- LYHYESTI -

MITÄ ETSIVÄ
NUORISOTYÖ ON?
Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolain
(1285/2016) 10-12 §:ssä.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen
tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten
palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään
hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan
yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä
pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen
omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö
voidaan aloittaa myös muiden viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.
Etsivä nuorisotyö on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ohjausta, joten yhteistyö kannattaa aloittaa
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – kun nuori
ei ole vielä kadonnut.
Etsivän nuorisotyön tehtävä on täydentää olemassa
olevia palveluja, ei korvata niitä. Yksittäisten nuorten ja
nuorten ryhmien tukemisen lisäksi etsivällä nuorisotyöl-

lä on myös muu yhteiskunnallinen tehtävä – tuoda palveluiden ulkopuolella olevien nuorten ääni kuuluviin,
tehdä näkyväksi palveluvajeita ja niitä yhteiskunnan
tukiverkon rakoja, joista nuoret voivat pudota. Etsivä
nuorisotyö tuottaa tietoa nuorten elinoloista ja ajankohtaisista ilmiöistä, sillä työtä tehdään siellä, missä
nuoret ovat, sellaisten nuorten kanssa, jotka tuntevat
usein ammattilaisia paremmin palvelujärjestelmän heikot kohdat.
Etsivän nuorisotyön tehtävä on tukea nuoria rakentamaan elämästään sellaista, että he ovat tyytyväisiä ja
pääsevät eteenpäin. Työskentelyn keskellä on nuori
itse; Hän on toimija, joka ammattilaisen tuella tekee itse
päätökset elämänsä suunnasta.
Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa ja seinätöntä työtä – työtä
tehdään siellä, missä nuoret ovat. Tämä voi tarkoittaa
paitsi jalkautumista luomaan kontakteja nuoriin (katutyö, oppilaitokset, kauppakeskukset tms.) myös jalkautumista kulkemaan nuoren kanssa virastoihin ja palveluihin.

MITÄ NUORI SAA, KUN HÄNET OHJATAAN
ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN?
Etsivästä nuorisotyöstä nuori saa luotettavan rinnalla
kulkevan ammattilaisen, joka tukee nuorta hänen tarvitsemallaan ja haluamallaan tavalla. Nuori määrittelee
itse tarpeen ja päättää siitä, mihin suuntaan elämäänsä
haluaa viedä. Etsivää nuorisotyötä tehdään aina nuoren
antamien tietojen pohjalta ja nuori saa aina valita, ottaako hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan vai ei.
Nuori saa rinnalleen luotettavan aikuisen, joka kunnioittaa nuorta sellaisena kuin hän on, toimii hänen kanssaan vastavuoroisesti ja yhdenvertaisesti sekä työskentelee tavoitteellisesti nuoren kanssa siellä, minne
nuoren on helppo tulla, silloin kun nuori sitä tarvitsee.
Etsivä nuorisotyö on nuoren puolella.
Nuori saa tukea omien vahvuuksiensa ja voimavarojensa löytämiseen ja niiden hyödyntämiseen oman polkunsa löytämisessä ja tulevaisuutensa rakentamisessa.
Etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren omaa toimijuutta
ja tukee häntä ottamaan vastuun omasta elämästään.
Nuori saa tukea sellaisten valintojen tekemiseen, jotka
ovat hänelle hyväksi.

Nuori saa tukea oman elämänsä haasteiden ratkaisemiseen ja tarvitsemiensa palveluiden löytämiseen ja
niihin kiinnittymiseen. Nuori saa etsivän nuorisotyöntekijän avulla tarvittaessa ympärilleen moniammatillisen
palveluverkoston, joka parhaiten pystyy vastaamaan
hänen tarpeisiinsa.
Nuori saa etsivästä nuorisotyöstä itselleen kumppanin,
joka on läsnä ja saavutettavissa, myös sen jälkeen, kun
yhteinen työskentely on päättynyt – ovi jää aina auki ja
nuori voi palata pohtimaan asioita yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.
Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta sekä vastikkeetonta. Työ perustuu aina nuoren tarpeeseen, joten yhteistyölle ei ennalta aseteta määräaikaa, tapaamiskertojen määrää eikä ehtoja. Palvelu liikkuu nuoren mukana
eikä ole sidottu tiettyyn paikkaan.

