalvelukset. (Jansa 2010, 266-267, 269, 275.) 

 

Kirkon järjestämää rippikoulua ohjaa rippikoulusuunnitelma, joka on piispainko-

kouksen hyväksymä asiakirja. Suunnitelmaan on kirjattu tavoitteet, sekä rakenne, 

josta rippikoulu muodostuu. Yleistavoitteen lähtökohtana on kaste- ja opetusteh-

tävä sekä lähimmäisenrakkaus. (Rippikoulusuunnitelma 2001.) Suunnitelma antaa 

suunnat rippikoulutyötä tekevälle nuorisotyönohjaajalle. Rippikoulutyön piirissä 

näkyy usein isosia, jotka toimivat avustajina rippikoulussa. Rippikoulujen lisäksi 

isoset voivat olla apuna myös muilla leireillä, kuten lasten- ja varhaisnuorten lei-

reillä. Isoset ovat saaneet koulutuksen tehtäväänsä ja useimmiten koulutuksen 

hoitaa kirkon nuorisotyönohjaaja. (Porkka 2005, 86-87, 97.)  

 

Kirkon erityisnuorisotyötä tekee yleensä palkattu työntekijä ja vapaaehtoinen. 

Työtä tehdään nuorten omassa ympäristössä, eli toimistolta jalkaudutaan nuorten 

pariin. Työn tarkoituksena on antaa nuorille tukea, ja apua heidän ongelmissaan, 

sekä auttaa heitä kasvamaan ja itsenäistymään. Erilaisten ryhmien, kuten nuorten 

ihmissuhderyhmien, järjestäminen kuuluu kirkon erityisnuorisotyön työnkuvaan. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on tärkein tavoite tässä työmuodossa. (Ni-

vala 2005, 142-145.) 
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3.2.3  Järjestöt ja yhdistykset 

Yhteisöpedagogina on mahdollista työskennellä järjestöissä ja yhdistyksissä. Va-

paaehtois- ja kansalaistoiminta ovat järjestöjen toiminnan lähtökohtina. Järjestö-

työtä tekevällä henkilöllä tulisi olla valmiudet ryhmän ohjaamiselle, ja koulutta-

miselle. Lisäksi organisointitaidot, ja vapaaehtoisten ohjaaminen toimintaan, ovat 

vahvasti järjestötyössä läsnä. (Lind & Kaunismaa 2009, 115-116.) Yhdistyksen toi-

minnanjohtajan työhön kuuluu taloudesta huolehtiminen, joten talouden hallin-

nan taidot ovat tärkeät. Sen lisäksi täytyy toimintaa kehittää ja suunnitella, sekä 

seurata piiriorganisaation toimintaa, ja toimia lähiesimiehenä työntekijöille. Järjes-

tö- ja yhdistystoimintaa säätelevät yhdistyslaki ja kulloisenkin yhdistyksen sään-

nöt, joista tulee ilmetä, mikä on yhdistyksen tarkoitus ja miten se toimii saavut-

taakseen tarkoituksensa. (Malvalehto 2009, 185-187.) 

3.2.4  Lastensuojelu 

Lastensuojelutyötä määrittelee lastensuojelulaki. Lastensuojelulain tavoitteena on 

turvata lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä monipuoliseen ja ta-

sapainoiseen kehitykseen. Lisäksi lain tarkoituksena on antaa lapselle oikeus eri-

tyiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1/2007, 1§.) 

 

Lastensuojelulaissa ei ole kirjattu suoraan mihin tehtäviin yhteisöpedagogi voi 

työllistyä lastensuojelun kentällä. Yhteisöpedagogi on pätevä lastensuojelussa, 

mikäli nimikettä ei ole rajattu sosiaalialan koulutukseen. Yhteisöpedagogeja näh-

dään niin avo- kuin laitoshuollon tehtävissä. Näissä tehtävissä nimikkeenä voi olla 

esimerkiksi ohjaaja, perhekotityöntekijä, omahoitaja ja vastaava ohjaaja. Laitos-

huollon työtehtävät painottuvat hoitoon, huolenpitoon, kasvatukseen ja opetus-
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työhön. Lisäksi työhön kuuluu yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä suunnitte-

lua, toteutusta ja hallinnollisia tehtäviä. (Jukkala 2009, 80-81.) 

  

Perhekotityössä, joka kuuluu sijaishuollon piiriin, tärkeintä on arkityön hallinta. 

Rutiineista, sekä nuoria kohtaan osoitetusta huolenpidosta, syntyy turvallinen 

tunne nuorille, mikä edesauttaa heidän kasvua. Lastensuojelutyön moninaiset työ-

tehtävät tekevät työstä haastavaa ja vaihtelevaa. (Riekki 2009, 167-170.)  

 

3.2.5  Verkkonuorisotyö 

Verkkonuorisotyössä nuorisotyöntekijä tekee etsivää ja auttavaa työtä. Omalla 

toiminnallaan työntekijät innostavat nuoria osallistumaan toimintoihin, sekä aut-

tavat ja tukevat nuorta löytämään vertaisryhmiin. Internetin avulla nuoren on 

helppoa ja nopeaa ottaa yhteyttä nuorisotyöntekijään. Keskustelut voivat kääntyä 

nopeasti syvällisiksi tai globaaleiksi. On tärkeää osata huomata, milloin ylitetään 

oma ammatillinen raja ja milloin asia pitää siirtää eteenpäin. (Kuikka 2011, 36-37.)  

 

Verkkonuorisotyötä tekevän henkilön on hyvä olla perillä nuorten käyttämästä 

kielestä ja symboliikasta (Siurala 2011, 148). Chatit ja keskustelupalstat auttavat 

tavoittamaan nuoria, ja on tärkeää tietää, mitkä sivustot ovat nuorten aktiivisessa 

käytössä (Huttunen & Merikivi 2011, 44-45). 

