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1.
JOHDANTO

TERVETULOA ETSIVÄÄN 
NUORISOTYÖHÖN!
Tämä opas on tarkoitettu ensisijaisesti etsiville 
nuorisotyöntekijöille ja heidän esimiehilleen pe-
rehdytyksen tueksi, mutta myös kokeneemmat 
ammattilaiset voivat hyödyntää sitä työn suun-
taamisessa, kehittämisessä ja rajapintojen etsi-
misessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämän 
oppaan avulla ymmärrät paremmin etsivän nuo-
risotyön taustaa, arvoja ja eetosta sekä nuoriso-
lain määrittelemää perustehtävää.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoit-
teena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat 
koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat 
tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä 
nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori 
sitä haluaa. Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren val-
miuksia päästä elämässä eteenpäin. Etsivä nuoriso-
työ on nuorelle vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö on läsnä nuorten keskuudessa ja 
tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamuksel-
liseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren 
kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja tu-
kee nuorta hakeutumaan niihin palveluihin, joita hän 
tarvitsee ja haluaa.
 

Etsivän nuorisotyön juuret ovat etsivässä työs-
sä, jota on tehty eri muodoissaan syrjäytynei-
den väestönosien parissa jo vuosikymmeniä. 
Suomalainen etsivä työ on ottanut vaikutteita 
muista Pohjoismaista ja Euroopasta; etsivään 
nuorisotyöhön on vaikuttanut erityisesti Norjan 
nuoriin suunnattu sosiaalityö, jossa etsivä työ 
on merkittävässä osassa. Lisäksi taustalla ovat 
vahvasti myös nuorisotyön eetos, arvot ja toi-
mintatavat – kuten kasvun tukeminen, rinnalla 
kulkeminen sekä osallisuuden ja toimijuuden 
vahvistaminen.

Etsivä työ perustuu kuuntelemiseen ja neuvot-
telemiseen – mitä nuori haluaa ja mihin hän on 
valmis sitoutumaan. Kaiken muutokseen täh-
täävän työn lähtökohtana on ihmisten ja yhtei-
söjen oma osallisuus asetettujen tavoitteiden 
määrittelyssä ja toteuttamisessa. Yksilötason li-
säksi etsivää työtä tehdään myös yhteisötasolla, 
sillä yhteisöissä tapahtuvat muutokset tukevat 
yhteisön jäsenten yksilöllistä prosessia. Etsivän 
työn ydin on ymmärtää yksilöiden tahdonilmai-
sut oikein, löytää keinoja muutosten saavutta-
miseen ja olla mukana luomassa muutoksille 
myös yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia edellytyk-
siä. (Lähde: Amet ry). Etsivä nuorisotyö tavoittaa 
nuoria sekä heidän omista arjen toimintaympä-
ristöistään että verkostojen kautta.

Etsivää työtä on tehty Suomessa 1960 -luvulta 
alkaen – silloin työskenneltiin erityisesti jengien 
parissa uudella tavalla, menemällä ulos sinne, 
missä nuoret ovat. Työtä tehtiin 1970 -luvulla 
Norjan mallin mukaisesti sellaisten nuorten 
parissa, joiden katsottiin elävän riskioloissa. 
Työ profiloitui kadulla tehtäväksi työksi, jossa 
keskityttiin palvelujen ulkopuolella, vaikeassa 
tilanteessa olevien erityisryhmien, kuten narko-
maanien ja prostituoitujen, tukemiseen. Työtä 
tehdään työparina ja kaduilla luodaan kontak-
teja nuoriin, joille ehdotetaan sitten tapaamisia 
myös ”kentän” ulkopuolella. (Lähde: Välittämi-
sen ammattilaiset, Vamos).

Etsivää nuorisotyötä on tehty Suomessa 1990 
-luvulta alkaen ja vuonna 2008 opetus- ja kult-
tuuriministeriö alkoi rahoittaa etsivän nuoriso-
työn kokeiluja kunnissa osana sosiaalisen vah-
vistamisen palvelukokonaisuutta. Nuorisolakiin 
etsivä nuorisotyö kirjattiin ensimmäisen kerran 
2011, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriö alkoi 
myös myöntää kunnille säännöllisempää avus-
tusta etsivän nuorisotyön järjestämiseksi. Näin 
mahdollistetaan valtakunnanlaajuinen joustava 
ja helposti saavutettava lähipalvelu niille nuo-
rille, jotka ovat jäämässä syrjään tai tarvitsevat 
muuten tukea löytääkseen oman polkunsa.

Etsivää nuorisotyötä on tehty 
Suomessa 1990 -luvulta alkaen…

4 5



2.
ARVOT JA 
TYÖOTE

ETSIVÄN
EETOS JA ARVOT
Kaikkea nuorisotyötä ohjaa ensisijaisesti nuori-
solaki ja siellä määritetyt periaatteet. Lisäksi nuo-
risotyölle on tehty Nuorisotyön ammattieettinen 
ohjeistus (Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry 
ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry), joka 
on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla 
on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, 
järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.

Ammattieettisen ohjeistuksen mukaan nuorisotyön 
tavoitteena on, että jokainen nuori saavuttaa omien 
voimavarojensa ja näkemyksensä mukaisen paikkan-
sa yksilönä ja yhteiskunnan jäsenenä. Nuorisotyössä 
tuetaan ja mahdollistetaan nuorten omaehtoista toi-
mintaa, nähdään nuoret yksilöinä ja ryhmän jäseninä, 
ohjataan nuoria ratkaisemaan myönteisesti ristiriitoja 
sekä välttämään asenteellisuutta ja ennakkoluuloja. 
Nuorisotyöntekijä valaa omalla toiminnallaan ja ole-
muksellaan uskoa tulevaan. Nuorisotyö on kohtaa-
mista, kannustavaa kasvatusta ja yhdessä tekemistä. 
Nuorisotyöntekijä löytää aikaa silloin, kun nuori sitä 
tarvitsee. Hän ymmärtää nuorisotyön rakentuvan 
nuoren vapaaehtoiselle osallistumiselle. Nuoriso-
työntekijä tarttuu vääryyksiin ja korjaa epäoikeuden-
mukaisuutta, puuttuu nuoren kasvua, kehitystä tai 
terveyttä vaarantavaan toimintaan sekä toimii tasa-
puolisesti, oikeudenmukaisesti ja erilaisuutta kunni-
oittaen. 

Nuorisotyöntekijä tunnistaa nuorten erilaisia 
tarpeita, välittää, on läsnä ja kannustaa nuorta. 
Nuorisotyöntekijä antaa nuorelle aikaa oppia 
elämästä ja korjata tekemiään virheitä. Nuoriso-
työ vahvistaa nuoren osallisuutta lähiyhteisöis-
sä, eri kulttuureissa ja yhteiskunnassa, edistää 
nuorten elinoloja ja hyvinvointia sekä rakentaa 
ja kehittää yhdessä nuorten kanssa turvallisia 
toimintaympäristöjä. Nuorisotyö muuttuu nuor-
ten tarpeiden ja nuorisokulttuurien mukana. 
Nuorisotyöntekijä osallistuu nuorten tukemi-
seen arjessa ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä 
luo edellytyksiä nuorten osallisuudelle, pelko-
jen voittamiselle ja unelmien toteutumiselle. 

Nuorisotyöntekijä arvostaa omaa työtään, toi-
mii rakentavasti ja avoimesti työyhteisössä ja 
yhteistyöverkostossa sekä vahvistaa nuoriso-
työn roolia luottamalla asiantuntijuuteensa, 
tunnistamalla oman ammatti-identiteettinsä ja 
olemalla ammattialansa ja osaamisensa kehit-
täjä. Nuorisotyöntekijä jakaa omaa osaamis-
taan ja oppii toisilta ammattilaisilta ja toimii 
monialaisessa yhteistyössä nuorisotyön omilla 
vahvuuksilla. Hän edistää eri toimijoiden välis-
tä vuoropuhelua, kunnioittaa nuorta ja hänen 
lähiverkostoaan sekä käsittelee vastuullisesti 
saamiaan tietoja. 

Nuorisotyöntekijä on kasvun ja kasvatuksen 
tukija ja toimii nuoruuden ja nuorten elinolo-
jen tulkkina. Hän seuraa nuorisopoliittista kes-
kustelua ja päätösten valmistelua, osallistuu 
keskusteluun ja tuo nuorten näkökulmaa esille. 
Nuorisotyöntekijällä on kyky rakentavalla taval-
la kyseenalaistaa ja nostaa esille yhteiskunnal-
lisia epäkohtia. Hän kannustaa nuoria vaikutta-
maan itse ja kehittää yhdessä nuorten kanssa 

vaikuttamismahdollisuuksia, tiedostaa 
työnsä ja organisaationsa lähtökohdat 
sekä tarkastelee kumppanuuksia, yh-
teistyötä ja ulkopuolista rahoitusta tästä 
näkökulmasta. Nuorisotyössä kunnioi-
tetaan luontoa ja elämää, huomioidaan 
toimintaympäristö, puututaan ilkival-
taan ja kannustetaan ympäristöystä-
välliseen elämäntapaan sekä noudate-
taan kestävän kehityksen periaatteita. 
Nuorisotyöntekijä valitsee toiminnoissa 
luontoa kunnioittavia, ympäristöystäväl-
lisiä vaihtoehtoja ja työmenetelmiä sekä 
huolehtii omasta hyvinvoinnistaan. Nuo-
risotyöntekijä tunnistaa ja tunnustaa 
oman rajallisuutensa, osaa hyödyntää 
nuorille tarkoitettua palveluverkostoa 
työnsä tueksi sekä osaa erottaa työn ja 
vapaa-ajan ja asettaa rajat suhteessaan 
nuoreen. Osaamistaan ja jaksamistaan 
hän ylläpitää huolehtimalla itsestään ja 
perehtymällä uuteen tietoon nuorista ja 
nuorisotyöstä. 
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Etsivä nuorisotyö toimii nuorisotyön arvo-
jen ja eetoksen mukaan, minkä lisäksi sen 
tekemisen taustalla vaikuttaa etsivän työn 
perinne.

Vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus 
– Nuori määrittelee tarpeen ja päättää itse siitä, 
mihin suuntaan elämäänsä haluaa viedä, työtä 
tehdään aina nuoren antamien tietojen poh-
jalta. Nuori saa aina valita, ottaako hän etsivän 
nuorisotyön tukea vastaan vai ei.

Nuorilähtöisyys – Etsivää nuorisotyötä teh-
dään siellä missä nuoret ovat, silloin, kun nuoret 
tarvitsevat ja aina yhteistyössä nuorten itsensä 
kanssa. Etsivä nuorisotyö on tavoitteellista ja 
nuoren tarpeista lähtevää. Nuori asettaa itse ta-
voitteita omalle elämälleen. 

Kunnioitus - Kokonaisvaltainen ja humanis-
tinen ihmiskäsitys, nuoren kunnioittaminen 
sellaisena kuin hän on, yhdenvertaisuus ja 
vastavuoroisuus, ihmisarvon tunnustaminen ja 
nuoren arvomaailman hyväksyminen. 
 
Rinnalla kulkeminen – Etsivä nuorisotyö tukee 
nuorta ratkaisemaan elämänsä haasteita, löy-
tämään tarvitsemiinsa palveluihin ja pysymään 
niissä, vaihtaa saattaen ja on nuoren elämässä 
mukana niin kauan, kuin hän haluaa tai tarvit-
see. Nuori voi aina palata takaisin, ”ovi jää auki”. 
Etsivä nuorisotyöntekijä on aidosti läsnä.

Nuoren puolella, ei puolesta – Nuori itse on 
toimija, joka ratkaisee oman elämänsä haasteita 
ja rakentaa haluamansalaista tulevaisuutta. Etsi-
vä nuorisotyö on nuoren tukena, mutta ei rat-
kaise haasteita nuoren puolesta. Nuori on itse 
vastuussa omasta elämästään. Etsivä nuoriso-
työ motivoi ja tukee nuorta tekemään sellaisia 
valintoja, jotka ovat hänelle hyväksi.

Luottamuksellisuus – Yhteistyö etsivän nuo-
risotyöntekijän ja nuoren välillä perustuu luot-
tamukseen, ymmärtämiseen, läpinäkyvyyteen 
ja rehellisyyteen.

Kokonaisvaltaisuus – Nuoren kokonaisvaltai-
nen hyvinvointi, yksilölliset tarpeet ja niiden 
edellyttämät palvelut ohjaavat työskentelyä. 
Tuen ja palveluiden oikea-aikaisuus on keskeis-
tä.

Moniammatillinen yhteistyö – Etsivä nuoriso-
työntekijä tuntee hyvin nuorten palveluverkos-
toa, mutta ei ole kaikkien alojen asiantuntija. 
Nuoren asioita selvitetään yhdessä nuoren 
kanssa ja osataan hyödyntää verkostoja. Oman 
ammatillisuuden ja tehtävän rajat täytyy tunnis-
taa ja osata ohjata nuori tarvittaessa eteenpäin 
toisten ammattilaisten palveluiden piiriin.
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Saavutettavuus – Etsivä nuorisotyö on 
aina maksutonta, nuorten tarpeista lähte-
vää palvelua, johon täytyy olla mahdolli-
simman matala kynnys olla yhteydessä.  

Oma persoona ja arvomaailma – On 
tärkeää tunnistaa omat arvot ja ne tavat, 
joilla hyödyntää omaa persoonaa työvä-
lineenä kohtaamistyössä. Omat arvot voi-
vat olla ristiriidassa työn, organisaation tai 
nuorten arvomaailmojen kanssa. Tällöin 
täytyy pystyä sitoutumaan organisaation 
ja työn arvoihin ja kunnioittamaan nuoren 
arvomaailmaa.



§

3.
OHJAAVAT LAIT
Etsivää nuorisotyötä, kuten muutakin nuorisotyötä, ohjaa 
ensisijaisesti nuorisolaki 1285/2016. Etsivässä nuorisotyös-
sä toteutetaan nuorisolain tavoitteita lain määrittelemistä 
lähtökohdista käsin. Lisäksi noudatetaan etsivästä nuoriso-
työstä säädettyjä pykäliä. Velvoittavasti nuorisolaki ohjaa 
vain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa etsivää 
nuorisotyötä, muiden toimialojen järjestämää nuoriin koh-
distuvaa etsivää työtä voivat ohjata myös muiden toimialo-
jen lait. 

Nuorisolaki 2 §
Tämän lain tavoitteena on:
• edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdol- 
 lisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa;
• tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä  
 sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista;
• tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalais 
 yhteiskunnassa
• edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa  
 sekä oikeuksien toteutumista; sekä
• parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat:
• yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja  
 kansainvälisyys;
• kestävä kehitys, terveet elämäntavat 
• sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen;¨
• monialainen yhteistyö.

OHJAUS JA 
VALTION-
AVUSTUS

Nuorisolaki ohjaa
vahvasti etsivää 
nuorisotyötä.
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Nuorisolaki 10 §
Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen 
tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten 
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään 
hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuut-
taan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaan-
sa sekä pääsyään koulutukseen ja työmark-
kinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren 
vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään 
yhteistyöhön.

Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen 
tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpa-
nosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan 
työsopimussuhteessa oleva henkilö. Etsivällä 
nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus 
ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä. 
Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai 
useat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsi-
vää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös 
nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin 
kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut 
järjestetään tämän lain mukaisesti.

Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti pe-
rustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja 
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä 
nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden viran-
omaisten luovuttamien tietojen perusteella.

