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"Tuloksemme on inhimillinen. Tuloksettomuus näkyy pahoinvointina ja isoina eurokuluina.” 
 – etsivä nuorisotyöntekijä 

1. Lisää ennaltaehkäisevää työtä ja mielenterveys- ja päihdepalveluja 

Varhainen tuki on vaikuttavinta.  

Rahoitusta ja ammattilaisia nuorisotyöhön sekä koulujen tuki- ja ohjauspalveluihin 

Nuoret tarvitsevat tukea ennen haasteiden kasautumista, lähipalveluna.   

• Rahoitus perusnuorisotyöhön ja kouluissa toteutettavaan nuorisotyöhön on löydyttävä. 

• Lisää ammattilaisten vetämiä nuorten kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja. 

• Opiskeluhuoltoa sekä oppilaan- ja opinto-ohjausta on lisättävä. 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut kaikkien saataville 

Ihmisten on päästävä nopeammin mielenterveys- ja päihdepalveluihin. 

• Lisää matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita. Nuorille on oltava heidän tarpeisiinsa vastaa-
vat palvelut. 

• Terapiapalveluihin on päästävä terapiatakuun mukaisesti.   

Lisää tukea nuorten asumiseen 

Nuoret tarvitsevat asuntoja ja asumisohjausta.  

• Lisää edullisia nuorisoasuntoja ja tuetun asumisen palveluita. 

2. Etsivän nuorisotyön laatua ja toimintaedellytyksiä vahvistettava 

Etsivässä nuorisotyössä nuori saa tukea haasteidensa ratkaisemiseen ja tarvitsemiinsa palveluihin kiinnittymiseen. 
Etsivä nuorisotyö on vaikuttava palvelu nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. 

Etsivän nuorisotyön jatkuvuus on varmistettava  

Etsivän nuorisotyön tarve on jatkuva. Haasteellisessa elämäntilanteessa oleva nuori tarvitsee tukea nopeasti. Vuo-
sittain varmistuva rahoitus aiheuttaa vaihtuvuutta työntekijöissä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden työsuhteiden vaki-
naistaminen turvaa nuorten pitkäjänteisen tukemisen. 

• Laadukas etsivän nuorisotyö tarvitsee myös kunnalta riittävän rahoituksen. 

• Etsivillä nuorisotyöntekijöillä pitää olla vakinaiset työsuhteet. 

Etsivän nuorisotyön asiantuntemusta on hyödynnettävä kunnan palveluiden kehittämisessä  

Etsivällä nuorisotyöllä on ensikäden tietoa kunnan palveluiden toimivuudesta nuorten näkökulmasta. Tätä tietoa 
tulee hyödyntää kunnan palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa.  

• Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa on oltava etsivän nuorisotyön edustus. 
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3.     Työpajat turvattava laadukkaana lähipalveluna  
Työpajatoiminta vahvistaa elämänhallintaa ja osaamista sekä tukee koulutukseen ja työhön sijoittumista. Työpaja-
toiminta on tuloksellinen keino edistää kunnan työllisyyttä ja elinvoimaa.  

Työpajatoiminnan resurssit on taattava 

Lupa auttaa. Lupa tukea koulutautumista. Lupa työllistää. 

• Työpajatoiminta on säilytettävä helposti saavutettavana lähipalveluna. Lisäksi tarvitaan etäpalveluja sekä 
lähi- ja digivalmennusta yhdistäviä malleja.  

• Työpajat toimivat oppimisympäristöinä. Ne tarjoavat sekä aitoja työtehtäviä että yksilöllistä valmennusta. 
Koulutuksen järjestäjien kannattaa vahvistaa yhteistyötä työpajojen kanssa.    

• Laadukas työpajapalvelu edellyttää riittäviä resursseja yksilövalmennukseen ja työvalmennukseen. Vai-
kuttava palvelu tarvitsee resurssit myös yhteistyöhön sote-palveluiden, koulutuksen järjestäjien ja työnan-
tajien kanssa.      

Työpajatoiminnan on vastattava eri tarpeisiin 

Palvelut ovat vaikuttavia silloin, kun ne vastaavat yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Ihmisten tarpeet ovat moni-
naisia – niihin on vastattava monipuolisilla palveluilla.  

• Kuntouttavat työpajapalvelut vahvistavat elämänhallintaa. Työkokeilu auttaa löytämään oman suunnan. 
Palkkatuettu työ kasvattaa osaamista ja tukee työllistymistä. Työhönvalmennus edistää tehokkaasti työ-
markkinoille siirtymistä. 

Lisää työpajojen starttivalmennusta 

Monella nuorella on haasteita arjenhallinnassa. Koulutukseen ja työmarkkinoille pääsemiseksi he tarvitsevat koko-
naisvaltaista psykososiaalista tukea. 

• Lisää elämänhallintaa vahvistavaa matalan kynnyksen työpajapalvelua, starttivalmennusta. 
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