3.2.6  Nuorisotyö kouluissa 

Koulun nuorisotyön tapaan toimia vaikuttavat nuorten tarpeet. Nuorten keski-

näisten suhteiden ja ryhmäprosessien hoitaminen ovat tärkeitä koulun nuoriso-



12 

 

työssä. Nuorten aktivointi välitunnilla lisää tekemistä ja osallisuutta. Toiminnalli-

suuden avulla voi olla helpompi luoda nuoriin kontakteja. (Kiilakoski 2014, 51, 

88.)  

 

Nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria kokonaisuutena ja kuuntelevat heitä eri ta-

valla kuin opettajat. Opettajien tehtävänä on opettaa nuoria, mutta nuorisotyönte-

kijän tarkoitus on ohjata nuoria. (Kiilakoski 2014, 57-58, 87.) Erilaisten tapahtu-

mien ja teemapäivien pitäminen kuuluvat nuorisotyöntekijän tehtäviin (Koleh-

mainen & Lahtinen 2014, 55). Yksilö- ja pienryhmätyö kuuluvat nuorisotyönteki-

jän tehtäviin. Joustava perusopetus, eli JOPO, on tarkoitettu sellaisille nuorille, 

joilla on uhkana syrjäytyä, tai alisuoriutua. Nuorisotyö on omalla työotteellaan 

mukana tässä pienryhmä toiminnassa yhdessä koulun kanssa. (Kiilakoski 2014, 

91-93.) 

3.2.7  Projektityö 

Projektityö on nopeatempoista työtä, jossa työtä ohjaa projektisuunnitelma. Suun-

nitelmasta käy ilmi, mitä pitää tehdä ja missä ajassa. Projektityötä tekevältä henki-

löltä vaaditaan laajaa osaamista, kumppanuustaitoja ja johtamisen taitoja. Johta-

miseen kuuluu ihmisten ja tehtävän johtamista. Työ vaatii stressinsietokykyä ja 

hyviä yhteistyötaitoja. (Lahtinen 2013, 93.) 

3.3  Tutkintonimikkeen tunnettavuus 

Humanistinen ammattikorkeakoulu on tutkinut heiltä valmistuneita yhteisöpeda-

gogeja 2000-luvun alussa. Tutkimustulosten perusteella yhteisöpedagogin tutkin-

tonimike on vielä varsin tuntematon ja osa tutkimukseen vastanneista oli sitä 
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mieltä, että tutkintonimikkeen tunnettavuus olisi yksi syy siihen, miksi he ovat 

työttöminä. (Nikoskinen 2009, 16.) Yhteisöpedagogi-sana on harhaan johtava eikä 

se kerro suoranaisesti tutkinnon sisältöä ja tarkoitusta. Pedagogi viittaa kasvatus-

taitoon, mutta yhteisö johonkin muuhun. (Purjo 2012, 83.) 

 

Yhteisöpedagogin tutkintonimikkeen tunnettavuutta on pyritty parantamaan eri-

laisilla tiedotuskampanjoilla. Kuitenkin parasta mainosta nimikkeelle tekee yhtei-

söpedagogin työssä menestyvä henkilö, joka kertoo omasta koulutustaustastaan. 

(Parviainen 2009, 47.) 
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4  TUTKIMUSONGELMAT JA -MENETELMÄ 

Opinnäytetyöni aiheena on Centria-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yhtei-

söpedagogien työnkuva ja arvostus. On varsin luontevaa, että tutkimusongelmat 

liittyvät näihin kahteen termiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yhteisö-

pedagogien työnkuva, eli millaista työtä he tekevät. Arvostuksella tässä tarkoite-

taan tutkintonimikkeen tunnettavuutta, sekä sen arvostusta työpaikalla. 

4.1  Tutkimusongelmat 

Millainen on yhteisöpedagogin työnkuva? 

Tutkimuksen avulla haluan selvittää, millaisissa työtehtävissä Centriasta valmis-

tuneet yhteisöpedagogit työskentelevät. Mitä heidän työnkuvaansa kuuluu ja 

kuinka laajoja työtehtäviä heillä on. Koulutuksen kehittämisen kannalta on hyvä 

tietää millaista työtä valmistuneet yhteisöpedagogit tekevät. Haluan selvittää 

eroavatko työnkuvat riippuen siitä, missä päin Suomea asuu. 

 

Kuinka tunnettu tutkintonimike yhteisöpedagogi on? 

Yhteisöpedagogi nimitys tuntuu olevan vielä aika vieras, joten odotan mielenkiin-

nolla, minkälaisia vastauksia saadaan siihen, miten tutkintonimike tunnetaan. On 

mielenkiintoista saada tietää, onko tutkintonimikkeen tunnettavuudessa eroja aja-

tellen eri työaloja ja tahoja. Arvostetaanko joillakin aloilla enemmän nimikettä yh-

teisöpedagogi kuin toisilla ja ovatko yhteisöpedagogit tutumpia kirkolle kuin 

kunnalle? Koulutuksen kannalta on tärkeää tietää onko yhteisöpedagogi-nimike 

tuttu työkentillä. 
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4.2  Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyössäni tulen tutkimaan Centria-ammattikorkeakoulusta vuosina 2003-

2013 valmistuneita yhteisöpedagogeja, joille tutkimus oli suunnattu. Valmistuneil-

le yhteisöpedagogeille on lähetetty sähköinen Webropol-kysely keväällä 2014, jos-

sa on ollut niin avokysymyksiä kuin monivalintakysymyksiä. Kyselyyn on vastat-

tu anonyymisti. Helmi-maaliskuussa 2014 valmistuneet yhteisöpedagogit saivat 

luvan osallistua tutkimukseen, koska he ehtivät valmistua ennen kyselyn vastaus-

ajan umpeutumista. Tutkimuksen kohderyhmään kuului 190 yhteisöpedagogia, 

joista 104 vastasi. Vastausprosentiksi saatiin 55%. 