Etsivä nuorisotyö perustuu 
nuoren vapaaehtoisuuteen 
ja nuoren kanssa tehtävään 

yhteistyöhön.
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Muita työtä ohjaavia tai muuten sii-
hen linkittyviä lakeja, joista on hyvä 
olla tietoinen:
Etsivää nuorisotyötä ohjaavat nuori-
solain lisäksi muutkin lait, minkä lisäksi 
työssä toimitaan yhteistyössä monien 
eri sektoreiden kanssa. Siksi on myös 
hyvä ymmärtää sitä lainsäädäntöä, joka 
ohjaa verkoston muiden toimijoiden toi-
mintaa. Lakeihin on hyvä palata säännöl-
lisesti, arvioida niitä suhteessa omaan 
työhön ja sanoittaa yhdessä työyhteisön 
ja organisaation kanssa sitä, miten eri-
laiset lait toteutuvat ja näkyvät käytän-
nössä.
• perustuslaki

• yhdenvertaisuuslaki

• sosiaalihuoltolaki

• lastensuojelulaki

• henkilötietolaki

• hallintolaki

• laki kuntouttavasta työtoiminnasta

• työttömyysturvalaki

• laki viranomaisten toiminnan 
    julkisuudesta

• laki naisten ja miesten välisestä  
    tasa-arvosta

• laki opiskelijavalintarekisteristä,      
 korkeakoulujen valtakunnallisesta   
 tietovarannosta ja ylioppilastut- 
    kintorekisteristä
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Etsivässä nuorisotyössä käsitellään nuorten 
henkilötietoja, joiden muodostamasta asiakas-
rekisteristä vastaa kunnassa kuntalain mukai-
nen etsivän nuorisotyön hallinnosta vastaava 
toimielin. Asiakasrekisteristä tulee aina laatia 
myös rekisteriseloste. Rekisterinpitäjän tulee 
laatia ohjeet henkilötietojen käsittelystä ja huo-
lehtia tarpeellisen koulutuksen järjestämisestä.

Etsivälle nuorisotyölle voidaan luovuttaa vain 
sellaisia tietoja, joiden perusteella nuoreen on 
mahdollista saada yhteys, eli yksilöinti- ja yh-
teystietoja. Tällaisia tietoja ovat nuoren nimi, 
puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja tar-
vittaessa henkilötunnus. Tietojen siirtämisessä 
on noudatettava huolellisuutta, sillä tietoa siitä, 
että henkilö on etsivän nuorisotyön kohteena, 
voitaneen pitää henkilökohtaisia oloja koske-
vana tietona ja sen vuoksi salassa pidettävänä. 

Jos nuoresta on jo tehty lastensuojeluilmoitus, 
ennakollinen lastensuojeluilmoitus tai sosiaali-
huoltolain mukainen ilmoitus, ei tietoja tarvitse 
lisäksi luovuttaa etsivään nuorisotyöhön. Alu-
eellisesti on luotu erilaisia sähköisiä yhteyden-
ottojärjestelmiä, kuten Tajua Mut! -toimintamal-
li ja Välittämisen koodi -toimintamalli, joiden 
kautta nuoresta voidaan ilmoittaa etsivään nuo-
risotyöhön. Nuorelle ja alaikäisen nuoren huol-
tajalle ilmoitetaan etukäteen sopivin tavoin, 
että nuorta koskevia tietoja voidaan luovuttaa 
etsivää nuorisotyötä varten.

Opetuksen järjestäjät ja koulutuksen järjestäjät 
ilmoittavat nuoren kotikunnan etsivälle nuoriso-
työlle nuorista, jotka ovat keskeyttäneet koulu-
tuksen tai jotka eivät ole sijoittuneet perusope-
tuksen jälkeisiin opintoihin. Puolustusvoimat 
sekä siviilipalveluskeskus ilmoittavat nuorista, 

jotka on vapautettu varusmies- tai siviilipalve-
luksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen 
vuoksi tai jotka ovat keskeyttäneet varusmies- 
tai siviilipalveluksen. Ensisijaisesti tietoja luo-
vutetaan nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, 
nuoren huoltajan suostumuksella. Jos nuorelta 
ei saada suostumusta tietojen luovuttamiseen, 
mutta viranomainen arvioi, että nuori on tuen 
tarpeessa, tulee tiedot luovuttaa nuoren koti-
kuntaan etsivää nuorisotyötä varten. Kunnassa 
on syytä määritellä selkeästi, kenelle tieto tuen 
tarpeessa olevasta nuoresta luovutetaan ja tä-
män tiedon tulisi olla helposti löydettävissä 
kunnan internetsivuilla. Viranomainen voi myös 
jättää nuoren tiedot antamatta, jos se arvioi käy-
tettävissään olevien tietojen perusteella, ettei 
nuorella ole tuen tarvetta. Tietoja luovutetaan 
vain alle 29 -vuotiaista nuorista.

Myös muu viranomainen tai Kansaneläkelaitos 
voi luovuttaa nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot 
nuoren kotikunnalle silloin, kun viranomainen 
tehtävissään saamiensa tietojen perusteella 
sekä nuoren tilanne ja tuen tarve huomioiden 
arvioi sen olevan tarpeellista. Myös nuoren 
kanssa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, sää-
tiöt tai muut nuorten harrastustoimintaa tarjo-
avat yhteisöt voivat ilmoittaa nuoren yksilöinti- 
ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle, jos ne 
arvioivat nuoren olevan tuen tarpeessa. Tällöin 
edellytetään kuitenkin nuoren ja, jos nuori on 
alaikäinen, nuoren huoltajan nimenomaista 
suostumusta.

Etsivää nuorisotyötä tehdään luottamuksellises-
ti ja toimitaan nuoren itsensä antamien tietojen 
pohjalta. Etsivään nuorisotyöhön luovutettuja 
tietoja voidaan käyttää vain etsivässä nuoriso-
työssä. Nuoren tietoja käsitellään huolellisesti 
ja nuorten asioista puhutaan harkiten myös 
omassa työyhteisössä – työntekijöille annetaan 
vain työtehtävien edellyttämät käyttöoikeudet 
tietojärjestelmiin ja rekistereihin. Erityistä huo-
lellisuutta noudatetaan luottamuksellisuuden 
säilymisessä tietoja luovutettaessa (esimerkiksi 
sähköpostin lähettäminen suojattuna). Nuoren 
tietoja ei koskaan luovuteta sivullisille tai muille 
toimijoille ilman nuoren ja, jos nuori on alaikäi-
nen, myös alaikäisen nuoren huoltajan nimen-
omaista suostumusta.

Etsivä nuorisotyö ei luovuta nuoren tietoja il-
man nuoren ja alaikäisen nuoren huoltajan 
suostumusta, paitsi jos jonkin viranomaisille 
tehtävän ilmoituksen velvollisuuden ehdot täyt-
tyvät (lastensuojeluilmoitus, sosiaalihuoltolain 
mukainen ilmoitus tai rikoslain mukainen il-
moitus). Myös näissä tapauksissa ilmoituksesta 
ja tietojen luovuttamisesta kerrotaan nuorelle 
ja, jos nuori on alaikäinen, nuoren huoltajalle 
mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Etsivässä 
nuorisotyössä kirjataan, mitä tietoja ja kenelle 
nuoresta on annettu. Nuorella ja hänen huolta-
jallaan on oikeus tietää etsivässä nuorisotyössä 
kerättävien henkilötietojen käsittelystä ja tieto-
jen luovuttamisesta.

Nuoren tiedoilla on tietoturva.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
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http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410
http://www.tajuamut.fi/
http://välittämisenkoodi.fi/
https://thl.fi/documents/647345/1832704/Lastensuojeluilmoitus_ilmoitusosa.pdf/0586b661-649d-4b43-baec-03ebd1f4cf80
https://thl.fi/documents/647345/1832704/Lastensuojeluilmoitus_ilmoitusosa.pdf/0586b661-649d-4b43-baec-03ebd1f4cf80
https://thl.fi/documents/647345/1832704/Lastensuojeluilmoitus_ilmoitusosa.pdf/0586b661-649d-4b43-baec-03ebd1f4cf80
https://www.minilex.fi/a/rikoslaki-ja-ilmoitusvelvollisuus
https://www.minilex.fi/a/rikoslaki-ja-ilmoitusvelvollisuus


Nuorisolaki 11 §

Tietojen luovuttaminen etsivälle 
nuorisotyölle
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää 
nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei 
tässä laissa tai muualla toisin säädetä.

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estä-
mättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, 
luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuo-
risotyötä varten seuraavasti:

• opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot  
 perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka  
 ei ole sijoittunut perusopetuksen   
 jälkeisiin opintoihin;
• koulutuksen järjestäjän on luovutettava  
 tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot  
 ammatillisessa koulutuksessa tai   
 lukiokoulutuksessa;
• puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen  
 on luovutettava tiedot nuoresta, joka   
 vapautetaan varusmies- tai siviilipalvelukses- 
 ta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia  
 tai joka keskeyttää palveluksen.

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolus-
tusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat jättää 
tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta 
luovuttamatta, jos ne arvioivat käytettävissään 
olevien tietojen perusteella ja nuoren tilanne 
ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon 
otettuna, ettei nuori ole 10 §:ssä tarkoitettujen 
palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten 
nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomai-
nen tai Kansaneläkelaitos arvioi tehtävässään 
saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilan-
ne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon 
otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea 
päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Jos nuorten kanssa toimivat rekisteröidyt yh-
distykset, säätiöt tai muut nuorten harrastus-
toimintaa tarjoavat yhteisöt arvioivat nuoren 
olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat 
ne nuoren tai alaikäisen nuoren huoltajan ni-
menomaisella suostumuksella ilmoittaa nuoren 
yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle.
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Nuorten yksilöinti- ja yhteystietoja tai muita 
nuoren kanssa työskentelyn aikana kerättyjä 
tietoja ei arkistoida, vaan tiedot hävitetään heti, 
kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoita-
misen kannalta. Kunnassa voidaan arkistoida 
määrällistä, toiminnan kehittämiseen liittyvää 
tietoa, josta ei voi tunnistaa yksittäistä henki-
löä. Vastaava anonyymi tilastotieto etsivässä 
nuorisotyössä olleista nuorista kirjataan PAR 
-järjestelmän, tai muun vastaavan asiakas- ja 
tilastotietojärjestelmän kautta yhteiseen tieto-
pankkiin. Tilastotietoja voi tarkastella Nuoriso-
tilastot.fi -sivulla.

Laissa opiskelijavalintarekisteristä, korkea-
koulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja 
ylioppilastutkintorekisteristä on säädetty tieto-
jen luovuttamisesta (5 § 24.7.2009/560) nuo-
risolain mukaista etsivää nuorisotyötä järjestä-
välle kunnalle tehtävän hoitamista varten. Tämä 
mahdollistaa ilman opiskelupaikkaa jääneiden 
nuorten tietojen luovuttamisen opiskelijavalin-
tarekisteristä nuoren kotikunnan etsivään nuo-
risotyöhön.

Etsivässä 
nuorisotyössä 
kirjataan, mitä 

tietoja ja kenelle 
nuoresta on 

annettu.

http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/parent/Tavoitetut/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table/suhde/Mit%C3%A4%20kautta%20tavoitetut%20nuoret%20tulivat%20etsiv%C3%A4n%20nuorisoty%C3%B6n%20piiriin%3F/null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/
http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/parent/Tavoitetut/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table/suhde/Mit%C3%A4%20kautta%20tavoitetut%20nuoret%20tulivat%20etsiv%C3%A4n%20nuorisoty%C3%B6n%20piiriin%3F/null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/


Nuorisolaki 12 §

Nuoren tietojen käsittely etsivässä 
nuorisotyössä
Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksi-
löinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa sähköi-
sesti. Etsivässä nuorisotyössä voidaan yhdistää 
tehtävässä saadut tiedot tai muutoin käsitellä 
niitä tuen tarpeessa olevien nuorten yksilöimi-
seksi ja etsivän nuorisotyön tehtävien hoitami-
seksi. Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa 
asiaa etsivässä nuorisotyössä kirjataan nuoren 
yhteys- ja yksilöintitietojen ilmoittaja, päätetyt 
jatkotoimenpiteet sekä, mitä tietoja nuoresta on 
annettu ja kenelle niitä on annettu. Henkilötie-
tojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä kunta.

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saa-
tuja nuorta koskevia tietoja saadaan luovuttaa 
edelleen toiselle viranomaiselle vain nuoren ja, 
jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa 
suostumuksella. Alaikäinen nuori voi kuitenkin 
kehitystään vastaavasti päättää itseään koske-
vien tietojen luovuttamisesta. Tiedot on hävitet-
tävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtä-
vän hoitamiseksi.

Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa il-
man nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hä-
nen huoltajansa suostumusta ilmaista sivullisille, 
mitä hän tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaes-
saan saa tietää nuoren henkilökohtaisista olois-
ta, terveydentilasta, nuoren saamista etuuksista, 
tukitoimista tai taloudellisesta asemasta.

Ohje henkilötietojen käsittelystä löytyy
Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorten 

työpajat ja etsivä nuorisotyö -sivulta.

EU:n tietosuoja-asetuksesta lisätietoa 
tietosuojavaltuutetun toimiston sivulta.
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Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovut-
tajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava 
nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että 
nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momen-
tissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää 
nuorisotyötä varten.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen las-
tensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään 
lastensuojelulain (417/2007) 25 ja 25 c §:ssä. 
Yhteydenotosta sosiaalihuoltoon tuentarpeen 
arvioimiseksi säädetään sosiaalihuoltolain 
(1301/2014) 35 §:ssä. Jos näissä säännöksissä 
tarkoitettu ilmoitusvelvollinen on ottanut yh-
teyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomai-
seen, ei samojen tietojen perusteella tarvitse 
tehdä ilmoitusta etsivälle nuorisotyölle.
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http://minedu.fi/tyopajat-ja-etsiva-nuorisotyo
http://minedu.fi/tyopajat-ja-etsiva-nuorisotyo
http://tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2017/01/uusiopasauttaarekisterinpitajiaeuntietosuoja-asetukseenvalmistautumisessa.html
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Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivien 
nuorisotyöntekijöiden palkkaamista aluehallin-
toviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Alue-
hallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsi-
vän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen 
tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää 
nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkin-
nanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän 
nuorisotyöntekijän palkkaukseen (enintään 30 
000€/htv).

Valtionavustus etsivään nuorisotyöhön on tar-
koitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn et-
sivän nuorisotyön tukemiseen. Avustus voidaan 
myöntää kunnille tai sellaisille oikeuskelpoisille 
yhteisöille ja säätiöille, joilla on voimassa ole-
va sopimus kunnan tai kuntien kanssa kunnan 
alueella toteutettavasta etsivästä nuorisotyöstä. 
Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Valtionavustuksen tarkoitus on vähentää kou-
lutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 
nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta 

Aluehallintovirastot valvovat avustuksen käyt-
töä ja myönnetty avustus voidaan periä takaisin, 
mikäli avustuksella palkattu työntekijä on ollut 
muissa kuin nuorisolain mukaisen etsivän nuo-
risotyön tehtävissä tai poissa työstä ilman, että 
hänelle on palkattu sijaista. 