NÄIN ETSIVÄ NUORISOTYÖ TUKEE NUORTA
NUOREN KANSSA TYÖSKENNELLÄÄN
VIIKOISTA USEISIIN VUOSIIN

Nuori haluaa
aloittaa
keskustelun

Kun nuori
saavuttaa
tavoitteensa
ja asiakkuus
päätetään,
on nuori silti
tervetullut
takaisin.

Tapaamisia ja keskusteluja voidaan
käydä kahvin äärellä tai vaikkapa
metsässä kävellen.

ETSIVÄN
NUORISOTYÖN
PERIAATTEET

Etsivässä nuorisotyössä tuetaan
nuorten sisäistä motivaatiota ja
itsenäistymistä sekä vahvistetaan
taitoja kiinnittyä palveluihin
ja jatkopoluille

HYVINVOINTI

TOIMINTA

Voitko hyvin? Mitä kuuluu?

• Vapaaehtoisuus
• Rinnalla kulkeminen
• Nuoren puolella
oleminen
• Kokonaisvaltaisuus

Riittääkö rahat?

Perhe, ystävät?

Opiskelemaan?

Ootko syönyt tänään?

Työpajat?

UNELMAT
Missä olet hyvä? Mistä unelmoit?
Uusia tyyppejä elämään?

Uutta elämään? Harrastukset?

MItä kuuluu?
Onko kaikki
mennyt hyvin?

Sain sen
koulupaikan.
Kiitos kun
autoit!

Mitä huomenna?

Paperit kunnossa?
Sairasloma?

Aina voi olla
yhteydessä jos
tulee jotain!

MITEN ETSIVÄ
NUORISOTYÖ TOIMII?
Vapaaehtoisuus ja itsemääräämisoikeus – Nuori
määrittelee tarpeen ja päättää itse siitä, mihin suuntaan
elämäänsä haluaa viedä, työtä tehdään aina nuoren antamien tietojen pohjalta. Nuori saa aina valita, ottaako
hän etsivän nuorisotyön tukea vastaan vai ei.
Nuorilähtöisyys – Etsivää nuorisotyötä tehdään 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 tavoitteita omalle elämälleen.

vä nuorisotyö motivoi ja tukee nuorta tekemään sellaisia valintoja, jotka ovat hänelle hyväksi.
Luottamuksellisuus – Yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän ja nuoren välillä perustuu luottamukseen, ymmärtämiseen, läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen.
Kokonaisvaltaisuus – Nuoren kokonaisvaltainen hyvinvointi, yksilölliset tarpeet ja niiden edellyttämät palvelut ohjaavat työskentelyä. Tuen ja palveluiden oikea-aikaisuus on keskeistä.

Kunnioitus - Kokonaisvaltainen ja humanistinen ihmiskäsitys, nuoren kunnioittaminen sellaisena kuin hän on,
yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus, ihmisarvon tunnustaminen ja nuoren arvomaailman hyväksyminen.

Moniammatillinen yhteistyö – Etsivä nuorisotyöntekijä tuntee hyvin nuorten palveluverkostoa, mutta ei ole
kaikkien alojen asiantuntija. Nuoren asioita selvitetään
yhdessä nuoren kanssa ja osataan hyödyntää verkostoja.

Rinnalla kulkeminen – Etsivä nuorisotyö tukee nuorta
ratkaisemaan elämänsä haasteita, löytämään tarvitsemiinsa palveluihin ja pysymään niissä, vaihtaa saattaen
ja on nuoren elämässä mukana niin kauan, kuin hän haluaa tai tarvitsee.

Saavutettavuus – Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, nuorten tarpeista lähtevää palvelua, johon täytyy
olla mahdollisimman matala kynnys olla yhteydessä.