 

Opinnäytetyössäni tulen käsittelemään kysymyksiä 1-5, 7, 21-22 ja 28-29. Kysy-

mykset 21-22 liittyvät työnimikkeeseen sekä työtehtäviin ja kysymykset 28-29 liit-

tyvät yhteisöpedagogi tutkinnon arvostukseen ja merkitykseen. Nämä kysymyk-

set, sekä alun perustiedot vastaajista, ovat oleellisia tutkimukseni kannalta. (Liite 

1.) 

 

Käyn tulokset läpi käyttäen sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä tehdään aluksi 

päätös siitä, mikä aineistossa kiinnostaa. Kiinnostuksen määrittelevät tutkimuson-

gelmat. Sen jälkeen aineisto käydään läpi, ja erotellaan ne asiat, jotka ovat tutki-

muksen kannalta tärkeitä ja hyödyllisiä. Tämän jälkeen erotellut asiat luokitellaan 

esimerkiksi teemojen mukaan, ja lopuksi kirjoitetaan yhteenveto. (Sarajärvi & 

Tuomi 2009, 92.) 

 

Tulokset tulen esittämään tarvittaessa taulukkoina, sekä erilaisina kuvioina. Tulen 

vertaamaan tutkimuksen tuloksia keskenään, ja pyrin selvittämään, onko vastauk-

sissa eroavaisuuksia riippuen siitä, missä päin Suomea vastaaja asuu. Erityisesti 

kiinnostaa se, onko työtehtävissä eroja, vaikka työnimike olisi sama. 
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4.3  Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimukseen on vastannut 55% Centria-ammattikorkeakoulun valmistuneista 

yhteisöpedagogeista, joten tulokset antavat hyvän kuvan siitä, minkälaisissa työ-

tehtävissä yhteisöpedagogit työskentelevät. Mitä suurempi otanta on, sitä parem-

man kuvan tutkimus antaa ja tuloksia voidaan yleistää (Valli 2007, 112). Työnku-

vissa saattaa olla eroja riippuen siitä, kuka työtä tekee. Tehtävät saattavat olla hy-

vinkin moninaisia samoja töitä tekevien ihmisten välillä. Tutkimus antaa suuntaa, 

mutta ei kerro koko totuutta, yhteisöpedagogien työstä. 

 

Tutkimuksen kyselyssä on ollut niin avo- kuin monivalintakysymyksiä. On mah-

dollista, että kysymyksiä on ymmärretty tai tulkittu väärin. Monivalintakysymyk-

sissä käytettiin Likertin asteikkoa, joissa oli verbaalisesti määritelty arvot. Tämä 

lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska tällöin vastaajan ei tarvitse tehdä omaa 

tulkintaa vastausvaihtoehdoista. Verbaalisesti määriteltynä vaihtoehdot näkyvät 

kaikille vastaajille samoina. (Valli 2007, 115-116.) Väärin tulkintaa voi tapahtua 

niin vastaajan kuin tutkijan näkökentästä katsottuna. Voi olla, ettei vastauksia ole 

mietitty kunnolla, jolloin se ei anna todellista kuvaa tutkittavasta.  

 

Kysymyksiä oli kaiken kaikkiaan 33 kappaletta. Pitkissä kyselyissä on omat haas-

teensa. Vastaajan mielenkiinto pitää saada pysymään yllä viimeiseen kysymyk-

seen asti. (Valli 2007, 104.) 
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5   TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimukseen vastasi 104 valmistunutta Centria-ammattikorkeakoulun yhteisö-

pedagogia. Vastaajien joukossa oli niin miehiä kuin naisia (Kuvio 1). Vastaajista 

osa oli käynyt yhteisöpedagogikoulutuksen monimuotokoulutuksena (aikuiskou-

lutus). Monimuotokoulutuksen käyneitä oli 25 henkeä.  

 

 

KUVIO 1. Sukupuolijakauma vastanneiden kesken 

 

Vastauksia saatiin kattavasti eri maakunnista (Kuvio 2). Muutamia alueita oli, jois-

ta tuloksia ei tullut ollenkaan. Näitä olivat Kainuu, Etelä-Savo, Varsinais-Suomi ja 

Ahvenanmaa.  



18 

 

 

KUVIO 2. Vastaajien määrä maakunnittain 

 

Selvästi eniten vastauksia saatiin Pohjois-Pohjanmaalta, mihin voinee vaikuttaa se, 

että Centria-ammattikorkeakoulun Raudaskylän toimipiste sijaitsee Pohjois-

Pohjanmaalla. Toiseksi eniten vastauksia tuli Etelä-Pohjanmaalta. Muiden maa-

kuntien välillä ei ollut suuri eroja vastaajien suhteen. 

5.1  Työnkuva 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajien työnantajana toimi kirkko, valtio, kunta 

tai kuntayhtymä, järjestö tai III-sektori ja yksityinen yritys (Kuvio 3).  
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KUVIO 3. Työnantaja 

 

Työnantaja kysymykseen oli vastannut 95 henkilöä, joista 58 ilmoitti työnantajak-

seen kirkon. Kunnalla ja yksityisellä työskenteli miltei saman verran henkilöitä 

keskenään verrattuna. Järjestöllä tai III-sektorilla työskenteli viisi henkilöä ja valti-

olla yksi. Kaksi henkilöä oli vastannut työnantajakseen muun. Näiden kahden 

henkilön vastaukset jäävät tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkimuksen kannalta 

ne eivät olleet oleellisia. 