Valtionavustuksen käyttöä seurataan PAR -jär-
jestelmän, tai muun vastaavan asiakas- ja tilas-
totietojärjestelmän avulla. PAR-järjestelmästä 
raportoidaan kolmesti vuodessa organisaatio-
tiedot sekä tilastolliset asiakastiedot valtakun-
nalliseen PARkki-tietokantaan. Seurannassa voi-
daan käyttää myös jotain muuta järjestelmää, 
mutta etsivän nuorisotyön toteuttajan tulee vas-
tata vuosittaiseen valtakunnalliseen kyselyyn. 
PARkki -tietokantaan viedyt tiedot löytyvät val-
takunnallisesti ja alueellisesti  Nuorisotilastot.fi 
-sivulta.

ja yhteisöllisyyttä. Avustuksella tuetaan nuoriso-
lain (1285/2016) mukaista etsivää nuorisotyötä. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittelee, että 
etsivää nuorisotyötä tehdään yhteistyössä eri-
tyisesti koulutuksen järjestäjien, ohjaamojen, 
nuorten työpajatoiminnan ja sosiaalitoimen 
kanssa

Valtionavustusta haetaan aluehallintoviras-
ton sähköisessä asiointipalvelussa ”Valtiona-
vustus etsivän nuorisotyön tukemiseen” -lo-
makkeella aina kalenterivuodeksi kerrallaan.  
Hakuaikaa on noin kuukausi syys-lokakuussa 
(esim. vuoden 2018 avustusten hakuaika 25.9.-
31.10.2017). Lisätietoja avustuksen myöntä-
misperusteista opetus- ja kulttuuriministeriön 
Avustukset -sivulta.

Valtionavustus kattaa etsivän nuorisotyönteki-
jän palkkakustannuksia ja edellyttää kunnalta 
tai etsivää nuorisotyötä tekevältä organisaatiol-
ta myös omavastuuosuutta, jolla katetaan toi-
minnan muita kustannuksia (toiminta, työtilat ja 
-välineet, matka- ja koulutuskustannukset ym.). 

VALTIONAVUSTUS 
ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN

Valtionavustus 
kattaa etsivän 
nuorisotyön-

tekijän palkka-
kustannuksia.
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http://minedu.fi/documents/1410845/3919584/Valtionavustus+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+tukemiseen+vuonna+2018.pdf/a60d1a5e-0e8c-46bb-a59e-4760ea955442
http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/frontpage/undefined/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table//null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
http://minedu.fi/avustukset


4.
ETSIVÄN PERUSTEHTÄVÄ 
JA TAVOITTEET
Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useat 
kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuoriso-
työtä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja 
tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen 
hankkimat palvelut järjestetään nuorisolain mukaisesti. 
Etsivä nuorisotyö voi sijoittua kunnassa eri toimialojen 
alle (esim. nuorisotoimi, sosiaalitoimi tai työllisyyspal-
velut), mutta se on silti erityisnuorisotyötä, jota ohjaa 
nuorisolaki.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on täydentää olemassa 
olevia palveluja, ei korvata niitä. Etsivän nuorisotyön 
keskeisin tehtävä on tavoittaa nuoria, jotka ovat joko 
palveluiden ulkopuolella tai tarvitsevat tukipalveluista 
huolimatta rinnalla kulkemista ja ohjausta. Tavoitteena 
on lisätä heidän valmiuksiaan koulutukseen tai työelä-
mään kiinnittymiseen elämäntaitojen vahvistamisen ja 
yksilöllisten haasteiden ratkaisemisen kautta. Yksittäis-
ten nuorten ja nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsi-
vällä nuorisotyöllä on myös muu yhteiskunnallinen teh-
tävä – tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten 
ääni kuuluviin, tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä 
yhteiskunnan tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pu-
dota. Etsivä nuorisotyö tuottaa tietoa nuorten elinolois-
ta ja ajankohtaisista ilmiöistä, sillä työtä tehdään siellä, 

TEHTÄVÄT &
TAVOITTEET

missä nuoret ovat, sellaisten nuorten kanssa, 
jotka tuntevat usein ammattilaisia paremmin 
palvelujärjestelmän heikot kohdat.

Etsivä nuorisotyö on aina nuorelle maksutonta. 
Etsivä nuorisotyö työskentelee ennaltaehkäise-
vällä otteella sellaisten nuorten parissa, joilla on 
usein tarvetta myös korjaaville palveluille. Työs-
kentely on paikoin hyvin intensiivistä ja liikkuu 
nuorisotyön ja sosiaaliohjauksen rajapinnalla, 
ankkuroituen kuitenkin selvästi nuorisotyöhön 
ohjaavien lakien, eetoksen ja perustehtävän 
kautta.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on 
tukea nuoria rakentamaan elä-
mästään sellaista, että he ovat 
tyytyväisiä ja pääsevät eteenpäin. 
Työskentelyn keskellä on nuori 
itse; Hän on toimija, joka ammat-
tilaisen tuella tekee itse päätökset 
elämänsä suunnasta. Etsivä nuo-
risotyöntekijä luo nuoren kanssa 
luottamuksellisen ja kunnioittavan 
suhteen, auttaa nuorta sitoutu-
maan prosessiin, jonka tavoittee-
na on tukea hänen itsenäistymis-
tään, osallisuuttaan ja taitojaan 
rakentaa itselleen hyvää arkea ja 
tulevaisuutta. Keskeistä etsivälle 
nuorisotyölle, kuten kaikelle nuo-
risotyölle, on myös auttaa nuorta 
luomaan itselleen vertaisyhteisöjä.

Keskeistä 
etsivässä 
nuorisotyössä 
on kohtaaminen

?
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Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaeh-
toista, eikä siihen liity sanktioita tai velvoitteita. 
Tämä madaltaa kynnystä ottaa palvelu vastaan 
ja ryhtyä yhteistyöhön.

Etsivä nuorisotyöntekijä on turvallinen aikuis-
kontakti, joka ottaa huomioon nuoren kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin, tukee kaikilla eri elämän 
osa-alueilla sekä hyväksyy ja kunnioittaa nuorta 
sellaisena kuin hän on. Hän tekee näkyväksi yh-
teiskunnan erilaiset odotukset ja auttaa nuorta 
sovittamaan oman elämäntapansa niihin ilman, 
että nuori joutuu luopumaan liikaa omasta ta-
vastaan olla tässä maailmassa. Nuoren kanssa 
ollaan ns. ”aina samalla puolella pöytää” ja hän-
tä tuetaan hakeutumaan niihin palveluihin, joita 
hän tarvitsee ja haluaa sekä pääsemään niihin 
oikea-aikaisesti. Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa 
ja seinätöntä työtä – työtä tehdään siellä, missä 
nuoret ovat. Tämä voi tarkoittaa paitsi jalkautu-
mista luomaan kontakteja nuoriin (katutyö, op-
pilaitokset, kauppakeskukset tms.) myös jalkau-
tumista kulkemaan nuoren kanssa virastoihin ja 
palveluihin.

Työskentelyn 
keskellä 

on nuori itse!
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Nuoren 
kanssa 

ollaan aina 
samalla 
puolella 
pöytää. 



5.
KOHDERYHMÄ 

JA 
OHJAUTUMINEN
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TYÖTÄ TARPEISTA 
RIIPPUEN
Etsivä nuorisotyö työskentelee pääasiassa alle 29 
-vuotiaiden, koulutuksen, työelämän tai palveluiden 
ulkopuolella olevien nuorten kanssa. Työtä voidaan 
kuitenkin tehdä nuoren tarpeista riippuen myös sel-
laisten nuorten kanssa, jotka ovat jo jossain palvelus-
sa. Alaikärajaa ei ole virallisesti määritelty, mutta koska 
kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti palveluiden ul-
kopuolella olevat nuoret, määrittyy alaikäraja usein pe-
ruskoulun päättäneiden (tai keskeyttäneiden) tietämil-
le. Suurin osa kunnista on asettanut alaikärajan 13-16 
-vuoteen. Kohderyhmä ja siihen liittyvät työmuotojen 
painopisteet täytyy määrittää säännöllisesti paikallis-
ten tarpeiden pohjalta. Kunta etsivästä nuorisotyöstä 
vastaavana tahona määrittelee, mitä nuorten ikä- tai 
muuta ryhmää etsivässä nuorisotyössä painotetaan. 
Painotus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etsivä nuo-
risotyö voisi jättää tavoittamatta nuorta, josta sille on 
ilmoitettu. Kohderyhmän määrittely edellyttää paikal-
listen ilmiöiden, väestörakenteen ja nuorten elinolojen 
kartoitusta, jotta tiedetään, mihin ryhmiin resursseja 
kannattaa milloinkin erityisesti keskittää. Resurssien 
kohdentamisesta huolimatta etsivä nuorisotyö on kui-
tenkin kaikkia sitä tarvitsevia nuoria varten.

Etsivässä nuorisotyössä on hyvä kiinnittää erityistä huo-
miota sellaisiin nuorten ryhmiin, joilla on jostain syystä 
suurempi riski jäädä syrjään – esimerkiksi kieli- ja kult-



tuurivähemmistöt, sosioekonomisesti heikom-
massa asemassa olevat nuoret tai nuoret, joilla 
on fyysisiä tai psyykkisiä tuentarpeita, on syytä 
huomioida toimintaa suunniteltaessa. Koh-
deryhmien ja nuorten elinolojen ja mahdolli-
suuksien kartoittaminen sekä verkostoituminen 
muiden toimijoiden (esimerkiksi erilaiset tuki-
järjestöt ja kieli- ja kulttuurijärjestöt, lastensuo-
jelun jälkihuolto, rikosseuraamuslaitos tai velka-
neuvonta) kanssa auttaa löytämään ne ryhmät, 
joihin on hyvä kiinnittää paikallisesti enemmän 
huomiota.

Etsivän nuorisotyön tehtävä on tavoittaa eri 
kanavien kautta heille ilmoitettuja nuoria niin 
kauan, kunnes nuoret joko ottavat palvelun 
vastaan tai kieltäytyvät siitä, täyttävät 29 vuotta, 
muuttavat pysyvästi pois maasta tai kun ilmoit-
taja peruu ilmoituksensa nuoren muuttuneen 
tilanteen vuoksi. Velvollisuus tavoitella nuorta 
ei siis pääty siihen, että nuoren puhelinnume-
ro ei ole käytössä tai häntä ei muuten tavoiteta 
yrityksistä huolimatta. Kaikkia nuoria ei luonnol-
lisesti tästä huolimatta tavoiteta. Nuoresta il-
moitetaan nuoren kotikunnan etsivään nuoriso-
työhön, vaikka nuori oleskelisi jollain toisella 
paikkakunnalla. Tämä edellyttää kuntien etsivän 
nuorisotyön välistä yhteistyötä. 

Näistä nuorista pidempään yhteistyöhön pääty-
vät ne nuoret, jotka kokevat tarvitsevansa tukea 
ja haluavat ottaa sitä vastaan. Usein tuentarpeet 
liittyvät mielekkään tekemisen löytämiseen, ta-

louteen, asumiseen, päihde- tai mielenterveys-
asioihin tai ylipäätään oman tulevaisuuden sel-
kiyttämiseen. Etsivän nuorisotyön nuoret voivat 
olla hyvin haastavissa elämäntilanteissa, jolloin 
kohtaamistyössä voi tulla vastaan myös erilaisia 
haasteita. Etsivää nuorisotyötä tekevän organi-
saation on hyvä laatia suunnitelmia ja toiminta-
ohjeita sekä kouluttaa henkilöstöä haastavien 
tilanteiden varalle. Lisäksi säännöllinen työnoh-
jaus on välttämätöntä. Näin varmistetaan sekä 
työntekijöiden että nuorten turvallisuus ja hy-
vinvointi.

Nuori voi ottaa itse yhteyttä etsivään nuoriso-
työhön, jos hän kokee tarvitsevansa tukea tai 
hän haluaa jutella. Tämän oman yhteydenoton 
kynnystä on pyritty madaltamaan eri keinoin 
– etsivät nuorisotyöntekijät ovat läsnä siellä 
missä nuoret ovat, sekä sosiaalisessa medias-
sa että nuorten muissa toimintaympäristöissä, 
tekemässä työtään ja kasvojaan tutuksi. Heidän 
yhteystietonsa ovat helposti saatavilla ja mark-
kinointia ja tiedotusta kehitetään koko ajan. 
Nuori voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön 
myös sähköisten yhteydenottojärjestelmien, 
kuten Tajua Mut! -toimintamallin tai Välittämi-
sen koodi -toimintamallin avulla niillä alueilla, 
joissa nämä toimintamallit ovat käytössä.

29

Nuori voi ottaa itse yhteyttä 
etsivään nuorisotyöhön, jos 

hän kokee tarvitsevansa tukea 
tai hän haluaa jutella.

28

https://www.tajuamut.fi/
http://välittämisenkoodi.fi
http://välittämisenkoodi.fi
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Keskeistä etsivässä nuorisotyössä on luoda luot-
tamuksellinen suhde nuoreen, kannustaa nuor-
ta löytämään oma sisäinen motivaationsa ja 
kartoittaa yhdessä hänen kanssaan hänen vah-
vuuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Työtä tehdään 
monenlaisissa eri toimintaympäristöissä, mo-
nista eri lähtökohdista ja kohti jokaisen nuoren 
yksilöllisiä tavoitteita, joten myös työmuodot 
ja menetelmät vaihtelevat paljon tarpeen mu-
kaan. Etsivään nuorisotyöhön kuuluvat olennai-
sesti yksilöohjaus, jalkautuminen ympäristöihin, 
joissa nuoret ovat, ohjaaminen ja saattaminen 
palveluihin sekä moniammatillinen verkosto-
työ, mutta myös kohdennetut pienryhmät sekä 
leirit ja retket voivat olla tarkoituksenmukaisia 
menetelmiä etsivän nuorisotyön kohderyhmän 
kanssa. Pienryhmiä kootaan ja leirejä tai retkiä 
järjestetään silloin, kun ne palvelevat etsivän 
nuorisotyön tehtävää ja nuorten yksilöllisiä ta-
voitteita.

Tutustumisessa, luottamuksen rakentamisessa 
ja nuoren tilanteen kokonaiskuvan kartoittami-
sessa keskeisenä menetelmänä on keskustelu. 
Tämä tapahtuu yleensä yksilötapaamisissa, 
mutta myös pienryhmämuotoinen toiminta 
turvallisessa vertaisryhmässä voi olla sille hyvä 
alusta. Keskustelukynnyksen madaltamises-
sa voidaan nuorisotyölle ominaisella tavalla 

hyödyntää myös erilaista tekemistä ja toimin-
nallisuutta. Keskustelussa ja toiminnassa on 
keskeistä tehdä nuoren vahvuudet näkyviksi ja 
tunnistaa myös kehittämisen paikat, rakentaa 
nuoren positiivista ymmärrystä itsestään, löytää 
tulevaisuudesta jotain tavoittelemisen arvois-
ta sekä vahvistaa kykyä luoda suhteita toisiin 
nuoriin. Tyypillisiä tavoitteita työskentelylle ovat 
nuoren sosiaalinen vahvistuminen, itsetunnon 
ja itsensä arvostamisen, vuorovaikutustaito-
jen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen 
sekä elämänhallinnan ja osallisuuden kehittä-
minen. Tavoitteita kohti pyritään esimerkiksi yk-
silöohjauksessa, harjoittelemalla arjen taitoja ja 
vuorovaikutusta, kokoontumalla säännölliseen 
vertaisryhmään ja suunnittelemalla tulevaisuut-
ta voimavarakeskeisesti niin, että nuori säilyttää 
oman toimijuutensa ja itsemääräämisoikeuten-
sa koko prosessin ajan.

Etsivä nuorisotyö voi olla tukemassa nuoria mo-
nenlaisissa elämäntilanteissa koulun keskeyt-
tämisestä yllättävään kriisiin tai vaikka kotou-
tumisprosessiin. Etsivä nuorisotyö on nuorten 
arjessa mukana ja reagoi nopeasti sekä nuor-
ten muuttuviin tilanteisiin että uusien palvelun 
piiriin tulevien nuorten tarpeisiin. Tapaamisajan 
saa nopeasti ja nuori voi halutessaan tavoittaa 
etsivän nuorisotyöntekijän helposti. 

