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Strategia 2021-2025 



Into – etsivä nuorisotyö 
ja työpajatoiminta ry

Kaikilla on oikeus osallisuuteen ja 
hyvään arkeen. Into – etsivä nuorisotyö ja 
työpajatoiminta ry (Into) auttaa etsivässä 
nuorisotyössä ja työpajoilla työskenteleviä 
innostumaan ja innostamaan työssään.

Palveluihin osallistuvat nuoret ja aikuiset 
saavat tukea, jotta he voivat löytää oman 
polkunsa. Etsivä nuorisotyö ja työpajat 
tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden 
omannäköiseen elämään.

Jokainen innostuu jostakin!

Into edustaa yli 270 työpajaa sekä yli 
550 etsivää nuorisotyöntekijää 
Suomessa. Kaikkiaan etsivässä nuorisotyössä 
ja työpajoilla työskentelee yli 
2500 ammattilaista. Palveluihin 
osallistuu vuosittain yli 47 000 nuorta ja 
aikuista.



Arvot

•Rohkeasti

•Yhdessä

• Inhimillisesti



Into toimii 
asiantuntijana 

Into on etsivän nuorisotyön, 
työpajatoiminnan ja kohdennetun 
nuorisotyön asiantuntija. 

Nuorten ja aikuisten työllisyys, osaaminen, 
vaihtoehtoiset oppimisympäristöt ja työpaja-
toiminnan opinnollistaminen ovat 
erikoisalaamme. 

Edistämme aktiivista työvoima- ja sosiaali-
politiikkaa sekä kokonaisvaltaisten, 
kohtaavien palveluiden kehittämistä.

Hyödynnämme kokemusasiantuntijuutta ja 
kentän toimijoiden tietoa.

Into tuo esiin niiden äänen, joita ei kuulla.
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Inton strategiset tavoitteet

Etsivä nuorisotyö ja työpajat toimivat yhdessä, ettei kukaan jää ulkopuolelle.

Vahvistamme etsivää nuorisotyötä ja työpajatoimintaa, jotta kaikilla olisi 
mahdollisuus osallisuuteen ja omannäköiseen elämään.

Into osallistuu rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja rohkaisee 
kehittämään työmuotojen laatua.

Into tuo esiin niiden äänen, joita ei usein kuulla.
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Inton strategiset roolit toiminnan eri osa-alueilla

1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

• Merkityksen rakentaja

• Aktiivinen vaikuttaja

• Ratkaisujen esittäjä

2. Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittäminen

• Toimialan yhtenäistäjä ja organisaatioiden tukija

• Laadun ja vaikuttavuuden kehittäjä

• Ammatillisuuden ja osaamisen vahvistaja



Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen

Etsivä nuorisotyö ja työpajat tarjoavat 
jokaiselle mahdollisuuden 
omannäköiseen elämään.

Meillä on kokemusta, osaamista ja 
näkemystä siitä, miten kaikki saadaan 
mukaan, ettei kukaan jää ulkopuolelle.

Tarjoamme vaikuttavia ratkaisuja 
osallisuuden vahvistumiseen sekä 
siirtymiin kohti työelämää ja opiskelua.

Muutamme yhteiskuntaa niin, että 
jokainen löytää paikkansa.

Into osallistuu rohkeasti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Merkityksen 
rakentaja

Työtä yhteisen tavoitteen puolesta

→ Vahvistamme etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan yhtenäisyyttä

→ Kasvatamme etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan tunnettuutta

→ Lisäämme etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan painoarvoa

Lupaus: Teemme etsivää nuorisotyötä ja 
työpajatoimintaa tunnetuksi valtakunnallisesti 
inhimillisesti kohtaavina ja ammattitaitoisina 
palveluina. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Aktiivinen 
vaikuttaja

Tartumme ajankohtaisiin 
ilmiöihin

→ Seuraamme yhteiskunnallista tilannetta, 
osallistumme keskusteluun ja välitämme tietoa

→ Nostamme esiin palvelujärjestelmän puutteita 
ja kehittämistarpeita

→ Teemme vaikuttamistyötä etsivän nuorisotyön 
ja työpajatoiminnan toimintaedellytysten 
vahvistamiseksi

→ Teemme vaikuttamistyötä nuorten ja 
valmentautujien osallisuuden ja elinolojen 
parantamiseksi

Lupaus: Osallistumme rohkeasti ja rakentavasti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Ratkaisujen 
esittäjä

Asiantuntemuksella ja 
kokemuksella nostamme esiin 

vaikuttavia ratkaisuja

→ Etsimme rohkeasti ratkaisuja yhteistyössä 
verkostojemme kanssa

→ Nostamme esiin etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan tarjoamia ratkaisuja 
yhteiskunnallisiin haasteisiin

→ Olemme luotettava ja haluttu 
yhteistyökumppani

Lupaus: Etsimme aktiivisesti ratkaisuja ja 
nostamme esiin jo olemassa olevia hyviä malleja. 



Etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan 
kehittäminen

Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta toimivat 
yhdessä paremman tulevaisuuden puolesta.

Vahvistamme ammattilaisten osaamista ja 
tarjoamme menetelmiä työhön.

Rohkaisemme kehittämään työmuotojen 
laatua. 

Tuomme toiminnan tulokset ja vaikutukset 
näkyviin ja tarjoamme tukea paikalliseen ja 
alueelliseen vaikuttamistyöhön.
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Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittäminen

Yhtenäistäjä   
ja tukija

Etsivä nuorisotyö ja 
työpajatoiminta yhdessä 
paremman tulevaisuuden 

puolesta

→ Vahvistamme etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan yhtenäisyyttä

→ Rakennamme toimintamuotojen ja 
ammattilaisten välistä moniammatillista 
yhteistyötä

→ Kehitämme toimintamuotojen nuorisotyöllistä 
työotetta

→ Nostamme esiin ideoita ja hyviä käytäntöjä

Lupaus: Vahvistamme etsivien 
nuorisotyöntekijöiden ja työpajatoimijoiden 
yhteistä identiteettiä. Tuemme organisaatioita 
kehittämistyössä.
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Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kehittäminen

Laadun ja 
vaikuttavuuden 

kehittäjä

Tuotamme luotettavaa tietoa 
palveluiden laadusta ja 

vaikuttavuudesta 

→ Tuemme tiedolla johtamista ja kehittämistyötä 

→ Kehitämme toiminnan vaikuttavuuden 
mittaamista ja osoittamista

→ Kehitämme työmuotojen laatua

→ Teemme toiminnan tulokset ja vaikuttavuuden 
näkyväksi

→ Varmistamme, että vaikuttavuus on 
todennettavissa

Lupaus: Kerromme toiminnan inhimillisistä 
tuloksista. Kehitämme toiminnan laatua ja 
vaikuttavuutta. 
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Ammatillisuuden 
ja osaamisen 

vahvistaja

”Ihmiseltä ihmiselle”

→ Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta toimivat 
kohtaavasti, inhimillisesti ja  arvostavasti

→ Vahvistamme ammatillista osaamista

→ Rohkaisemme ammatillisen identiteetin 
esiintuomiseen

Lupaus: Vahvistamme ammattilaisten osaamista 
ja tuemme kenttää kehittämään omaa 
toimintaansa. 