 

Seuraavissa alaotsikoissa tulen avaamaan tutkimuksessa ilmenneiden eri työpaik-

kojen työntekijöiden työnkuvaa. Yksityisissä yrityksissä työskentelevät henkilöt 

tekivät muutamaa henkilöä lukuun ottamatta työtä lastensuojelun parissa. 

5.1.1  Työnkuva seurakunnissa 

Tutkimukseen osallistuneista yhteisöpedagogeista 58 ilmoitti olevansa töissä seu-

rakunnalla. Yleisin työnimike oli nuorisotyönohjaaja. Kaiken kaikkiaan työnimik-
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keitä oli hyvin monenlaisia. Näitä olivat esimerkiksi varhais- ja erityisnuoriso-

työnohjaaja, lastenohjaaja, johtava nuorisotyönohjaaja, lapsi- ja perhetyöntekijä 

sekä lähetyssihteeri. Lisäksi oli yhdistelmävirkoja, joita esimerkiksi olivat nuoriso-

työnohjaaja-diakoni ja nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri. 

 

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö olivat melkein jokaisessa vastauksessa 

mainittuna jollakin tavalla. Toiseksi eniten käsiteltiin selkeästi kerhoihin liittyvää 

toimintaa. Kerhotyö näkyy seurakunnan työnkuvassa kerhonohjaajien koulutta-

misella ja kerhojen organisointina sekä markkinointina. Vastauksissa oli huomioi-

tu, että työntekijä vierailee kerhoissa satunnaisesti, ja toimittaa sinne tarvittavia 

materiaaleja. Erilaista yhteistyötä tehdään eri tahojen, kuten koulun, kanssa. Kou-

lujen kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluu päivänavausten pitoa, sekä vierailuja 

oppitunneilla. Joissakin seurakunnissa pidettiin koulupäivystystä. Partiotyötä sa-

noi tekevänsä osa vastaajista. 

 

Kouluikäisille tarkoitettujen kerhojen lisäksi seurakunnalla työskentelevä yhteisö-

pedagogi voi olla mukana perhe- ja päiväkerho toiminnassa. Perhemessujen järjes-

täminen yhteistyössä muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa, ja pikkukirkko-

jen pito päiväkodeissa, kuluu työhön. Erilaisten retkien ja leirien suunnittelu ja 

järjestäminen ovat seurakuntatyössä läsnä. Isoskoulutukset sekä vapaaehtoisten 

kouluttaminen esiintyivät vastauksissa. Nuorisotiloissa pidettävä toiminta, joka 

voi olla esimerkiksi nuortenilta, on nuorisotyönohjaajan työhön kuuluvaa. Yleises-

ti kaikessa seurakunnan toiminnassa näkyy kristillinen kasvatus ja kasteopetus, 

joka mainitaan kirkkolaissa (Kirkkolaki 4/1993, 1§). Jumalanpalveluselämässä mu-

kana oleminen avustamalla ja nuorille pidettävä jumalanpalveluskasvatus ovat 

työssä oleellisia. 
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Työhön kuuluu toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laadintaa. Erilaiset ko-

koukset ja palaverit ovat yleisiä. Johtamista voi olla niin työalan kokonaisjohtamis-

ta kuin henkilöstön johtamista. Erilaisissa yhdistelmäviroissa työnkuvaan kuuluu 

lähetys- ja kansainvälisyyskasvatusta, yhteydenpitoa lähetteihin, varainkeruuta, 

vapaaehtoisten koordinointia ja yleistä diakoniatyötä. 

5.1.2  Työnkuva kunnissa 

Kunnissa tehtävää nuorisotyötä teki kyselyn mukaan 16 henkilöä. Vastaajia työs-

kenteli kouluilla avustajina sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina että asun-

tolanohjaajina. Osan nimikkeenä oli nuorisotyöntekijä ja nuoriso-ohjaaja. Etsivää 

nuorisotyötä teki nimikkeen mukaan vain yksi henkilö. 

 

Lasten ja nuorten perustarpeista huolehtiminen, sekä tuen tarpeen tunnistaminen, 

nousivat työnkuva kysymyksessä esille. Nuorten kuuntelemisen tärkeys oli esillä 

useammassa vastauksessa. Toiminnan suunnittelu ja arviointi, sekä toimintaker-

tomusten ja talousarvioiden tekeminen, kuuluvat kunnalliseen työhön, unohta-

matta nuorisotaloon liittyvää toimintaa, kuten avoimet ovet ja kerhot. Tapahtu-

mien ja retkien järjestäminen kuuluvat vastausten perusteella työnkuvaan. 

 

Yhteydenpidot yhteistyötahojen kuten koulun ja seurakunnan kanssa olivat vas-

tauksissa esillä, unohtamatta yhteydenpitoa vanhempiin. Erilaiset valistukset, ku-

ten päihdevalistukset, nousivat muutamassa vastauksessa esille. Ryhmäytymis-

päivien pitäminen ja nuorisovaltuusto mainittiin vastauksissa.  

 

Joustavan opetuksen, eli JOPOn, toiminta näkyi vastauksissa, mutta sen enempää 

ei sitä ollut avattu, mitä työnkuvaan tarkalleen kuuluu. Ammattiopistojen asunto-

loissa työskentelevien työnkuvaan kuului turvallisuudesta huolehtimista, sekä 



22 

 

asuntolan ylläpidollisia tehtäviä. Ohjaaminen ja avustaminen olivat asuntolanoh-

jaajankin työssä läsnä. 

5.1.3  Työnkuva yksityisissä yrityksissä 

Yksityinen sektori oli nykyisenä työnantajana 13 henkilöllä. Näistä suurin osa 

työskenteli lastensuojelun piirissä. Työnimikkeitä yksityisellä sektorilla olivat va-

paa-ajanohjaaja, kasvattaja, ohjaaja, opettaja, perhekotiohjaaja, perhetyöntekijä ja 

päihdetyöntekijä. 