Etsivä nuorisotyö tekee vaikuttamistyötä eri tasoil-
la – työskentelyllä pyritään vaikuttamaan yksilöön, 
ryhmään sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja nuor-
ten elinoloihin. 

Keskeistä etsivässä nuorisotyössä on kohtaaminen 
ja nuorilähtöinen yksilöohjaus, mutta ohjausta ja 
tukea voidaan tarjota myös vertaisryhmätoiminnan 
kautta silloin, kun se palvelee nuorten yksilöllisiä 
tavoitteita. Etsivä nuorisotyö ja sen menetelmät 
ovat monipuolisia ja ne määrittyvät paikallisten 
tarpeiden kautta – etsivän nuorisotyön täytyy olla 
alueen ja sen nuorten näköistä. Valtakunnallisesti 
yhteistä etsivälle nuorisotyölle on työote ja tavoi-
te, menetelmistä hyvin pitkälti yleistettävissä ovat 
myös yksilöohjaus, palveluihin saattaminen ja mo-
niammatillinen verkostoyhteistyö.

Etsivälle nuorisotyölle on luontevaa toimia monen-
laisissa eri toimintaympäristöissä – työtä tehdään 
yhtä lailla toimistossa, eri palveluiden toimipisteis-
sä, kaduilla, oppilaitoksissa, luonnossa ja laitoksis-
sa. Joustava työaika ja mahdollisuus liikkua pai-
kasta toiseen ovat nuorilähtöisen ja saavutettavan 
etsivän nuorisotyön elinehto. Tapaamiset on tär-
keää sopia sellaisiin paikkoihin, joihin nuoret pää-
sevät helposti ja tarvittaessa voidaan tavata myös 
nuoren kotona, mikäli nuorella on suuri kynnys 
lähteä sieltä muualle tapaamiseen. Etsivän nuo-
risotyöntekijän täytyy olla aktiivisesti mukana mo-
niammatillisissa verkostoissa, etsiytyä sinne, missä 
nuoret ovat ja pystyä kulkemaan nuoren kanssa 
erilaisiin palveluihin. Nuoren omat toimintaympä-
ristöt ovat olennainen osa hänen elämäänsä, jo-
ten ne täytyy huomioida ja niitä täytyy kunnioittaa 
myös etsivässä nuorisotyössä. Nuoren osallisuutta 
omaan toimintaympäristöön ja yhteisöön on hyvä 
tukea mahdollisuuksien mukaan.

LUOTTAMUKSELLINEN SUHDE
Työmuodot, menetelmät ja toimintaympäristö
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ETSIVÄN NUORISOTYÖN TYÖMUOTOJA:

Ryhmätoiminta 
(esim. Nuotta -valmennus, 

kohdennettu pienryhmä, infot
ja teemaryhmät)

Jalkautuva työ 
(esim. suunnitelmallinen jalkau-
tuminen kaduille ja nuorten toi-
mintaympäristöihin tavoitteena 
luoda kontakteja uusiin nuoriin, 

työmuodon tunnetuksi tekeminen 9. 
luokille ja toisen asteen opiskelijoille 
kouluvierailuilla ja infotilaisuuksissa 

sekä nuorten saattaminen virastoihin 
ja palveluihin)

Verkostoyhteistyö 
(esim. viranomaisten ja muiden 
verkostojen tekemät ilmoitukset 

nuorista sekä nuoren tukena 
oleminen moniammatillisessa 

verkostossa)

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ:

Five Steps –  prosessi (Lähde: Internation-
al Guide on the methodology of Street 
Work throughout the World): 
1. Toimintaympäristöön ja olosuhteisiin tu-
tustuminen sekä teoriassa että käytännössä 
(historiallinen ja kulttuurinen konteksti, ih-
misten tapaaminen) 
2. Läsnäolo nuorten toimintaympäristössä, 
tarkkailu ja toimintakulttuuriin tutustumi-
nen ja kasvojen tekeminen tutuksi alueen 
nuorille ja heidän hyväksyntänsä saavut-
taminen (toistetaan säännöllisesti) 
3. Esittäytyminen – keitä ollaan ja miksi ol-
laan läsnä, oman paikan saavuttaminen 
yhteisössä 
4. Kontaktien luominen ja luottamuksen 
synnyttäminen – ohjauksen ja etsivän nuori-
sotyön palvelun tarjoaminen 
5. Ohjaus – ryhmätoiminta ja yksilöohjaus, 
nuorten osallisuuden vahvistaminen omas-
sa toimintaympäristössään ja yhteisössään

Työparina toimiminen viranomaisten 
ja muiden toimijoiden kanssa tai toisen 
etsivän nuorisotyöntekijän kanssa 
(vertaistuki, reflektointi ja jakaminen)

Ympäristön havainnointi (ajankohtaisten 
ilmiöiden ja nuorten kulttuurien 
tuntemus)

Hyödynnetään Suomen nuorisokes-
kusten tuottamia palveluita, kuten 
Nuotta- valmennusta 

Hyödynnetään työntekijöiden vah-
vuuksia ja eri koulutustaustoista 
saatuja erityisosaamisia

Seurataan aktiivisesti tiettyä 
ikäryhmää (esim. Nuorten (yksi 
ikäluokka) haastattelut)

Annetaan nuorelle valinnanvapaus 
tapaamispaikasta

Lähdetään nuoren kanssa yhdessä esim. 
tutustumaan hänelle mielekkääseen 
vapaa-ajan toimintaan

Kartoitetaan säännöllisesti paino-
pistealueita ja -ryhmiä, joihin työtä 
kannattaa kohdentaa (kohderyhmät, 
jalkautuminen)

Yksilöohjaus 
(esim. luottamuksen rakentaminen, 
nuoren kokonaistilanteen kartoit-

taminen, tavoitteiden asettaminen, 
itsetunnon ja valmiuksien tukeminen) 

Verkossa tehtävä työ 
(esim. näkyvyys ja tiedotus 

sosiaalisessa mediassa, nuorten 
kohtaaminen verkossa) 

Kutsunnat ja Aikalisä -toiminta 
(Kutsunnoissa mukana 

oleminen ja työmuodon 
tunnetuksi tekeminen sekä 

Aikalisä -ohjaajana toimiminen)

http://www.ula.fi/assets/Public-files/Dokument/Guide2008AN.pdf
http://www.ula.fi/assets/Public-files/Dokument/Guide2008AN.pdf
http://www.ula.fi/assets/Public-files/Dokument/Guide2008AN.pdf
http://www.snk.fi/nuorisokeskustoiminta/nuotta-valmennus/
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MENETELMIÄ:

K17 -nuorisotilatoiminta 
(mahdollisuus luoda kontakteja 
nuoriin, joista osa saattaa olla 

palvelun tarpeessa)

Tunnekortit ja -pelit
(yksilö- ja pienryhmätoiminnassa)

Vanhempainillat 
(osallistuminen oppilaitosten 

vanhempainiltoihin ja sitä kautta 
työmuodon ja kasvojen tunnetuksi 

tekeminen)

Kotikäynnit 
(Nuoren tavoittamiseksi tai tapaami-

seen kutsumana, työparin kanssa)

Arto – Arjen toiminnat, arviointi 
nuoren kanssa

Pre -startti 
– yhdessä nuorten työpajan kanssa

”Palvelutulkkaus” 
(viranomaiskielen ja palveluiden 

selittäminen nuorelle tarvittaessa niin, 
että hän ymmärtää, mistä palveluissa 

on kysymys)

Vaikuttamistyötä alueella, nuoren 
edunvalvonta, vaikuttaminen ja 
osallisuuden mahdollistaminen

”Walk in” -päivystysajat 
eri paikoissa 

(joihin nuoret pääsevät helposti)

Esittäytymiset ja infot

Ryhmäytykset Työpajatoiminta, starttivalmennus 
(saattaen vaihtaminen/rinnalla 

kulkeminen vielä työpajajakson 
aikana)

Kansainvälinen toiminta 
(esim. nuorisovaihdot, European 

Voluntary Service, International Cul-
tural Youth Exchange)

LUKUVINKKEJÄ MENETELMIIN, TYÖMUOTOIHIN JA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖIHIN LIITTYEN:

International Guide on the methodology of Street Work throughout the World

No mitä te sitten teette? – Etsivä nuorisotyö Hämeenlinnassa

Välittämisen ammattilaiset – Vamoksen käsikirja etsivään nuorisotyöhön

“Ainoa hommani on auttaa sinua.” - Etsivän nuorisotyön hyvät käytänteet 
Etelä-Suomen alueella

”Servicetolkning” 
(myndighetsspråk och tjänster 

förklaras vid behov för den unga 
så att han eller hon förstår vad 

tjänsterna går ut på)

Työpajatoiminta, starttivalmennus
(saattaen vaihtaminen ja rinnalla 
kulkeminen vielä työpajajakson 

aikana)

Kansainvälinen toiminta  
(esim. nuorisovaihdot, European 
Voluntary Service, International 

Cultural Youth Exchange)

Ryhmäytykset 
(osallistuminen koulujen ja 

oppilaitosten ryhmäytyksiin osana 
työmuodon ja kasvojen tunnetuksi 
tekemistä, omien kohdennettujen 

ryhmien ryhmäytykset esim. 
nuorisokeskusten tuottaman Nuotta 

-valmennuksen avulla)

http://www.ula.fi/assets/Public-files/Dokument/Guide2008AN.pdf
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Nuoriso-ja-lastenkulttuuripalvelut/Nuoret/Apua/ENO-Etsiva-nuorisotyo/
http://www.hdl.fi/wp-content/uploads/2018/01/Helsingin-Diakonissalaitos-julkaisu-v%C3%A4litt%C3%A4misen-ammattilaiset-vamos.pdf
http://www.avi.fi/documents/10191/37936/Etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+hyv%C3%A4t+k%C3%A4yt%C3%A4nteet+-julkaisu/aead4692-93ee-4115-93b6-0db96cd93746
http://www.avi.fi/documents/10191/37936/Etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+hyv%C3%A4t+k%C3%A4yt%C3%A4nteet+-julkaisu/aead4692-93ee-4115-93b6-0db96cd93746
http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/european+voluntary+service+evs/
http://www.nuorisovaihto.fi/vapaaehtoistyo/european+voluntary+service+evs/
http://www.icye.org/
http://www.icye.org/
http://www.snk.fi/nuorisokeskustoiminta/nuotta-valmennus/
http://www.snk.fi/nuorisokeskustoiminta/nuotta-valmennus/
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Etsivän nuorisotyön prosessit vaihtelevat alu-
eellisten erojen, toimintakulttuurien ja nuorten 
yksilöllisten tarpeiden perusteella paljon. Jo-
kainen prosessi nuoren kanssa on ainutlaatui-
nen ja etukäteen ajatellut vaiheet voivat mennä 
eri järjestyksessä, osin päällekkäin tai niitä voi 
jäädä käymättä kokonaan. Kuitenkin etsivän 
nuorisotyön kokonaisuudelle olisi hyvä luoda 
organisaatiossa selkeä, toistuva ja kehittyvä 
prosessikuvaus, joka toimii työn suunnittelun, 
arvioinnin ja kehittämisen pohjana. Myös nuor-
ten yksilöllisen ohjauksen prosesseja voi olla 
hyvä miettiä etukäteen, vaikka suunta, mene-
telmät ja tavoitteet määräytyvätkin jokaisen 
nuoren omista toiveista ja valmiuksista käsin. 
Ohjautumisen prosesseja voi olla tarpeen avata 
ja suunnitella yhdessä yhteistyökumppaneiden 
kanssa, jotta nuorten siirtyminen palvelusta toi-
seen olisi mahdollisimman sujuvaa.

ESIM. Etsivän nuorisotyön suunnittelun, to-
teutuksen ja arvioinnin prosessi:
1. Kartoitus - Kartoitusten tekeminen säännöl-
lisesti on tärkeää, jotta tiedetään mitä tapahtuu 
ja keihin työtä kannattaa kohdentaa sekä pysty-
tään ehkä näkemään ennakkoon joitain nouse-
via ilmiöitä.

Etsivän nuorisotyön prosessit

2. Keskeisen kohderyhmän valinta ja kohde-
ryhmän tuentarpeiden selvittäminen 
– Kartoituksen pohjalta määritellään keskeinen 
kohderyhmä ja selvitetään, miten heidän tar-
peisiinsa voitaisiin parhaalla tavalla vastata.

3. Ryhmän/yksilön tavoittaminen – Etsitään 
keinoja tavoittaa nämä nuoret (etsivä työ/tavoit-
taminen) ja sitouttaa heidät (kontaktin luominen 
ja luottamuksellisen suhteen rakentaminen).

4. Yksilö- tai pienryhmätyöskentely – Oh-
jauksen kautta voidaan tukea heitä löytämään 
oma polkunsa.

5. Ohjaaminen palveluihin – Nuoren motivoi-
minen palveluun, rinnalla kulkeminen palvelus-
sa, palvelun jälkeen yhteisöön palautumisen 
tukeminen.

6. Dokumentointi, raportointi ja tilastointi 
– Työn dokumentointi (mm. PAR -järjestelmä) 
ja vaikuttavuustiedon kerääminen (mm. Sovari 
– sosiaalisen vahvistumisen mittari) osana arki-
työtä.

7. Dokumentaation ja kerätyn tiedon hyö-
dyntäminen vaikuttamistyössä – Pitkin pro-
sessia tuotetaan tietoa kohderyhmän elinolois-
ta ja ajankohtaisista ilmiöistä, jota viedään 
eteenpäin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

8. Arviointi, reflektointi ja kehittäminen

9. Prosessi alusta

ESIM. Ohjautumisen prosessi:
1. Yhteydenotto: Nuori itse, nuoren läheiset 
tai verkostot voivat ottaa yhteyttä ja ilmaista 
tuentarpeen.

2. Tavoittaminen: Yhteydenoton tai ilmoi-
tuksen jälkeen nuorta yritetään tavoittaa eri 
kanavien kautta. Nuoreen ollaan yhteydessä 
mahdollisimman pian yhteydenoton jälkeen, 
erityisesti, jos yhteydenotto on tullut nuorel-
ta itseltään (nopea reagointi, varhainen tuki). 
Nuorta tavoitellaan niin kauan, kunnes hänet 
tavoitetaan, hän täyttää 29 vuotta tai ilmoittaja 
peruu ilmoituksensa.

3. Työskentely: Työskennellään nuoren kanssa 
hänen antamiensa tietojen perusteella kohti 
hänen asettamiaan tavoitteita.

4. Palveluihin ohjaaminen: Nuoren ohjaami-
nen hänen tarvitsemiinsa palveluihin tai toimin-
taan (rinnalla kulkeminen tarvittaessa).

5. Yhteistyön päättäminen: Etsivän nuoriso-
työn prosessin päättäminen yhdessä nuoren 
kanssa, kun nuoren tuentarve on täytetty. Nuo-
ren on hyvä jäädä tietoiseksi siitä, että etsivään 
nuorisotyöhön voi aina tarvittaessa palata, ”ovi 
jää auki”.

ESIM. Yksilöohjauksen prosessi:
1. Elämäntilanteen kartoitus, luottamussuh-
teen rakentaminen ja kokonaiskuvan luomi-
nen – Läsnäolo ja nuoren tahtiin eteneminen, 

kumppanuuden rakentaminen ja tavoitteiden 
asettaminen.

2. Ohjaaminen, motivointi, kohtaaminen – 
Suunnitelmallinen eteneminen kohti asetettuja 
tavoitteita, nuoren toimijuuden ja voimavarojen 
vahvistaminen, nuoren näkökulma, tarpeet ja 
tavoitteet ohjaavat työskentelyä.
 
3. Säännöllinen yhteydenpito koko proses-
sin ajan – Sitoutuminen nuoreen ja prosessiin, 
kiinnostus nuorta ja nuoren tilannetta kohtaan, 
välittäminen.

4. Nuoren oikeuksien selventäminen koko 
prosessin ajan –  Sen varmistaminen, että nuori 
tietää mitkä hänen oikeutensa ja velvollisuuten-
sa tässä yhteiskunnassa ovat ja miten ne toimi-
vat hänen arjessaan.

5. Nuoren sitouttaminen ottamaan vastuu 
omasta elämästään.

6. Verkoston kokoaminen, palveluihin oh-
jaaminen –  Erityisen tärkeää on ohjaamisen, 
palveluiden ja työskentelyn oikea-aikaisuus.

7. Tavoitteiden seuranta ja jatkotyöstäminen

8. Yhteistyön päättäminen – Etsivän nuoriso-
työn prosessin päättäminen yhdessä nuoren 
kanssa, kun nuoren tuentarve on täytetty. Nuo-
ren on hyvä jäädä tietoiseksi siitä, että etsivään 
nuorisotyöhön voi aina tarvittaessa palata, ”ovi 
jää auki.”

https://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/
https://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/
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Kohtaaminen, tuki ja eteenpäin ohjaaminen

Kunnioittava kohtaaminen ja siihen liittyvät tai-
dot ovat keskeisiä etsivässä nuorisotyössä, ku-
ten kaikessa nuorisotyössä. Nuori kohdataan 
ensimmäistä kertaa neutraalisti ilman oletuksia 
ja pyritään luomaan rento ja miellyttävä tunnel-
ma. Tapaamisissa pysähdytään kuuntelemaan 
mitä nuori kertoo itsestään ja tuentarpeistaan, 
annetaan tila hänen omalle persoonalleen ja 
mukautetaan omaa toimintaa nuoren rytmiin 
sopivaksi. Hänelle kerrotaan avoimesti, mitä 
etsivä nuorisotyö on ja kuinka se toimii. Nuorel-
le tehdään selväksi vaitiolovelvollisuus ja luot-
tamuksellisuus sekä etsivän nuoristyöntekijän 
rooli hänen asioidensa edistämisessä. Kunnioit-
tavan, luottamuksellisen ja yhdenvertaisen koh-
taamisen periaatteet pätevät niin yksilö- kuin 
ryhmätyöskentelyssä. Ryhmätyöskentelyssä 
täytyy lisäksi huomioida tasapuolisuus – se, että 
jokaisella nuorella on hänelle sopiva tila osallis-
tua toimintaan ja keskusteluun sekä jakaa omia 
asioitaan haluamallaan tavalla.

Tapaamisissa nuorten kanssa pysähdytään 
hetkeen, ollaan kokonaan ja yhdenvertaisena 
läsnä, luodaan kiireettömyyden tuntu ja kuun-
nellaan aktiivisesti, mitkä nuoren odotukset ja 
toiveet ovat. Nuoresta löydetään voimavaroja 
ja vahvuuksia, joita sanoitetaan tietoisesti. Ta-
paamiset etenevät nuoren mukavuusalueella, 

nuoren tahtiin, ratkaisukeskeisesti kohti yhdes-
sä asetettuja tavoitteita ja voivat tapahtua sekä 
kasvotusten, sosiaalisessa mediassa että puhe-
limitse. Kunnioituksen, kiinnostuksen ja läsnä-
olon täytyy välittyä nuorelle myös verkossa tai 
puhelimessa tapahtuvassa kohtaamisessa. 

Kohtaamistyössä keskeistä on tavoitteellinen 
eteneminen kohti nuoren sosiaalista vahvistu-
mista ja muita tavoitteita, ammatillinen rinnalla 
kulkeminen sekä pysähtyminen kohtaamisten 
äärelle silloinkin, kun ne tapahtuvat spontaa-
nisti ilman ajanvarausta. Tapaamisissa nuori vie 
keskustelua ja etsivän nuorisotyöntekijän tehtä-
vä on kysyä, olla kiinnostunut ja poimia nuoren 
puheesta sellaisia asioita, jotka ehkä auttavat 
nuoren tilanteen, toiveiden ja tavoitteiden sel-
kiyttämisessä. Työntekijä nostaa esille nuoren 
vahvuuksia ja vaihtoehtoja, alkaa tarvittaessa 
motivoida nuorta kohti niitä palveluita, joita hän 
tarvitsee. Eteenpäin ohjaamisessa on tärkeää 
avata nuorelle eri vaihtoehtoja, palveluverkos-
toa ja mahdollisuuksia, jotta nuorella on turval-
linen olo siirtyä työskentelemään toisen ammat-
tilaisen kanssa. Tarvittaessa etsivä nuorisotyö 
voi tukea ”saattaen vaihtaen” nuoren siirtymistä 
palveluun. 

RESPECT

Kohtaamisissa on aina läsnä työntekijän omat asenteet, arvot, tunteet ja mahdollinen kii-
re. Näistä on tärkeää olla tietoinen ja pyrkiä ”nollaamaan asetukset” ennen tapaamista 
nuoren kanssa, jotta kohtaaminen voidaan tehdä rauhassa. Lisäksi kohtaamisissa on tär-
keää ottaa huomioon etsivän nuorisotyöntekijän, nuoren tai nuorten ryhmän fyysinen ja 
psyykkinen turvallisuus sekä hyvinvointi.



7.
ETSIVÄ 

NUORISO-
TYÖNTEKIJÄ 

40 41

NUORISOTYÖN
AMMATTILAINEN
Ammatillinen identiteetti

Etsivä nuorisotyöntekijä on nuorisotyön ammattilai-
nen, joka on asiantuntija nuoriin, nuoruuteen, nuorten 
elinoloihin ja haasteisiin sekä ajankohtaisiin ilmiöihin 
liittyvissä asioissa. Etsivässä nuorisotyössä, kuten nuo-
risotyössä yleensä, työntekijöiltä edellytetään rikosre-
kisteriotteen esittämistä palvelussuhteen alkaessa.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä tulee olla riittävä koulutus 
ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.  Koke-
musta on suositeltavaa olla myös haastavampien asia-
kasryhmien kanssa työskentelystä sekä laajasti ymmär-
rystä nuoren elämään liittyvistä asioista. On tärkeää, 
että työntekijä osaa asettaa rajat itselleen ja nuorelle ja 
toimia aidosti omalla persoonallaan, silti ammatillisuu-
den ja tietyn etäisyyden säilyttäen. On tärkeää pystyä 
tunnistamaan oman osaamisen rajat sekä tunteet ja 
arvot, jotka omaa toimintaa ohjaavat. Työntekijän täy-
tyy sitoutua etsivän nuorisotyön, nuorisotyön ja oman 
organisaation arvoihin ja osata humanistinen, kunnioit-
tava työote. Työssä keskeistä on aito halu olla nuorten 
puolella ja sitoutua sekä työhön että nuoreen. Etsivän 
nuorisotyöntekijän täytyy osata sanoittaa omaa työtään 
ja osaamistaan sekä markkinoida etsivän nuorisotyön 
palvelua verkostoille ja nuorille. Verkostoitumistaidot 

ovat etsivässä nuorisotyössä välttämättömyys, 
sillä suuri osa työstä tapahtuu yhteistyössä mui-
den ammattilaisten kanssa. 

Etsivän nuorisotyöntekijän tärkeitä ominaisuuk-
sia ovat vuorovaikutustaidot, kohtaamisen taito, 
luotettavuus, paineensietokyky, rohkeus ottaa 
esille vaikeitakin asioita, empaattisuus, jousta-
vuus ja mukautuvaisuus, pettymysten ja muu-
toksen sietäminen sekä kyky omaksua uutta 
tietoa monipuolisesti ja hyödyntää sitä käytän-
nössä. Etsivässä nuorisotyössä tarvittavat osaa-
miset ja tiedot elävät ajassa ja muuttuvat koko 
ajan, siksi on tärkeää ylläpitää omaa osaamista 
ja kehittää sitä säännöllisesti. Etsivä nuorisotyö 
on usein aika itsenäistä (monesti silti työparin 
tai tiimin kanssa) ja työntekijöiden täytyy pystyä 
itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, 
luottamaan omaan harkintaansa sekä teke-
mään välillä myös luovia ratkaisuja.

Työntekijän täytyy ymmärtää ammatilliseen rin-
nalla kulkemiseen ja luottamuksellisen suhteen 
rakentamiseen liittyvät rajat ja vastuu – selkeät 
rajat sille, mitä kertoo itsestään nuorille ja toi-
saalta vaitiolovelvollisuus nuoren asioista sekä 
myös suhteen päättäminen suunnitelmallisesti, 
ns. ”erotyö”. Tärkeää on myös tehdä selkeä ero 
työn ja vapaa-ajan välille. Joskus suhde päättyy 
myös kesken prosessin työntekijän siirtyessä 
esimerkiksi muihin tehtäviin – tällöin täytyy siir-
tää tarvittava tieto hienovaraisesti (vaitiolovel-
vollisuuden piiriin kuuluvat asiat huomioiden) 
kollegalle niin, että työ voi jatkua sekä nuorten 

että yhteistyötahojen kanssa mahdollisimman 
sujuvasti.

Etsivä nuorisotyöntekijä voi työskennellä nuo-
risotalolla, ohjata ryhmiä ja järjestää leirejä, 
kunhan hän tekee työtään etsivän nuoriso-
työn roolissa eikä paikkaa muun nuorisotyön 
resurssivajetta. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että läsnäolo esimerkiksi nuorisotalolla tai 
ryhmämuotoisen toiminnan järjestäminen on 
perusteltua etsivän nuorisotyön tavoitteiden 
näkökulmasta eikä työntekijä tällöin ole osa sitä 
resurssia, jolla kunnan nuorisotyö järjestää pe-
rustehtäväänsä kuuluvaa vapaa-ajantoimintaa. 
Etsivä nuorisotyöntekijä voi osallistua esimer-
kiksi TE-toimiston, sosiaalitoimen tai muun toi-
mijan järjestämiin verkostotapaamisiin, mutta 
lähtökohtaisesti osallistumisen täytyy tapahtua 
nuoren toiveesta ja hänen on oltava siellä nuo-
ren tukena ja nuorta varten. Etsivä nuorisotyö 
ei voi lähtökohtaisesti olla vakituisesti osa sitä 
viranomaisten ja ammattilaisten riviä, jonka 
nuori kohtaa, kun hän tulee ensimmäisen ker-
ran verkostotapaamiseen, tai ainakin etsivän 
nuorisotyön rooli täytyy näissä tilanteissa tehdä 
heti selväksi. Täytyy varmistaa, että nuoren va-
paaehtoisuus ottaa etsivän nuorisotyön palve-
lua vastaan toteutuu aidosti eikä tilanteeseen 
liity painostusta muiden toimijoiden taholta. 
Moninaisissa toimintaympäristöissä ja erilais-
ten menetelmien keskellä oman työn tavoitteet 
on hyvä pitää selkeinä – etsivä nuorisotyö on 
enemmän asenne ja työote kuin nippu jotain 
tiettyjä toimintoja tai menetelmiä.

http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html
http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yksityisenhenkilontiedonsaantioikeus/rikostaustaote.html
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Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Etsivä nuorisotyö työskentelee haastavissa elä-
mäntilanteissa olevien nuorten kanssa ja työssä 
kohdatut tilanteet ja nuorten tarinat voivat pai-
koin haastaa etsivän nuorisotyöntekijän jaksa-
mista ja hyvinvointia työssään. Lisäksi etsivän 
nuorisotyön toimintakulttuuriin on kuulunut 
perinteisesti itsenäisen työotteen ideaali –  se, 
että työtä tai sen taakkaa ei välttämättä jaeta, 
vaikka se olisi mahdollista, ellei sille ole luotu 
rakenteita.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden jaksamista ja 
työhyvinvointia haastavat yleisimmin organi-
saation heikko ymmärrys työn luonteesta, työn 
henkilöityminen asiakkaan silmissä, yksintyös-
kentely, esimiehen ja työntekijän vähäinen vuo-
rovaikutus, yksin jääminen nuoren vaikeiden 
tilanteiden kanssa, liiallinen työmäärä sekä ra-
jaamaton työnkuva ja paine tehdä sellaisiakin 
tehtäviä, jotka eivät välttämättä kuulu perus-
tehtävään. Hyvinvointia ja jaksamista voivat 
heikentää myös esimerkiksi kenttätyön heikot 
rakenteet, kriisiavun puute, virka-ajan ulko-
puolella työskentely, mahdollinen luottamuk-
sen puute esimiehen ja työntekijän välillä sekä 
työyhteisön huono ilmapiiri. Näihin on tärkeää 
kiinnittää huomiota työhyvinvointia ja jaksamis-
ta tukevien toimenpiteiden suunnittelussa.

Työhyvinvointia tukevien rakenteiden luominen 
organisaatioon on ensisijaisesti organisaation ja 
esimiehen tehtävä, mutta myös työntekijän täy-
tyy ottaa siitä oma vastuunsa. Näitä rakenteita 

ovat esimerkiksi työnohjaus, organisaation vision 
selkiyttäminen, esimiehen ja työntekijöiden väli-
sen suhteen kehittäminen, työn rajaaminen esi-
miehen kanssa, esimiehen koulutus etsivän nuo-
risotyön sisältöihin, työpari- ja tiimityöskentely, 
mahdollisuus vaikuttaa työhön ja sen tekemi-
seen, osallistuminen etsivän nuorisotyön vertais-
tapaamisiin ja alueellisen verkoston toimintaan, 
työssä kohdattujen tilanteiden purku ja reflektio, 
työnkuvan ja työn vaativuuden tarkistaminen ja 
vaativuutta vastaava palkkaus, osaamisen kehit-
täminen ja mahdollisuus osallistua koulutuksiin, 
etsivän nuorisotyöntekijän roolin selkiyttäminen 
verkostoissa, mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin 
ja huolellinen perehdytys.

Työssä jaksamiseen vaikuttaa hyvin paljon se, 
millaista tukea organisaatiolta ja esimieheltä 
työntekijä työhönsä saa, millaiset työssäjaksa-
misen ja työturvallisuuden rakenteet organisaa-
tioon on luotu, kuinka selkeä yhteinen käsitys 
sekä organisaatiolla, esimiehellä että työnteki-
jällä on työnkuvasta, ja kuinka paljon esimiehen 
ja työntekijän välillä on dialogia, luottamusta ja 
keskinäistä ymmärrystä. Esimiehen tuki, luotta-
mus ja aito kiinnostus työmuotoa ja sen kehit-
tämistä kohtaan ovat ratkaisevassa asemassa. 
Myös osallisuus omaa työnkuvaa, työaikoja ja 
työn kehittämistä koskevaan päätöksentekoon 
on tärkeää. Arjen työn sisälle täytyy rakentaa 
työn reflektointiin, palautteen antamiseen ja 
saamiseen, haastavien tai kuormittavien tilan-
teiden purkuun, hyvinvoinnin ja jaksamisen 
ylläpitämiseen, työyhteisön yhteisöllisyyden ke-
hittämiseen, vertaistukeen ja verkostoitumiseen 
sekä työn kehittämiseen liittyviä mahdollistavia 
rakenteita. Lisäksi on tärkeää laatia huolellises-
ti turvallisuussuunnitelma, riskienarviointi eri 
toimintaympäristöihin, suunnitelma kriisitilan-
teiden varalle ja ohjeistus siitä, miten työter-
veyshuollon tai muiden työntekijöitä tukevien 
palveluiden piiriin hakeudutaan.

Työntekijän täytyy sitoutua organisaatiossa luo-
tuihin tavoitteisiin, strategioihin, rakenteisiin 
ja käytäntöihin sekä tuoda rakentavasti esille 
mahdolliset kehittämiskohteet. Sekä työnteki-
jän että esimiehen täytyy kiinnittää huomiota 
sekä omaan että työparin tai tiimin jaksamiseen 
ja osata tuoda esille huoli kollegan tai omasta 
jaksamisesta varhaisessa vaiheessa, minkä jäl-
keen on esimiehen tehtävä käynnistää jaksami-

sen haasteita kartoittavia ja jaksamista tukevia 
prosesseja.

Työnohjausta tulisi olla etsivässä nuorisotyössä 
säännöllisesti, eikä vasta sitten, kun joku tilan-
ne kärjistyy kriisiksi tai jaksamisessa havaitaan 
haasteita. Työnohjauksen järjestäminen on 
esimiehen vastuulla. Työnohjauksessa voidaan 
käsitellä ja kehittää työssä jaksamiseen, työn 
rajaamiseen, työnkuviin ja työkulttuuriin liittyviä 
asioita sekä jakaa työtä toisten kanssa.  

Työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota jalkautumisessa, kotikäynneillä ja silloin, 
kun nuoria tavataan yksin. Täytyy olla selkeät 
toimintaohjeet ja suunnitelmat aggressiivisten 
nuorten kohtaamisen sekä yllättävien, vaarallis-
ten tilanteiden varalle. Työturvallisuutta voidaan 
edistää parityöskentelyllä, tapaamispaikkojen 
valinnalla, tilojen suunnittelulla ja työvälineiden 
(esim. matkapuhelin, sovellukset ja turvajärjes-
telmät) avulla.

Etsivien nuorisotyöntekijöiden kannattaa tu-
tustua työlainsäädäntöön (työaikalaki, työsopi-
muslaki) ja omaan työehtosopimukseen (esim. 
kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, 
yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus, 
AVAINTA ry:n työehtosopimus ja sosiaalialan 
järjestöjen työehtosopimus).
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https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055
https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes
https://www.jhl.fi/tyoelama/tyoehtosopimukset/yksityinen-sosiaalipalveluala/
http://www.avainta.fi/sites/avainta.fi/files/AVAINTES-1718_net.pdf
https://www.ystea.fi/ty%C3%B6ehtosopimus/sosiaalialan-jarjestojen-tes/Sosiaalialan_jA_rjestA_jen_tyA_ehtosopimus_1.2.2017-31.1.2018.pdf
https://www.ystea.fi/ty%C3%B6ehtosopimus/sosiaalialan-jarjestojen-tes/Sosiaalialan_jA_rjestA_jen_tyA_ehtosopimus_1.2.2017-31.1.2018.pdf


Etsivä nuorisotyö havainnoi 
ja kartoittaa jatkuvasti nuorten 

elämään vaikuttavia 
ilmiöitä ja elinoloja
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VAIKUTTAMINEN
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KERÄTYN TIEDON
HYÖDYNTÄMINEN
Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella 
tuettu etsivä nuorisotyö tuottaa sekä paikallista, alueel-
lista että valtakunnallista tilastotietoa (PAR -järjestelmä) 
etsivän nuorisotyön palveluihin osallistuneista nuoris-
ta. Tilastotieto kootaan Nuorisotilastot.fi -sivulle ja on 
kaikkien saatavilla. Lisäksi etsivä nuorisotyö kerää tie-
toa ja tunnuslukuja toiminnan laadusta ja vaikuttavuu-
desta esim. nuorten sosiaalisen vahvistumisen mittari 
Sovarin, palautekyselyiden, haastattelujen ja nuorten 
tarinoiden avulla. Etsivä nuorisotyö havainnoi ja kar-
toittaa jatkuvasti nuorten elämään vaikuttavia paikal-
lisia (ja valtakunnallisia) ilmiöitä ja elinoloja ja pystyy 
välittämään arjen työssään keräämäänsä tietoa ja ym-
märrystä eteenpäin.

Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää työn kehittämisessä, 
työn vaikuttavuuden näkyväksi tekemisessä ja yhteis-
kunnallisessa vaikuttamisessa sekä nuorten elinolojen 
kehittämisessä paikallisesti, alueellisesti ja valtakun-
nallisesti. Tiedon hyödyntämisessä ja vaikuttamisessa 
esimiehellä on keskeinen rooli. Esimiehen tehtävä on 
viedä työntekijöiden tuottamaa tietoa eteenpäin sekä 
organisaatiossa että laajemmin kunnassa.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa paljon sellaisia nuoria, jotka eivät ole aktiivisia ottamaan osaa yh-
teiskunnalliseen keskusteluun, tuomaan esille omaa ääntään tai edes tiedä, mitä kautta he 
voisivat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Tässä etsivä nuorisotyö voi olla keskeisessä roolissa 
tuomassa nuorten ääntä kuuluviin eri foorumeissa, mm. päättäjille ja palveluiden tuottajille.

Vaikuttavuuden näkyväksi tekemisessä voi ottaa mallia esimerkiksi Helsingin Vamoksen (Hel-
singin Diakonissalaitos) esityksestä, jossa vaikuttavuutta on laskettu konkreettisesti ja yksin-
kertaistetusti tilastoista euroiksi.

http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/frontpage/undefined/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table//null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/
https://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/
https://drive.google.com/file/d/0B5HAsbJpvBqDTGJUNF9uWWlRc0k/view
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Nykymuotoinen etsivä nuorisotyö on verrattain 
uusi työmuoto ja jotta nuoria tavoitettaisiin en-
tistä paremmin, täytyy työmuotoa tehdä tun-
netuksi sekä nuorten, yhteistyökumppaneiden 
että kuntalaisten keskuudessa. Työmuodon 
tunnetuksi tekeminen, siitä puhuminen ja vai-
kuttamistyö sen puolesta ovat paitsi etsivien 
nuorisotyöntekijöiden, myös esimiesten ja or-
ganisaatioiden tehtävä. Viestintää kannattaa 
tehdä suunnitelmallisesti, jotta voidaan saa-
vuttaa mahdollisimman tehokkaasti keskeisiä 
tahoja.

Hyvä työn tunnettuuden lisäämisen keino on 
aktiivinen läsnäolo ja vaikuttaminen yhteistyö-
verkostoissa. Etsivän nuorisotyöntekijän kas-
vojen ja työmuodon tekeminen tutuksi nuorille 
ja laadukkaasti tehty työ lisäävät nuorten tietoi-
suutta ja luottamusta etsivään nuorisotyöhön. 
Läsnäolo nuorten vapaa-ajanympäristöissä (ka-
dut, kauppakeskukset, tapahtumat ym.), kou-
luissa ja oppilaitoksissa (infot, vanhempainillat, 
jalkautuminen ym.) ja nuorten kontaktoiminen 
jo ennen, kuin heillä on tuentarpeita, madal-
taa kynnystä olla yhteydessä tarvittaessa. Tässä 
ovat hyödyksi myös näkyvyys sosiaalisessa me-
diassa, tiedotteet yhteistyökumppaneille, some 
-kampanjat, mainokset, esitteet ja näkyminen 
kouluilla ja oppilaitoksissa, nuorisotiloissa sekä 
muissa sellaisissa paikoissa, joissa nuoret kulke-
vat sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin.

SUUNNITELMALLISTA VIESTINTÄÄ
Markkinointia ja tiedotusta kannattaa suunni-
telmallisesti kohdentaa kuntapäättäjille, yhteis-
työkumppaneille ja nuorille, jolloin viestinnän 
kanavat ja viestien sisällöt poikkeavat toisistaan. 
Tiedotuksessa kannattaa hyödyntää paikallista 
(ja valtakunnallista) mediaa, sosiaalista mediaa 
ja verkostoja. Lisäksi markkinointityötä täytyy 
silti tehdä hyvin monipuolisissa tilanteissa osa-
na arjen työtä.

Viestinnän ja tiedotuksen keskeisin viesti on et-
sivän nuorisotyön tehtävä, rooli ja se, miten pal-
veluun voidaan tulla. Lisäksi on tärkeää tehdä 
erityisesti kuntapäättäjille näkyväksi myös työ-

muodon vaikuttavuutta ja tuloksia. Vaikuttavuu-
den näkyväksi tekemisessä kannattaa hyödyn-
tää PARentin ja Sovari-mittarin kautta tuotettua 
tietoa ja tilastoja sekä nuorten omia tarinoita. 
Viestintää ja markkinointia voi olla paikoin vii-
sasta tehdä yhdessä laajemman alueen kanssa, 
ettei jokaisen kunnan ja jokaisen työntekijän 
tarvitse tehdä kaikkea aina alusta loppuun asti 
itse. Tässä kannattaa hyödyntää etsivän nuo-
risotyön vertaisverkostoja, alueellista koordi-
naatiota ja hyvien käytäntöjen jakamista.

Viestintä ja tuloksista ja työstä tiedottaminen 
sekä työmuodon avaaminen erityisesti kunta-
päättäjille on tärkeää paitsi etsivän nuorisotyön 
resurssien turvaamisen, myös kunnan nuorille 
suunnattujen palveluiden kehittämisen kan-
nalta. Etsivä nuorisotyö voi tuoda esille koh-
deryhmäänsä kuuluvien nuorten kokemuksia 
ja heidän havaitsemiaan palveluvajeita, jotka 
saattaisivat muuten jäädä näkymättömiin.
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JOHTAMISEN VASTUU
Johtaminen

Etsivän nuorisotyön johtaminen edellyttää sekä tiivis-
tä osallistumista työn arkeen  että tilan antamista työn 
itsenäiselle tekemiselle. Organisaation ja johdon täy-
tyy määritellä työmuodon paikalliset tavoitteet, rajat ja 
mahdollisuudet yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden 
kanssa, olla kiinnostuneita ja tietoisia etsivästä nuoriso-
työstä ja tukea arjen tekemistä sekä osallistua vaikut-
tamistyöhön omissa foorumeissaan. Organisaation ja 
johdon täytyy tuntea etsivän nuorisotyön tekemistä ja 
tuloksia ja osata tuoda niitä esiin omassa kunnassa. 

Etsivän nuorisotyön esimiehen rooli
• Varmistaa etsivän nuorisotyön fyysiset  edellytykset  
 (toimistotila, puhelin, kuljetusmahdollisuudet, doku 
 mentaatiojärjestelmä PARent ja toimintamääräraha)
• Varmistaa etsivän nuorisotyöntekijöille muodolliset  
 työskentelyolosuhteet
• Luo edellytykset työparityöskentelylle 
• Esimiehellä tulee olla selkeä mandaatti  tehdä hal- 
 linnollisia ja ammatillisia ratkaisuja etsivään nuoriso 
 työhön liittyen
• Keskustelee ja päättää yhdessä etsivän nuorisotyön 
 tekijöiden kanssa työn ajankohtaisesta kohderyh- 
 mästä, priorisoinnista ja työn jakamisesta
• Luo selkeät raamit muihin yhteistyötahoihin päin
• Katsoo että etsivän nuorisotyöntekijät eivät tee mui- 
 den viranomaisten tai sektoreiden työtä
• On tiiviisti mukana päivittäisessä työssä

• Antaa riittävää ohjausta ja aikaa reflektoin- 
 nille (keskenään ja alueellisesti) sekä osallis 
 tuu omaan reflektointiin etsivän nuorisotyön- 
  tekijöiden kanssa useamman kerran kuukau 
 dessa
• Huolehtii siitä, että etsivän nuorisotyön- 
 tekijöille tarjotaan riittävästi työnohjausta  
 määritellään työnkuva ja tehdään työn vaati 
 vuuden arviointi, joissa huomioidaan työs 
 kentelyolosuhteet, kohderyhmä ja työn rajaa- 
 minen
• Mahdollistaa sen, että kunnan lasten ja  
 nuorten parissa toimivat tapaavat säännöllisesti
• Sopii yhdessä etsivän nuorisotyöntekijöiden  
 kanssa eri moniammatillisten ryhmien  
 työhön osallistumisesta
• Takaa etsivän nuorisotyöntekijöille riittävästi  
 aikaa työn eri prosesseille sekä joustavuutta,  
 riittävästi aikaa ja tilaa ammatilliseen   
 itsenäiseen työskentelyyn
• Vie kunnan hallintoon ja yhteistyötahoille  
 etsivän nuorisotyöntekijöiden ainutlaatuista  
 yhteiskunnallista tietoa nuorista, nuorten  
 elinoloista, palveluista ja nuorten areenoista
• Varmistaa, että vastuuorganisaatio vie työn  
 kokemukset, johtopäätökset ja esitykset  
 eteenpäin kunnan organisaatiossa.

Etsivä nuorisotyö hyötyy vertaisverkostoitumi-
sesta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. 
Yksi rakenne vertaistuen mahdollistamiselle 
on alueellinen koordinaatio, jonka pohjalta voi-
daan rakentaa myös valtakunnallista koordinaa-
tiota ja etsivän nuorisotyön vertaisverkostoa. 
Tällaisia on jo osassa maata. Tässä voidaan ottaa 
oppia työpajatoiminnan vastaavasta koordinaa-
tiojärjestelmästä. Tiiviit vertaisverkostot mah-
dollistavat etsivän nuorisotyön äänen tuomisen 
kuuluviin paikallistasoa laajemmin, työmuodon 
yhteisen kehittämisen, hyvien käytänteiden ja 
osaamisen jakamisen sekä valtakunnallisesti 
yhtenäisen, tasalaatuisen etsivän nuorisotyön 
luomisen. Valtakunnallista verkostoitumista 
voidaan edistää mm. sosiaalisen vahvistamisen 
osaamiskeskuksessa.
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ESIM. Lounais-, Länsi- ja Sisä-Suomen alueelli-
nen koordinaatio: Koordinaatioryhmä – Alueel-
liset koordinaattorit ja aluehallintovirastot:
1. Etsivän nuorisotyön koordinaatioryhmän tehtä-
vänä on alueen etsivän nuorisotyön työntekijöiden 
tukeminen työnkuvan määrittelyssä ja asemoitumi-
sessa oman kunnan palvelukenttään sekä työtur-
vallisuuden kehittämisessä.
2. Koordinaatioryhmä ja alueelliset koordinaatto-
rit antavat tukea alueen etsiville nuorisotyönteki-
jöille, etenkin uusille. Alueellisen koordinaattorin 
puoleen voi kääntyä, kun oman kunnan etsivässä 
nuorisotyössä nousee kysymyksiä. Koordinaattori 
varmistaa, että etsivä nuorisotyöntekijä saa tarvit-
taessa vertaistukea.
3. Koordinaatioryhmä välittää tietoa etsiviltä nuo-
risotyöntekijöiltä koordinaatioryhmään ja sitä 
kautta ministeriöön, ja samoin ministeriöstä ja 
aluehallinnosta kuntiin, esimiehille ja etsiville nuo-
risotyöntekijöille. Koordinaatioryhmässä ja alueel-
lisissa tapaamisissa tuodaan esiin alueellisia eroja 
ja jaetaan hyviä käytäntöjä.
4. Koordinaatioryhmän tehtävänä on etsivän nuo-
risotyön ammatillinen kehittäminen –  eettisten 
periaatteiden muodostaminen ja ajantasaisen kou-
lutuksen suunnittelu eli mm. etsivän nuorisotyön 
alueellisten päivien järjestäminen.

Alueellinen koordinaattori 
– Etsivä nuorisotyöntekijä:
1. Yhteystietojen ylläpito alueella
2. Etsivän nuorisotyöntekijöiden alueellisten ta-
paamisten organisointi – alueellisilla tapaamisil-
la myös vertaistuen merkitys
3. Yhteydenpito aluehallintoon ja koordinaatio-
ryhmään
4. Yhteydenpito esimiesten verkostoon
5. Ajankohtaisten asioiden käsittely yhteisesti 
alueella –  ammatillinen ja eettinen työmuodon 
kehittyminen
6. Alueen uusien etsivien nuorisotyöntekijöi-
den tukeminen –  hyvien käytäntöjen jakaminen

Vertaisverkostot ja -tuki

Alueellisen koordinaation ja vertaistuen lisäksi 
etsivä nuorisotyöntekijä voi hyötyä verkostoitu-
misesta etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa, 
jotka toimivat muissa toimintaympäristöltään 
samanlaisissa kunnissa. Kontakteja eri alueiden 
etsiviin nuorisotyöntekijöihin voi luoda valta-
kunnallisilla ja alueellisilla etsivän nuorisotyön 
päivillä, etsivän nuorisotyön Facebook -ryhmäs-
sä tai etsiville nuorisotyöntekijöille järjestettä-
vissä koulutuksissa ja tapaamisissa. Sosiaalisen 
vahvistamisen osaamiskeskus, aluehallintovi-
rastot sekä esimies voivat edistää kontaktien 
luomista ja mahdollistaa vertaisverkostoitu-
mista ja ajatusten vaihtoa sekä laajemmin että 
liittyen jonkin tietyn osa-alueen kehittämiseen.
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VERKOSTON TÄRKEYS
Etsivä nuorisotyö onnistuu tehtävässään parhaiten 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Etsivän nuo-
risotyön rooli verkostossa on olla ns. ”nuoren kanssa 
samalla puolella pöytää” ja pitää huolta siitä, että hän 
tulee kuulluksi ja säilyttää toimijuutensa omaa elä-
määnsä koskevissa päätöksissä ja prosesseissa. Etsi-
vän nuorisotyöntekijän tulee tuntea paikalliset nuorten 
palvelut ja toimijat, tehdä omaa työtään tunnetuksi 
muiden toimijoiden keskuudessa ja säilyttää oma roo-
linsa nuorisotyön edustajana. Etsivässä nuorisotyössä 
rajaaminen oman ja muiden ammattilaisten tehtävien 
välillä on erittäin tärkeää. Etsivän nuorisotyöntekijän ei 
pidä ryhtyä tekemään toisten ammattilaisten töitä tai 
paikkamaan vajeita muissa palveluissa. Yksilötyötä teh-
dessä raja on joskus hämärä, kun liikutaan esimerkiksi 
päihde- ja mielenterveystyön teemojen tai sosiaalityön 
tarpeiden parissa, mutta siitä täytyy silti osata pitää 
kiinni. Etsivän nuorisotyöntekijän rooli verkostoissa on 
paitsi ohjata nuoria heidän tarvitsemiinsa palveluihin ja 
ottaa koppia muista palveluista putoavista tai pois jät-

täytyvistä nuorista, myös toimia nuorten tukena 
ja jakaa tietoa ajankohtaisista asioista liittyen 
nuorten elinoloihin. 

Etsivän nuorisotyöntekijän täytyy tuntea nuor-
ten palvelujärjestelmää ja paikallisia toimijoita, 
pystyä kartoittamaan ja kontaktoimaan nuor-
ten tarpeiden näkökulmasta oleelliset tahot ja 
edistää näiden tahojen yhteistyön tiivistymistä. 
Tämä ei kuitenkaan saa jäädä kunnassa etsivän 
nuorisotyöntekijän tehtäväksi, vaan muiden toi-
mijoiden, organisaatioiden ja esimiesten täytyy 
myös ottaa vastuuta palvelujärjestelmän rako-
jen tilkitsemisestä ja yhteistyön tiivistämisestä. 
Etsivän nuorisotyön esimiehen täytyy varmistaa, 
että työntekijöille on riittävät valmiudet, resurs-
sit ja mandaatti edistää omalla työllään nuorta 
tukevien verkostojen syntymistä ja kehittymistä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa voi olla 
alueellisesti hyvin erilaista, sillä tarpeet, toimi-
jat ja toimintakulttuurit vaihtelevat. On tärkeää 
löytää paikallisesti toimivia toimintatapoja ja 
vahvistaa ja kehittää niitä. Alueellinen koordi-
naattori voi koota näitä hyviä käytänteitä myös 
alueellisesti. Nuorten muuttuvat tarpeet ja koh-
deryhmäpainotusten vaihtelut haastavat myös 
verkostoyhteistyötä. Etsivän nuorisotyön on tär-
keää osallistua paikallisiin, etsivän nuorisotyön 
kannalta keskeisiin työryhmiin, luoda ja ylläpi-
tää suhteita muihin nuorten kannalta tärkeisiin 
yhteistyökumppaneihin ja huolehtia siitä, että 

heillä on ajantasainen tieto kunnan etsivästä 
nuorisotyöstä. Verkostoyhteistyön rakentami-
sessa ja ylläpitämisessä myös esimiehellä on 
tärkeä rooli – hän on usein mukana eri fooru-
meissa kunnassa, kuin työntekijät, jolloin hän 
voi omalla vaikuttamistyöllään osaltaan edistää 
etsivien nuorisotyöntekijöiden verkostoitumis-
ta eri toimialojen työntekijöiden kanssa.

Etsivän nuorisotyön yhteistyö muiden ammat-
tilaisten ja viranomaisten kanssa on kahden-
suuntaista –  nuoria ohjautuu molempiin suun-
tiin ja käytännöt ohjaamiseen, tiedonkulkuun, 
rakenteisiin ja kehittämiseen liittyen täytyy 
luoda yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Myös 
palveluiden rajapinnat, ohjautuminen, saattaen 
vaihtaminen ja työnjako täytyy avata yhteisesti, 
jotta nuoren ohjaaminen sujuu nuoren kannalta 
mahdollisimman mutkattomasti.

Peruskoulujen kanssa yhteistyö keskittyy yleen-
sä pääasiallisesti perusopetuksen jälkeen ilman 
jatko-opiskelupaikkaa jäävien nuorten tavoitta-
miseen ja tukemiseen yhteistyössä opinto-oh-
jaajan kanssa. Toisen asteen oppilaitosten kans-
sa keskitytään yleensä opintojen keskeyttämistä 
harkitsevien tai jo keskeyttäneiden nuorten ta-
voittamiseen ja tukemiseen. Puolustusvoimien 
ja siviilipalveluskeskuksen kanssa tehdään yh-
teistyötä palveluksen keskeyttäneiden nuorten 
tavoittamiseksi ja tukemiseksi. Etsivä nuorisotyö 
tukee nuoria tarvittaessa myös vastaavasti

Etsivän nuorisotyöntekijän tulee tuntea
paikalliset nuorten palvelut ja toimijat. 
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Verkostoyhteistyön hyviä käytänteitä:
Säännöllinen yhteydenpito ja rakenteet ajan-
kohtaisista asioista keskustelemiseen (esim. 
säännölliset tapaamiset)

Etsivien nuorisotyöntekijöiden omat paikal-
liset, alueelliset ja valtakunnalliset verkostot 
– kannattaa hakeutua yhteistyöhön paitsi lähi-
alueiden myös samankokoisten tai muuten toi-
mintaympäristöltään tai toimintakulttuuriltaan 
samanlaisten kuntien ja kaupunkien kollegoi-
den kanssa. Verkostoituminen edistää yhtei-
sen käsityksen syntymistä, hyvien käytänteiden 
jakamista ja vahvemman ammatti-identiteetin 
rakentamista. Vertaisverkostoja ja -tapaamisia 
on hyvä rakentaa myös valtakunnallisesti (esim. 
Sosiaalisen vahvistamisen osaamiskeskus ja 
aluehallintovirastot).

Yleisimpiä yhteistyökumppaneita 
ja verkostoja:

Koulut ja oppilaitokset 

Puolustusvoimat

Siviilipalveluskeskus

Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, mielen-
terveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö, 
lastensuojelu, vammaispalvelut, asumispal-
velut, velkaneuvonta ym.

Ohjaamo

Seurakunta

Nuorten työpajat

Nuorisokeskukset 

Muut etsivät nuorisotyöntekijät
– Paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 
(vertaisverkostot)

Paikalliset järjestöt – esim. vähemmistöryh-
mien tukijärjestöt, nuorisojärjestöt, sosiaali- ja 
terveysalan järjestöt, päihde- ja mielenterveys-
järjestöt tai muut nuorille palveluita, toimintaa 
tai tukea tarjoavat järjestöt

TE-palvelut

Kansaneläkelaitos

Rikosseuraamuslaitos
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Etsivä nuorisotyö 
ei voisi onnistua 
tehtävässään ilman 
yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa. 

hakeutumaan opintoihin tai varusmies- tai siviilipalvelukseen. Muiden nuorille suunnattujen pal-
veluiden ja viranomaisten kanssa yhteistyö vaihtelee nuoren tarpeen mukaan. Etsivä nuorisotyö 
tukee nuoria esimerkiksi hakeutumaan muiden toimijoiden palveluihin tai toimintaan, hoitamaan 
asioitaan viranomaisten kanssa tai mahdollisesti toteuttaa toimintaa yhteistyössä muiden toimijoi-
den kanssa.

http://ohjaamot.fi/etusivu
https://www.tpy.fi/jarjesto/jasenyys/jasenorganisaatiot/
http://www.snk.fi/
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/index.html
http://www.kela.fi/henkiloasiakkaat
http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos.html
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Etsivän nuorisotyön mittaaminen ja vaikutta-
vuuden arviointi on haastavaa, sillä ennalta-
ehkäisevää kohtaamistyötä on vaikea mitata 
numeerisesti ja osoittaa selkeitä syy-seuraus-
suhteita. Sen takia on tärkeää, että tuotetaan 
monipuolisesti sekä tilastollista tietoa että 
laadullista nuorten kokemuksiin ja tarinoihin 
perustuvaa tietoa. Näitä tietoja yhdistelemällä 
saadaan parempi kuva työmuodon vaikutuksis-
ta nuorten hyvinvointiin.

Etsivän nuorisotyön käytössä on valtakunnalli-
nen, maksuton asiakastieto- ja tilastointijärjes-
telmä (PAR -järjestelmä), jonka avulla kerätään 
valtakunnallisesti nuorten työpajojen (PARty) ja 
etsivän nuorisotyön (PARent) yhdenmukainen 
tilastollinen data. Tämän tilastotiedon avulla 
saadaan toiminta näkyväksi paikallistasolla ja 
valtakunnallisesti ja mahdollistetaan anonyy-
mien tilastollisten tunnuslukujen vertaileminen. 
PAR -järjestelmien asiakashallintajärjestelmät 
on tarkoitettu etsivää nuorisotyötä tuottavien 
organisaatioiden toiminnan tuloksellisuuden 
sisäiseen ja ulkoiseen seurantaan. Tilastollinen 
tieto kerätään PARtysta, PARentista ja muista 
järjestelmistä kolme kertaa vuodessa yhteiseen 
tietopankkiin, PARkkiin. Tästä tulee aina käyttä-

ETSIVÄN NUORISOTYÖN MITTAAMINEN

jille ja yhteistyöorganisaatioille erikseen tiedo-
te, jossa kerrotaan toimintaohjeet ja tilastojen 
palautusajat. 

Valtakunnalliset tilastot toimitetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriölle mm. rahoituksen seuran-
taan, tutkimuskäyttöön ja päätöksenteon poh-
jaksi. Tilastotiedot visualisoidaan aluehallinto-
viraston ylläpitämällä Nuorisotilastot.fi -sivulla. 
Etsivää nuorisotyötä toteuttavien työyhteisöjen 
täytyy huolehtia, että ajantasaiset yhteystiedot 
ovat PAR-järjestelmien tiedossa tiedotusta, oh-
jelmistopäivityksiä ja entit.fi -sivuja varten.

PARent -järjestelmä on arjen työkalu, joka paitsi 
tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön edellyt-
tämän tilastollisen datan, mahdollistaa myös 
nuorten yksilöllisten prosessien dokumentoin-
nin tietoturvallisesti. Kirjaamiset järjestelmään 
on syytä tehdä mahdollisimman pian tapaa-
misten jälkeen, jotta järjestelmässä oleva tieto 
on aina ajan tasalla. Järjestelmä mahdollistaa 
nuoren polun seurannan ja omien muistiinpa-
nojen tekemisen työskentelyn tueksi. Tilastollis-
ta dataa voidaan hyödyntää toiminnan ja työ-
muodon kehittämisessä, työn vaikuttavuuden 
näkyväksi tekemisessä ja nuorten osallisuuden 

ja vaikuttamisen vahvistamisessa alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Tilastollisen tiedon rinnalla on hyvä hyödyntää 
kartoituksilla kerättyä alueellista ja laadullis-
ta tietoa, Sovari -mittarin tuottamaa tietoa ja 
nuorten palautteita ja tarinoita. Sovari -mittari 
perustuu nuorten itsearvioinnille pohjautuvaan 
anonyymiin nettikyselyyn. Sovariin vastaami-
nen tukee osaltaan nuorten osallisuuden vah-
vistamista. Sovari-kyselyssä nuoret arvioivat 
sosiaalisen vahvistumisen kokemuksiaan etsi-
vän nuorisotyön aikana viidellä osa-alueella: 
Itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta, 
opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämän-
hallinta ja tavoitteellisuus. Lisäksi nuoret arvioi-
vat, kuinka hyvin palvelussa on toteutunut yh-
teydensaanti etsivään nuorisotyöhön, kuulluksi 
tuleminen, luottamus ja tuen saaminen. Sovarin 
tuloskoosteissa kunkin etsivän nuorisotyön or-
ganisaation tuloksia verrataan valtakunnalli-
siin tuloksiin. Tätä vertailutietoa voi hyödyntää 
oman toiminnan nuorilähtöisessä kehittämises-
sä. Eri tavoin kerätty tieto antaa suuntaa nuor-
ten palveluiden kehittämiseen myös laajem-
min. Siksi etsivän nuorisotyön keräämää tietoa 
on tärkeää tehdä kunnissa näkyväksi.
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http://www.avi.fi/web/avi/par-asiakas-ja-tilastointijarjestelma?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.WqkSbZPFJBx
http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/frontpage/undefined/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table//null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/
https://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/
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Tilastoista ja kartoituksista saadaan tietoa esi-
merkiksi kohderyhmään kuuluvien nuorten 
määrästä, alueellisista tekijöistä, nuorten oh-
jautumisesta ja moniammatillisen yhteistyön 
toimivuudesta. Laadullisesta tiedosta saadaan 
käsitys esimerkiksi menetelmien toimivuudes-
ta, ohjautumisen sujuvuudesta, nuorten sosiaa-
lisen vahvistumisen kokemuksista ja osaamisen 
kehittämisen tarpeista. Nuorten kokemusten, 
tilastollisen datan ja etsivien nuorisotyönteki-
jöiden omien kokemusten koostaminen hyö-
dyttää myös etsivää nuorisotyötä toteuttavaa 
organisaatiota ja kuntaa – tiedon avulla voidaan 
kehittää johtamisen ja toiminnan rakenteita ja 
luoda uusia hyviä käytänteitä arjen sujuvoitta-
miseksi.

Tiedonkeruumenetelmiä:
• PARent – tai muu asiakastieto- ja   
 tilastointijärjestelmä
• Sovari -mittari
• Vuosittaiset valtakunnalliset kyselyt
• Nuorten palautteet ja nuorille toteutetut pai 
 kalliset kyselyt
• Paikalliset tilastot ja mittarit – paikallisista  
 tarpeista kehitetyt rinnakkaismittarit, jos  
 valtakunnallinen, raportoinnin edellyttämä  
 tilastotieto ei ole riittävää
• Nuorten määrien seuranta kuukausittain

Hyödyllisiä tilastoja ja tutkimuksia:
• Kunnan työelämän ja koulutuksen   
 ulkopuolella olevien nuorten määrä
• Kunnan väestörakenne – esim. kohderyh 
 mään kuuluvien nuorten kokonaismäärä,  
 eri kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuulu- 
 vien nuorten määrä

• Nuorisobarometri
• Kouluterveyskysely
• Nuorisotilastot.fi
• Erilaiset hyvinvointi-indeksit – esim. hyvin-  
 voinnin jakautuminen asuinalueittain.

Hyviä käytänteitä:
• Kirjaamiskäytännöistä sopiminen etsivän  
 nuorisotyön tiimin sisällä – sisäisesti vertailu- 
 kelpoinen ja ajantasainen tieto
• Tilastotiedon avulla yhteiskunnan ja kunnan  
 säästöjen näkyväksi tekeminen   
 (Vamoksen malli)
• Kerätyn tiedon säännöllinen koostaminen  
 esimiehelle vietäväksi kunnan   
 päätöksentekorakenteisiin

Työn kehittämisessä on kerätyn tiedon hyödyn-
tämisen lisäksi tärkeää, että osaamista päivite-
tään ja mahdollistetaan työn reflektointi sään-
nöllisesti (koulutukset ja työnohjaus). Lisäksi 
alueellinen ja valtakunnallinen yhteistyö mui-
den etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa an-
taa omaan työhön perspektiiviä, uusia ideoita 
ja hyviä käytänteitä.

Lukuvinkkejä tiedon hyödyntämisen tueksi:
Ruth Bamming 2017. Etsivä nuorisotyö 2016 - 
Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn 
tulokset, Opetus ja kulttuuritoimen vastuualue 
31/2017 Aluehallintoviraston julkaisuja, Publi-
kationer från Regionförvaltningsverket

Kinnunen Riitta 2016: Työpajatoiminnan ja 
etsivän nuorisotyön vaikuttavuus. Työkaluna 
sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari, Valta-
kunnallinen Työpajayhdistys ry
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Kerätty tieto antaa suuntaa nuorten 
palveluiden kehittämiseen

myös laajemmin.

https://drive.google.com/file/d/0B5HAsbJpvBqDTGJUNF9uWWlRc0k/view
http://www.avi.fi/documents/10191/8064383/Julkaisu-31-LSSAVI.pdf/4e4bdbd9-bdfc-43c2-a69a-cd314be5002a
http://www.avi.fi/documents/10191/8064383/Julkaisu-31-LSSAVI.pdf/4e4bdbd9-bdfc-43c2-a69a-cd314be5002a
http://www.avi.fi/documents/10191/8064383/Julkaisu-31-LSSAVI.pdf/4e4bdbd9-bdfc-43c2-a69a-cd314be5002a
https://www.google.fi/search?q=Kinnunen+Riitta+2016%3A+Ty%C3%B6pajatoiminnan+ja+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+vaikuttavuus.+Ty%C3%B6kaluna+sosiaalisen+vahvistumisen+Sovari-mittarihttps%3A%2F%2Fwww.tpy.fi%2Fkehittaminen%2Flaadullinen-mittaristo%2F&oq=Kinnunen+Riitta+2016%3A+Ty%C3%B6pajatoiminnan+ja+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+vaikuttavuus.+Ty%C3%B6kaluna+sosiaalisen+vahvistumisen+Sovari-mittarihttps%3A%2F%2Fwww.tpy.fi%2Fkehittaminen%2Flaadullinen-mittaristo%2F&aqs=chrome..69i57.1156j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fi/search?q=Kinnunen+Riitta+2016%3A+Ty%C3%B6pajatoiminnan+ja+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+vaikuttavuus.+Ty%C3%B6kaluna+sosiaalisen+vahvistumisen+Sovari-mittarihttps%3A%2F%2Fwww.tpy.fi%2Fkehittaminen%2Flaadullinen-mittaristo%2F&oq=Kinnunen+Riitta+2016%3A+Ty%C3%B6pajatoiminnan+ja+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+vaikuttavuus.+Ty%C3%B6kaluna+sosiaalisen+vahvistumisen+Sovari-mittarihttps%3A%2F%2Fwww.tpy.fi%2Fkehittaminen%2Flaadullinen-mittaristo%2F&aqs=chrome..69i57.1156j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fi/search?q=Kinnunen+Riitta+2016%3A+Ty%C3%B6pajatoiminnan+ja+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+vaikuttavuus.+Ty%C3%B6kaluna+sosiaalisen+vahvistumisen+Sovari-mittarihttps%3A%2F%2Fwww.tpy.fi%2Fkehittaminen%2Flaadullinen-mittaristo%2F&oq=Kinnunen+Riitta+2016%3A+Ty%C3%B6pajatoiminnan+ja+etsiv%C3%A4n+nuorisoty%C3%B6n+vaikuttavuus.+Ty%C3%B6kaluna+sosiaalisen+vahvistumisen+Sovari-mittarihttps%3A%2F%2Fwww.tpy.fi%2Fkehittaminen%2Flaadullinen-mittaristo%2F&aqs=chrome..69i57.1156j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ETSIVÄ NUORISOTYÖ
KUMPPANINA
Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolain 
(1285/2016) 10-12 §:ssä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tar-
peessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen 
ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muu-
ta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja 
työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren 
vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yh-
teistyöhön. Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti 
perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen 
omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö 
voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovutta-
mien tietojen perusteella.

Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen es-
tämättä, mitä tietojen salassapidosta sääde-
tään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsi-
vää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1.Opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot 
perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei 
ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opin-
toihin
2.Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tie-
dot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatil-
lisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
3.Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen 
on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapau-
tetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta pal-
veluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka 
keskeyttää palveluksen

Ilmoittajan vastuu tukea ja tavoittaa nuorta si-
ten kuin hänen toimialallaan säädetään, ei lak-
kaa, vaikka hän tekee nuorisolaissa säädetyn 
ilmoituksen etsivälle nuorisotyölle. Etsivällä 
nuorisotyöllä on velvollisuus yrittää tavoittaa 
kaikkia etsivään nuorisotyöhön ilmoitettuja 
nuoria. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, 
puolustusvoimat ja siviilipalveluskeskus voivat 
jättää tiedot nuoresta myös luovuttamatta, jos 
ne arvioivat käytettävissään olevien tietojen pe-
rusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve koko-
naisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori 
ole palvelujen ja muun tuen tarpeessa.

Myös muu kuin edellä tarkoitettu viran-
omainen ja Kansaneläkelaitos voivat salas-
sapitosäännösten estämättä luovuttaa nuo-
ren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten 
nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos arvioi-
vat tehtävässään saamiensa tietojen perus-
teella ja nuoren tilanne ja tuen tarve koko-
naisuudessaan huomioon otettuna nuoren 
tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen 
palvelujen ja muun tuen piiriin. Jos nuorten 
kanssa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, 
säätiöt tai muut nuorten harrastustoimin-
taa tarjoavat yhteisöt arvioivat nuoren ole-
van etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat 
ne nuoren ja jos nuori on alaikäinen, myös 
nuoren huoltajan nimenomaisella suostu-
muksella ilmoittaa nuoren yksilöinti- ja yh-
teystiedot etsivälle nuorisotyölle. Tietojen 
luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen 
ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren 
huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voi-
daan luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten. 
Jos ilmoitusvelvollinen on ottanut yhteyttä 
sosiaalihuollosta vastaavaan viranomai-
seen (lastensuojeluilmoitus, ennakollinen 
lastensuojeluilmoitus tai yhteydenotto sosi-
aalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi), ei 
samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä 
ilmoitusta etsivälle nuorisotyölle.
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Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön voidaan teh-
dä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjallisesti. 
Kuntien etsivän nuorisotyön yhteystiedot 
löytyvät kuntien internet -sivuilta sekä val-
takunnallisesti entit.fi -sivulta. Lisäksi ilmoi-
tuksen voi tehdä Tajua Mut! -toimintamallin 
tai Välittämisen koodi -toimintamallin kautta 
sellaisissa kunnissa, joissa nämä järjestelmät 
ovat käytössä. Nuori voi ilmaista myös itse 
tuentarpeensa etsivään nuorisotyöhön joko 
näiden järjestelmien kautta tai olemalla suo-
raan yhteydessä oman kunnan etsiviin nuo-
risotyöntekijöihin. Etsivä nuorisotyö on nuo-
relle vapaaehtoista, joten hänen ei ole pakko 
ottaa palvelua vastaan. Etsivä nuorisotyö on 
ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ohjausta, jo-
ten yhteistyö kannattaa aloittaa mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa – kun nuori ei ole 
vielä kadonnut.
 

• Kun viranomainen tai toimija arvioi työs- 
 sään saamansa käytettävissään olevan  
 tiedon valossa nuoren olevan sellaisen  
 tuen ja ohjauksen tarpeessa, joka ei ole  
 suoraan määriteltävissä oman toimialan  
 tai jonkin muun toimijan tai sektorin teh 
 täviin

• Kun nuori ei ole vielä valmis kiinnittymään          
     itsenäisesti tarvitsemaansa palveluun

• Kun nuori ei ole sitoutunut palveluun  
 tai toimintaan, jossa hän sillä hetkellä on  
 ja on arvioitu riski, nettä hän on putoa- 
 massa tai jo pudonnut palvelun ulkopuo- 
 lelle

• Kun nuoreen ei saada yhteyttä.

Milloin yhteys    etsivään nuorisotyöhön?

http://www.entit.fi/Etsivien_yhteystiedot_entit_2018_03_09.pdf
https://www.tajuamut.fi/
http://välittämisenkoodi.fi/
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PAIKKAAN MUKAUTUVA
NUORISOTYÖ
Etsivä nuorisotyö on, ja sen pitääkin olla, hyvin erinä-
köistä eri paikoissa. Etsivä nuorisotyö lähtee liikkeelle 
nuorten paikallisista, ajankohtaisista tarpeista, alu-
eellisista erityispiirteistä ja mahdollisuuksista. Tämän 
vuoksi on tärkeää tehdä säännöllisiä kartoituksia, tutus-
tua nuorten toimintaympäristöihin ja haasteisiin pai-
kallisesti ja alueellisesti ja suunnitella toiminta niiden 
perusteella. Perehdytykseen on syytä liittää myös alu-
eellista tietoa, jotta etsivä nuorisotyöntekijä voi hoitaa 
tehtäväänsä tehokkaasti.

Perehdytyksen alueellinen osuus voi sisältää 
esimerkiksi seuraavia asioita:

Viimeisimmän kartoituksen tulokset – Kohderyh-
mään kuuluvien nuorten kokonaismäärä, koulutuksen 
ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä, 
nuorten toimintaympäristöt, suurimmat kielivähemmis-
töt ja havainnot nuorten kasvu- ja elinolojen muutok-
sista sekä ajankohtaisista ilmiöistä  > Mitä täytyy tietää 
toimintaympäristöstä ja kohderyhmästä?

Nuorten ohjautuminen ja verkostot – Mistä  
nuoret tulevat etsivään nuorisotyöhön ja mihin 
heitä ohjataan? Kuinka paljon resursseja vie 
viranomaisten tai muiden toimijoiden ilmoitta-
mien nuorten tavoittaminen ja verkostoyhteis-
työn ylläpitäminen, keskeisimmät yhteistyö-
kumppanit > Keiden kanssa tehdään, mitä ja 
miksi?

Resurssit ja työmuodot - Kuinka paljon re-
sursseja käytetään esimerkiksi jalkautumiseen, 
verkostoyhteistyöhön, yksilöohjaukseen ja 
pienryhmätoimintaan?  > Miten paljon mitäkin 
tehdään ja miksi?

Oma organisaatio – Hallinto, toimintatavat, 
päätöksenteko, henkilöstöedut, järjestelmät, 
työhyvinvointi, työturvallisuus, työterveyshuolto 
ja muut organisaation rakenteet > Mitä täytyy 
tietää omasta organisaatiosta?

Paikalliset toimijat ja nuorten palvelut – 
Nuorten palvelujärjestelmän paikalliset erityis-
piirteet, mitä palveluita nuorille on ja mikä on 
niiden saavutettavuus > Mitä täytyy tietää muis-
ta toimijoista ja palveluista?

Alueelliset erityispiirteet – Paikallinen kulttuu-
ri, etsivän nuorisotyön historia, nuorten mah-
dollisuudet ja tulevaisuuden näkymät 
> Mitä erityistä täytyy ottaa huomioon toimin-
taympäristöissä, menetelmissä ja tekemisen ta-
voissa paikallisesta näkökulmasta?
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HYÖDYLLISIÄ 
LINKKEJÄ 

Nuorisolaki 2017

Nuorisotakuu

Tajua Mut!

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
- Nuoriso 

PAR - asiakas- ja 
tilastointijärjestelmä

Suomen nuorisokeskukset

entit.fi 
Etsivän nuorisotyön yhteystiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
- Julkaisut 

Riksförbundet för fältarbete

Koordinaatti

Valtakunnallinen 
Työpajayhdistys Ry

Amet ry

Nuotta -valmennus

Nuorten Elämä

Kuntouttavan työtoiminnan 
käsikirja

Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos
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Etsivän nuorisotyön 
suljettu Facebook -ryhmä

Nuorisotilastot.fi 
- Etsivä nuorisotyö 

Tietoa Nuorista
 -  Valtion nuorisoneuvosto 

Etsivän nuorisotyön kehittämisen 
tuki -projekti (blogi)

Koordinaatit nuorten 
tieto- ja neuvontatyöhön

Välittämisen koodi

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285
http://nuorisotakuu.fi/etusivu
https://www.tajuamut.fi/
http://minedu.fi/nuoriso
http://minedu.fi/nuoriso
http://www.avi.fi/web/avi/par-asiakas-ja-tilastointijarjestelma?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.WqkUCZPFJBx
http://www.avi.fi/web/avi/par-asiakas-ja-tilastointijarjestelma?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406#.WqkUCZPFJBx
http://www.snk.fi/
http://www.entit.fi/Etsivien_yhteystiedot_entit_2018_03_09.pdf
http://www.entit.fi/Etsivien_yhteystiedot_entit_2018_03_09.pdf
http://minedu.fi/julkaisut
http://minedu.fi/julkaisut
http://www.faltarbete.se/
http://www.koordinaatti.fi/fi
https://www.tpy.fi/
https://www.tpy.fi/
https://amet.yhdistysavain.fi/@Session/Loginform?GOTO=/amet-ry/&Error=UNAUTHORIZED
http://www.snk.fi/nuorisokeskustoiminta/nuotta-valmennus/
https://www.nuortenelama.fi/
https://thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/aktivointisuunnitelma
https://thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/aktivointisuunnitelma
https://thl.fi/fi/
https://thl.fi/fi/
https://www.facebook.com/groups/etsivat/
https://www.facebook.com/groups/etsivat/
http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/parent/Tavoitetut/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table/Mit%C3%A4%20kautta%20tavoitetut%20nuoret%20tulivat%20etsiv%C3%A4n%20nuorisoty%C3%B6n%20piiriin%3F/null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/
http://nuorisotilastot.fi/#!/fi/parent/Tavoitetut/perus/choice-1/prosentit/whiteblue/Koko%20maa/Koko%20maa/table/Mit%C3%A4%20kautta%20tavoitetut%20nuoret%20tulivat%20etsiv%C3%A4n%20nuorisoty%C3%B6n%20piiriin%3F/null/kunta/donut/%5B%5D//%5B%5D/
https://tietoanuorista.fi/
https://tietoanuorista.fi/
http://entkehittaminen.blogspot.fi/
http://entkehittaminen.blogspot.fi/
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/koordinaatit-nuortentietojaneuvontatyohon.pdf
http://välittämisenkoodi.fi/
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