Nuoren puolella, ei puolesta – Etsivä nuorisotyö on
nuoren tukena, mutta ei ratkaise haasteita nuoren puolesta. Nuori on itse vastuussa omasta elämästään. Etsi-

Oma persoona ja arvomaailma – Etsivä nuorisotyöntekijä tunnistaa omat arvonsa ja ne tavat, joilla hyödyntää omaa persoonaa kohtaamistyössä, sitoutuen samalla työmuodon arvoihin.

MONIAMMATILLINEN
YHTEISTYÖ

KENEN KANSSA ETSIVÄ
NUORISOTYÖ TYÖSKENTELEE?

Etsivä nuorisotyö onnistuu tehtävässään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Etsivä nuorisotyö työskentelee alle 29 -vuotiaiden, koulutuksen, työelämän tai palveluiden ulkopuolella olevien nuorten kanssa, jotka kokevat tarvitsevansa tukea
ja haluavat ottaa sitä vastaan. Työtä voidaan kuitenkin
tehdä nuoren tarpeista riippuen myös sellaisten nuorten kanssa, jotka ovat jo jossain palvelussa.

Etsivän nuorisotyön rooli verkostossa on
• Pitää huolta siitä, että nuori tulee kuulluksi ja säilyttää
toimijuutensa omaa elämäänsä koskevissa päätöksis
sä ja prosesseissa
• Ohjata nuoria heidän tarvitsemiinsa palveluihin
• Ottaa koppia muista palveluista putoavista tai pois
jättäytyvistä nuorista
• Olla nuorten tukena, kulkea rinnalla
• Jakaa tietoa ajankohtaisista asioista liittyen
nuorten elinoloihin
Etsivän nuorisotyön yhteistyö muiden ammattilaisten
ja viranomaisten kanssa on kahdensuuntaista – nuoria
ohjautuu molempiin suuntiin.
Nuoren ohjaaminen sujuu mahdollisimman mutkattomasti, kun palveluiden rajapinnat, ohjautuminen, saattaen vaihtaminen ja toimintatavat on mietitty yhdessä
kumppaneiden kanssa.

Usein tuentarpeet liittyvät mielekkään tekemisen löytämiseen, talouteen, asumiseen, päihde- tai mielenterveysasioihin tai ylipäätään oman tulevaisuuden selkiyttämiseen.
Nuori voi ottaa itse yhteyttä etsivään nuorisotyöhön,
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 verkossa että nuorten muissa toimintaympäristöissä. Etsivän nuorisotyön
tukea on esimerkiksi mahdollista saada Nettietsiviltä,
jotka tekevät työtä valtakunnallisesti.

NUOREN OHJAAMINEN ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN
ILMOITUSVELVOLLISUUS

ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN

PERUSKOULU

NUORI EI
TARVITSE
PALVELUA /
KIELTÄYTYY

Opetuksen järjestäjän on luovutettava
tiedot perusopetuksen päättäneestä
nuoresta, joka ei ole sijoittunut
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

NUORTA
EI
TAVOITETA

TOISEN ASTEEN OPPILAITOS
Koulutuksen järjestäjän on luovutettava
tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot
ammatillisessa koulutuksessa tai
lukiokoulutuksessa.

PUOLUSTUSVOIMAT /
SIVIILIPALVELUKESKUS

Puolustusvoimien ja siviilipalvelukeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka
vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palvelukelpoisuuden puuttumisen
takia tai joka keskeyttää palveluksen.

MUU VIRANOMAINEN / KELA

Myös muu viranomainen ja
kansaneläkelaitos voivat luovuttaa nuoren
yksilöinti- ja yhteystiedot jos arvioidaan,
että nuoren tilanne ja tuen tarve sitä vaatii.