 

Nuorten ohjaaminen ja kasvatus nousivat työnkuva kysymyksen vastauksissa sel-

keästi esille. Ohjaaminen voi olla arjessa tapahtuvaa tai koulussa opintojen oh-

jaukseen liittyvää. Ohjaamisen lisäksi työhön kuuluu toiminnan suunnittelua ja 

toteutusta, erilaista raportointia, esimerkiksi sosiaalitoimelle, ja kasvatussuunni-

telmien tekoa. Palaverit vanhempien, koulun ja sosiaalitoimen kanssa kuuluvat 

työhön. 

 

Arjen pyörittäminen ja sen organisointi mainittiin useammassa vastauksessa. Ko-

dinhoidolliset tehtävät, johon kuuluu muun muassa ruuan laitto, siivous, vaate-

huolto ja läksyjen valvonta kuuluvat työhön. Arkeen kuuluu myös rajojen asetta-

mista. Mikäli työntekijällä on oma nuori ohjattavana, hoitaa hän tämän asioita. 

Erilaisten ongelmien ratkaiseminen liittyen asumiseen tai vapaa-aikaan, kuuluu 

työntekijän työnkuvaan. 
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5.1.4  Työnkuva järjestöissä, III-sektorilla ja valtiolla 

Järjestöillä ja III-sektorilla työskenteli yhteensä viisi henkilöä. Heidän työnimikkei-

tä olivat projektipäällikkö, ohjaaja, nuorisotyöntekijä, järjestösihteeri ja aikuiskou-

luttaja. 

 

Vastausten perusteella järjestöjen ja III-sektorin työnkuvat ovat hyvinkin laajat ja 

keskenään paikoitellen erilaiset. Työhön kuuluu niin hallinnollisia kuin viestinnäl-

lisiä työtehtäviä, joita voivat olla esimerkiksi kotisivujen, jäsenlehden tai muusta 

viestinnästä vastaaminen. Työnkuvaan kuuluu työhön liittyvien paperitöiden hoi-

taminen. Erilaisten neuvontapalveluiden tunteminen ja tietäminen sekä mahdolli-

sesti palvelun luominen ovat tärkeitä asioita.  

 

Projektitöissä arviointi ja talouden seuranta on tärkeää. Jos järjestön tai III-sektorin 

toimintaa rahoittaa jokin taho, täytyy heille raportoida toiminnasta. Niin kuin 

kuntien, myös järjestöjen ja III-sektorin työnkuvaan kuuluu nuorten ja opiskelijoi-

den iltojen pitoa, sekä nuorten ja vanhempien ohjaamista ja tukemista. 

 

Tulosten mukaan valtiolla työskenteli vain yksi henkilö ja hänen työnimikkeenä 

oli toimistonjohtaja. Toimistonjohtajan työnkuvaan kuului esimiestehtävät sekä 

sosiaaliturvan etuusratkaisut. 

5.2  Yhteisöpedagogin arvostus työelämässä 

Kyselyssä kysyttiin yleisesti yhteisöpedagogi-tutkinnon arvostusta työelämässä 

(Kuvio 4). Kysymykseen vastasi 103 henkilöä. 
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KUVIO 4. Vastaajien mielipide yhteisöpedagogi-tutkinnon arvostuksesta työelä-

mässä. 

 

Tuloksista saatiin selville, että vähän alla puolet vastaajista ovat jokseenkin samaa 

mieltä yhteisöpedagogi tutkinnon arvostuksesta työelämässä. Seuraavaksi eniten 

vastauksia sai täysin samaa mieltä vaihtoehto. Yksi vastaajista oli täysin eri mieltä. 

Tulokset osoittavat, että yhteisöpedagogi-tutkintoa arvostetaan yleisesti työelä-

mässä.  

 

Tutkimuksessa kysyttiin kuinka hyvin yhteisöpedagogi-tutkinto tunnetaan työ-

elämässä (Kuvio 5). 
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KUVIO 5. Tutkinto tunnetaan hyvin työelämässä. 

 

Vastaajista melkein puolet olivat jokseenkin eri mieltä tutkinnon tunnettavuudesta 

työelämässä. Vähän alle kuudennes oli täysin eri mieltä tutkinnon tunnettavuuden 

kanssa. Kuitenkin aiemmissa tuloksissa todettiin, että yhteisöpedagogi-tutkintoa 

arvostetaan työelämässä. Tästä voidaan tehdä päätelmä, että ne jotka tietävät yh-

teisöpedagogi-tutkinnon arvostavat sitä. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin miten tutkintoa arvostetaan eri aloilla (Kuvio 6). 
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KUVIO 6. Vastaajien mielipide tutkinnon arvostuksesta eri aloilla. 

 

Tuloksista nähdään, että reilu enemmistö vastaajista on täysin samaa mieltä yhtei-

söpedagogi-tutkinnon arvostuksesta kirkolla. Noin viidennes vastaajista on täysin 

samaa mieltä tutkinnon arvostuksesta kunnalla, lastensuojelussa, järjestöissä ja III-

sektorilla. Jokseenkin samaa mieltä tutkinnon arvostuksesta kirkolla ja lastensuoje-

lussa oli neljännes ja kunnalla sekä järjestöillä ja III-sektorilla vähän reilu kolman-

nes vastaajista. Vajaa puolet vastaajista ei osannut sanoa yhteisöpedagogi-

tutkinnon arvostuksesta kunnalla, lastensuojelussa tai järjestöllä ja III-sektorilla. 

Näistä tuloksista voidaan päätellä, että yhteisöpedagogi-tutkinto koetaan arvoste-

tummaksi kirkolla kuin kunnalla, lastensuojelussa tai järjestöillä ja III-sektorilla. 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, nostaako kirkollinen pätevyys tutkinnon arvoa. Tähän 

kysymykseen vastasi 103 henkilöä. Täysin samaa mieltä oli 47 vastaajaa ja jok-

seenkin samaa mieltä 31 vastaajaa. Kolme henkilöä oli jokseenkin eri mieltä ja 22 

henkilöä ei osannut sanoa. Näistä vastauksista voidaan päätellä, että enin osa vas-

taajista koki kirkollinen pätevyyden nostavan tutkinnon arvoa. 
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Tutkimuksessa selvitettiin kuinka hyvin koulutus antaa valmiudet työskennellä 

eri aloilla (Kuvio 7). 

 

 

KUVIO 7. Tutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä eri aloilla. 

 

Tuloksista käy ilmi, että kaikista parhaiten tutkinnon koetaan antavan valmiudet 

kirkolla työskentelyyn. Kuitenkin melkein puolet vastaajista ovat jokseenkin sa-

maa mieltä tutkinnon antamista valmiuksista työskennellä kunnalla, järjestöllä ja 

III-sektorilla. Lastensuojelun osalta on mielenkiintoista huomata, että vastauksia 

annettiin kutakuinkin saman verran täysin samaa mieltä-vastaukseen ja täysin eri 

mieltä-vastaukseen. Muutoin lastensuojelun osalta vastaukset jakautuivat tasaises-

ti. 

 

Yhteisöpedagogeilta kysyttiin tutkimuksessa palkkauksesta, vastaako saatava 

palkka työtehtävien vaativuuteen. Seitsemän vastajaa oli täysin samaa mieltä 

palkkauksesta ja 37 henkilöä oli jokseenkin samaa mieltä, eli yhteensä vähän alle 

puolet vastaajista. Yhdeksän henkilöä ei osannut sanoa mitään. Kaksi henkilöä oli 
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täysin eri mieltä ja 42 oli jokseenkin eri mieltä. Kirkolla työskentelevistä 57 henki-

löstä 27 oli jokseenkin eri mieltä ja ainoastaan viisi oli täysin samaa mieltä palk-

kauksesta. Palkkaukseen ei olla täysin tyytyväisiä. 

 

Yli puolet vastanneista oli täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä, että tutkin-

nolla saa kohtuullisen helposti töitä. Yksi henkilö oli täysin eri mieltä ja yhdeksän 

henkilöä oli jokseenkin eri mieltä. 18 henkilöä ei osannut sanoa mitään. Tutkinnol-

la koetaan saavan kohtalaisen helposti töitä ja vastanneista yli puolet olivat sitä 

mieltä, että toimenkuva edellyttää ammattikorkeakoulututkintoa. 
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6  POHDINTA 

Opinnäytetyöni tutkimusongelmat olivat yhteisöpedagogin työnkuva selvittämi-

nen ja arvostus työelämässä. Tarkoituksena oli selvittää, millaisissa työtehtävissä 

yhteisöpedagogit työskentelevät, mitä heidän työhönsä kuuluu. Tutkimuksen 

avulla haluttiin selvittää yhteisöpedagogien arvostusta, sekä tunnettavuutta. Näi-

hin tutkimusongelmiin saatiin hyvin vastauksia ja ne saatiin selvitettyä. Kaiken 

kaikkiaan tutkimukseen osallistui 104 Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpe-

dagogia. Tulokset antavat hyvän kuvan yhteisöpedagogien työstä ja arvostukses-

ta. 

 

Työnkuvaan liittyen halusin selvittää, onko työnkuvissa eroa riippuen missä päin 

Suomea vastaaja asuu. Vertailin kirkolla työskentelevien henkilöiden työnkuvia 

keskenään ja vastauksissa ei noussut merkittäviä eroja, jotka olisi tutkimuksen 

kannalta kannattanut nostaa esille. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että työnku-

vat kirkolla ovat samankaltaiset eri puolilla Suomea. Muilla aloilla työskentelevien 

henkilöiden vastauksia en alkanut vertailemaan tarkemmin tässä asiassa, koska 

heitä oli huomattavasti vähemmän kuin kirkolla työskenteleviä, joita oli 58 henki-

löä. Näiden alojen tulokset eivät olisi olleet vertailu kelpoisia, eikä niitä olisi voi-

nut yleistää. Yhteisöpedagogien työtehtävät ovat monipuolisia ja työnimikkeitä on 

monenlaisia. 

 

Yhteisöpedagogi-tutkinnon arvostukseen ja tunnettavuuteen saatiin mielenkiin-

toisia vastauksia, joista pystyi tekemään päätelmiä. Vastaajat kokivat, että tutkin-

toa arvostetaan työelämässä, mutta sitä ei tunneta kovinkaan hyvin. Tästä voidaan 

päätellä, että yhteisöpedagogi-tutkinnon tietävä henkilö osaa arvostaa sitä. Yhtei-

söpedagogi-tutkinnon katsottiin olevan arvostetumpi kirkon piireissä kuin kun-

nalla, lastensuojelussa, järjestöissä tai III-sektorilla. Tästä olisi mielenkiintoista 
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tehdä jatkotutkimus, jossa selvitettäisiin syitä siihen, minkä takia yhteisöpedagogi-

tutkinnon arvostus jakautuu näin.  

 

Tutkimuksen lopussa vastaajilla oli mahdollista kertoa ajatuksia yhteisöpedagogi-

tutkinnosta yleisesti. Vastauksista nousi esille, että koulutuksen kirkolliseen puo-

leen oltiin tyytyväisiä. Osa vastaajista koki, ettei ollut saanut tarpeeksi opetusta 

liittyen lastensuojelun, kunnan ja järjestön työhön. Yhteisöpedagogi-nimikettä oli 

kommentoitu vastauksissa. Osa koki nimikkeen harhaan johtavaksi, eikä se anna 

selkeää kuvaa koulutuksen antamista valmiuksista. Uskoisin, että Centria-

ammattikorkeakoulussa tartutaan yhteisöpedagogien tunnettavuuden parantami-

seen ja tämän eteen varmasti jo tehdäänkin töitä. 

 

Toimeksiantajan kannalta tutkimus on onnistunut. Tutkimuksen avulla saatiin 

selville yhteisöpedagogien työnkuvaa ja arvostusta. Koulutuksen kehittämisen 

kannalta on hyödyllistä tietää, minne yhteisöpedagogit ovat valmistumisen jäl-

keen hakeutuneet töihin. Vaikka suurin osa Centria-ammattikorkeakoulusta val-

mistuvista yhteisöpedagogeista menee seurakunnalle töihin, ei koulutuksen järjes-

tämisessä saa unohtaa, että on olemassa muitakin työpaikkoja, joihin yhteisöpeda-

gogit voivat työllistyä. 

 

Omalta osaltani tutkimuksen tekeminen on sujunut odottamallani tavalla. Kysely 

oli laadittu hyvin ja siitä sai helposti esille ne asiat, jotka olivat tutkimukseen hyö-

dyllisiä. Tutkimukseen olisi voinut liittää toisen kysely, johon yhteisöpedagogien 

mahdolliset työnantajat olisivat voineet vastata. Heiltä olisi voinut kysyä yhteisö-

pedagogi-tutkinnosta ja sen arvostuksesta, onko yhteisöpedagogi-tutkinto heillä 

tiedossa? Tästä voisi varmaankin tehdä aivan oman tutkimuksen ja se voisi olla 

yhtenä ratkaisuna yhteisöpedagogien tunnettavuuden lisäämiseen.   
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http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/85780A9E8154761EC225770A003912B4/$FILE/Rippikoulusuunnitelma%202001.pdf
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/625ED50305E45407C225710E00264C98?OpenDocument&lang=FI
http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/625ED50305E45407C225710E00264C98?OpenDocument&lang=FI
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Centrian alumnitutkimus 

 

Tervehdys Raudaskylältä! 

 
Pyydämme Sinua vastaamaan alumnikyselyyn, jonka tarkoituksena on selvittää Centria-

ammattikorkeakoulun (ent. Keski-Pohjanmaan AMK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön 
koulutusohjelmasta valmistuneiden yhteisöpedagogien työelämään sijoittumista. Vas-
taamalla annat arvokasta tietoa yhteisöpedagogin työuran ja ammatillisen identiteetin 

kehittymisestä, jota hyödynnetään koulutuksemme kehittämisessä.Vastaukset käsitel-
lään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa tuloksista. 

Vastaa kyselyn kysymyksiin ja lähetä lomake. Sen jälkeen sinulla on mahdollisuus jättää 
yhteystietosi 100€ LAHJAKORTIN arvontaa varten erillisen linkin kautta. Lisätietoja kyse-

lystä voit kysyä allekirjoittaneilta. 
 
Kiitos yhteistyöstä! 

 
Jukka Hautala   Vesa Nuorva   Reetta Leppälä 

koulutusohjelmajohtaja  yliopettaja    lehtori 
050 3442 796   044 4492640   044 4492645 
 

1. Sukupuoli * 
Nainen 

Mies 
 
2. Syntymävuosi 

 

3. Siviilisääty 
Naimaton 

Avoliitossa 
Avioliitossa 
Rekisteröidyssä parisuhteessa 

Eronnut 
Leski 

 
4. Asuinpaikka 

Lappi 

5. Minä vuonna aloitit yhteisöpedagogiopinnot ammattikorkeakoulussamme? * 
2000 
2001 

2002 
2003 

2004 
2005 
2006 

2007 
2008 
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2009 
2010 
2011 

2012 
6. Mikä oli pohjatutkintosi yhteisöpedagogikoulutuksen alkaessa ammattikorkeakoulus-

samme? 
Ammatillinen tutkinto, mikä? 
Opistoasteen tutkinto, mikä? 

Lukio/ylioppilastutkinto 
Ammattikorkeakoulututkinto,mikä?
Yliopistotutkinto, mikä? 
Muu, mikä? 
 

7. Opiskelin Centria-ammattikorkeakoulussa (ent. Keski-Pohjanmaan AMK) * 
nuorten koulutuksessa 

aikuiskoulutuksessa 
 
8. Olitko opiskelujesi aikana opiskelijavaihdossa tai kansainvälisessä harjoittelussa? 

Kyllä 
En 

 
9. Millä tavalla koet kansainvälisen kokemuksen vaikuttaneen ammattitaitoosi, ammatil-
liseen identiteettiisi ja työllistymiseesi? 
Ammatillinen identiteetti on omaan elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatillisena toi-

mijana sekä käsitys itsestä suhteessa työhön ja ammattiin. 


10. Kuinka kauan yhteisöpedagogiopintosi ammattikorkeakoulussamme kestivät? 
2 ½ lukuvuotta tai vähemmän 

yli 2 ½ lukuvuotta – 3lukuvuotta
yli 3 lukuvuotta - 3½ lukuvuotta 

yli 3½ lukuvuotta - 4 lukuvuotta 
yli 4 lukuvuotta - 4½ lukuvuotta 

yli 4½ lukuvuotta 
 
 

 
11. Oletko suorittanut jonkin tutkinnon ammattikorkeakoulustamme valmistumisen jäl-

keen? 
Kyllä, minkä tutkinnon? 
Suoritan parhaillaan, mitätutkintoa?
En 
 

 
12. Mitkä ovat olleet pisimmät työsuhteesi tällä hetkellä? 
 

Pisin  Toiseksi pisin  Kolmanneksi pisin 
työsuhde  työsuhde  työsuhde 

Seurakunnan tehtävissä,  
kuinka monta vuotta ja kuukautta?   
Lastensuojelun tehtävissä,  
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kuinka monta vuotta ja kuukautta?   
Kunnan tehtävissä,  
kuinka monta vuotta ja kuukautta?   
Järjestöpuolen tehtävissä, missä,  
kuinka monta vuotta ja kuukautta?   
Muualla, missä ja kuinka monta  
vuotta ja kuukautta?          
 

13. Kuvaile omin sanoin yksi tämänhetkisen työurasi käännekohta eli tapahtuma, jolla 
on ollut ratkaiseva vaikutus työurasi kulkuun. 



14. Ovatko työpaikkasi olleet enimmäkseen 
täysin koulutusta vastaavia 

läheisesti alaan liittyviä 
muun alan töitä 

 
15. Oletko ollut työttömänä ammattikorkeakoulustamme valmistumisen jälkeen? 
Kyllä olen 

En ole 
 

16. Kuinka kauan olet ollut työtön ammattikorkeakoulustamme valmistumisen jälkeen? 
alle puoli vuotta 
puolesta vuodesta yhteen vuoteen 

yli 1 vuotta - 2 vuotta 
yli 2 vuotta - 5 vuotta 

yli 5 vuotta 
olen parhaillaan työtön, kuinka kauan olet ollut? 
 

17. Oletko tällä hetkellä 
palkkatyössä 

opiskelija 
perhevapaalla 
armeijassa/siviilipalveluksessa 

muu, mikä? 
 

18. Mikä taho on nykyinen työnantajasi? 
Kirkko 
Valtio 

Kunta tai kuntayhtymä 
Järjestö- tai III-sektori, mikä? 

Yksityinen yritys, mikä? 
Oma yritys, mikä? 
Muu, mikä? 

 
19. MIllainen on nykyinen työsuhteesi? 

Toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen), kokopäiväinen 
Toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen), osa-aikainen 

Määräaikainen, kokopäiväinen 
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Määräaikainen, osa-aikainen 
Jotain muuta, mitä? 
 

20. Kuinka kauan nykyinen työsuhteesi on kestänyt? (Vuosi ja kuukausi) 


21. Mikä on nykyinen työnimikkeesi? 

22. Luettele suurin piirtein tärkeysjärjestyksessä tämänhetkiset täsmälliset työtehtäväsi 
(= toimenkuvasi)? 



23. Työskenteletkö tällä hetkellä samalla seudulla, josta aikanaan lähdit opiskelemaan? 
Kyllä 

En 
 

24. Millä tavalla ammatillinen identiteettisi kehittyi yhteisöpedagogikoulutuksen aikana? 
Ammatillinen identiteetti on omaan elämänhistoriaan perustuva käsitys itsestä ammatil-
lisena toimijana sekä käsitys itsestä suhteessa työhön ja ammattiin. 



25. Millä tavalla ammatillinen identiteettisi on kehittynyt työelämässä? 



26. Kuvittele itsesi 5 vuoden päähän. Minkä tahon mieluiten haluaisit silloin olevan työn-
antajasi? 

Kirkon 
Valtion 

Kunnan tai kuntayhtymän 
Järjestön tai III-sektorin, minkä? 
Yksityisen yrityksen, minkä? 

Oman yrityksen, Minkä? 
Muun, minkä? 

 
27. Perustele edellisen kysymyksen vastaustasi. 


28. Miten arvioisit saamaasi yhteisöpedagogi (AMK, kirkollinen)-tutkinnon arvoa ja mer-
kitystä työelämässä? 

                        Täysin samaa  Jokseenkin    En osaa  Jokseenkin eri  Täysin eri 
                           mieltä         samaa mieltä   sanoa       mieltä            mieltä 

Tutkintoa arvostetaan työelämässä. 
Tutkintoa arvostetaan kirkon työssä. 
Tutkintoa arvostetaan lastensuojelu- 
työssä.    
Tutkintoa arvostetaan kunnan työssä.     
Tutkintoa arvostetaan järjestötyössä  
ja III-sektorilla.   
Kirkollinen pätevyys nostaa tutkinnon  
arvoa.                                                  
Tutkinnolla saa kohtuullisen helposti  

työpaikan.  
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Tutkinto tunnetaan hyvin työelämässä.    
Tutkinnolla saatujen töiden toimenkuva  
edellyttää ammattikorkeakoulututkin-

toa.
Tutkinnolla saadusta työstä maksettava  

palkka vastaa työtehtävien vaativuutta. 
Tutkinto antaa hyvät valmiudet kirkon  
nuorisotyönohjaajan työhön.  
Tutkinto antaa hyvät valmiudet  
lastensuojelutyöhön.  
Tutkinto antaa hyvät valmiudet  
kunnan nuorisotyöhön.         
Tutkinto antaa hyvät valmiudet järjestö 

työhön ja III-sektorilla tehtyyn työhön.
 

29. Voit perustella edellisen kysymyksen mielipiteitäsi tai kertoa muita ajatuksiasi saa-
mastasi yhteisöpedagogitutkinnosta. 


30. Suositteletko meiltä saamaasi yhteisöpedagogikoulutusta alasta kiinnostuneille nuo-
rille tai aikuisille? 

Kyllä,miksi?
En,miksi?
En osaa sanoa,miksi?
 
31. Miten kehittäisit yhteisöpedagogikoulutustamme työelämästä saamasi kokemuksen 

perusteella? 


32. Uudessa toimiluvassa saimme mahdollisuuden järjestää myös ylempään ammatti-

korkeakoulututkintoon valmistavaa koulutusta. Olisitko mahdollisesti kiinnostunut 
suorittamaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon meillä? 

Kyllä 
En 
En osaa sanoa 

 
33. Vapaa sana! 

 