ILMOITUS TEHDÄÄN KOTIKUNNAN
ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN

Nuori haluaa
aloittaa
keskustelun

NUORIA TAVOITELLAAN
KÄYTTÄEN ERI KANAVIA:
NUORIA TAVOITELLAAN

KÄYTTÄEN
ERI KANAVIA
Paikan päällä, sähköisesti,
viestitse

MILLOIN YHTEYS
ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN?
Etsivälle nuorisotyölle voidaan
luovuttaa vain sellaisia tietoja,
joiden perusteella nuoreen
on mahdollista saada yhteys,
eli yksilöinti- ja yhteystietoja.
Tällaisia tietoja ovat nuoren
nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja tarvittaessa henkilötunnus. Tietojen
siirtämisessä on noudatettava
huolellisuutta.
Jos nuoresta on jo tehty lastensuojeluilmoitus, ennakollinen
lastensuojeluilmoitus tai sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus,
ei tietoja tarvitse lisäksi luovuttaa
etsivään nuorisotyöhön.
Etsivä nuorisotyö ei luovuta
nuoren tietoja ilman nuoren
ja alaikäisen nuoren huoltajan
suostumusta.

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, että hän
on putoamassa tai jo pudonnut palvelun ulkopuolelle

Kun nuori ei ole vielä valmis kiinnittymään itsenäisesti
tarvitsemaansa palveluun tai palveluiden tarve on laaja.

Kun nuoreen ei saada yhteyttä

Kun nuoren kanssa on käyty keskustelua tuentarpeesta
ja nuori on antanut suostumuksensa yksilöinti- ja yhteystietojen luovuttamiseen.

ESIMERKKEJÄ ARJEN TILANTEISTA, JOISSA ETSIVÄSTÄ
NUORISOTYÖSTÄ VOISI OLLA NUORELLE HYÖTYÄ

1.

Nuori hoitaa asioitaan aina
viime tingassa tai myöhässä
ja ammattilainen arvioi, että
asioiden hoitaminen on nuorelle haastavaa yksin, ilman
tukea.

2.

Nuori palaa asioimaan aina
saman ongelman kanssa,
eikä pääse omatoimisesti
asian kanssa eteenpäin,
mutta ei ole selkeää tahoa,
jonne nuori pitäisi ohjata.

3.

Nuorella on tarve monille eri
palveluille tai hänen tulee
asioida useammassa virastossa saadakseen asioitaan
eteenpäin ja ammattilainen
arvioi, että nuori ei saa asioita hoidettua ilman tukea.

MITEN OHJATA ETSIVÄÄN
NUORISOTYÖHÖN?
Ota ensin nuoren kanssa puheeksi huolesi hänen asioidensa hoitumisesta ja kerro, että etsivä nuorisotyö voisi
auttaa häntä hänen niin halutessaan.
Kerro, että etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, hänen
omilla ehdoillaan tapahtuvaa palvelua, jossa hän saa
nuorisotyön ammattilaisen tukea tarvitsemiinsa asioihin.
Korosta, että työskentely on luottamuksellista ja perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin – etsivään nuorisotyöhön ohjaava taho luovuttaa nuoren suostumuksella
nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle vain nuoren
yhteys- ja yksilöintitiedot, jotta etsivä nuorisotyöntekijä
voi olla häneen yhteydessä. Nuorella on oikeus kieltäytyä palvelusta tai keskeyttää palvelu missä vaiheessa
tahansa ilman, että siitä koituu hänelle mitään sanktiota.
Ota huomioon, että nuorella on myös mahdollisuus
osallistua etsivän nuorisotyön palveluun nimettömänä.
Pohdi, kuinka tämä omassa organisaatiossasi mahdollistetaan. Pohdi myös nuoren kanssa, miten palvelun
käyttö nimettömänä alkaisi parhaiten. Ilmaise toive etsivälle nuorisotyöntekijälle selkeästi ja tue nuorta siirtymätilanteessa.

LISÄÄ TIETOA
Etsivän nuorisotyön tilastot:

nuorisotilastot.fi
----------------Etsivät nuorisotyöntekijät:

entit.fi
-----------------

Aikalisäohjaajat:

aikalisatoiminta.fi

www.etsivänuorisotyö.fi
Koostanut Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus

