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1. Johdanto

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja
tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuo-
ren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä auttaa nuorta saavuttamaan tarvitse-
mansa palvelut. 1

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuk-
sen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa pal-
velut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta, ja se perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Etsivän nuorisotyön ydinelementtejä ovat kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja luottamus.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2008 lähtien. Etsivä nuori-
sotyö tavoittaa myös 29-vuotiaita ja sitä vanhempia, mutta he eivät ole mukana tämän tilaston ko-
konaislaskelmissa.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (Nuorisolaki 1285/2016). Lain mukaan etsivä nuo-
risotyö, kuten muukin nuorisotyö ja -politiikka, kuuluu kunnan tehtäviin. Laissa säädetään myös
tietojen luovuttamisesta etsivää nuorisotyötä varten sekä etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen
tietojen käsittelystä. Uusi nuorisolaki, joka korvaa nuorisolain vuodelta 2006, on tullut voimaan
1.1.2017.

Tämä raportti on kooste opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta etsivän nuorisotyön ky-
selystä vuodelta 2018. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toteuttanut kyselyn yhteis-
työssä muiden aluehallintovirastojen kanssa. Kaikilla opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta saa-
villa organisaatioilla on velvollisuus vastata kyselyyn. Kyselystä kootaan tietokokonaisuus, joka si-
sältää etsivän nuorisotyön asiakastilastot, työntekijätilastot ja tietoja organisaatioista. Näiden pe-
rustietojen lisäksi tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi etsivien muiden organisaatioiden kanssa te-
kemä yhteistyö ja sen sujuvuus. Kyselyyn vastaaminen on osittain automatisoitu viime vuosina.
PAR-järjestelmä, jota yli 90 prosenttia vastaajista käyttää tilastojärjestelmänään, mahdollistaa suo-
ran tiedonsiirron kyselyyn. Vastaajan ei enää tarvitse kirjoittaa itse kyselyyn nuorten ja työntekijöi-
den tietoja. Kyselyyn vastasi 240 organisaatiota.

Vuoden 2018 kyselyn tulokset ovat saatavilla myös nuorisotilastot.fi-verkkosivustosta.

1 Kiitän Aino Tormulaista raportin sisällön kommentoinnista ja kielen tarkistamisesta.
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Kuva 1: Etsivän nuorisotyön onnistumiset
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2. Yhteenveto etsivästä nuorisotyöstä vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi avustusta etsivään nuorisotyöhön ensimmäisen kerran
vuonna 2008. Vuoden 2008 valtion budjetissa 2,5 miljoonan euron määräraha kohdennettiin niiden
etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkaukseen, joiden työ liittyy nuorten työpajatoiminnan koko-
naisuuteen.2 Vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä määräraha oli noin 12,7 mil-
joonaa euroa. Vuonna 2019 määräraha oli noin 13 miljoona euroa.

Alueelliset tulokset on luokiteltu etsivän nuorisotyön organisaation kotikaupungin mukaan. Tässä
raportissa ei ole huomioitu sitä, että osa organisaatiosta palvelee myös toisessa maakunnassa.

Yleensä ensi askel nuoren ja etsivän nuorisotyöntekijän yhteistyössä on nuoren suora yhteydenotto
tai yhteydenottopyyntö yhteistyö- tai palveluverkostosta. Etsivät nuorisotyöntekijät olivat yhtey-
dessä 27 466 nuoreen vuonna 2018. Jos yhteydenottopyyntö tulee viranomaisilta, voi olla, että
nuori ei vastaa. Yhteydenoton tai kontaktin onnistuminen ei välttämättä tarkoita, että yhteistyö jat-
kuu. Tavoitetuilla nuorilla tarkoitetaan tässä raportissa niitä nuoria, joiden kanssa etsivä nuoriso-
työntekijä on käynyt keskustelua henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi selvittänyt nuoren kanssa
hänen elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan. Tavoitetuista nuorista (19 762) noin 17 300 (87,5 %)
oli toimenpiteissä. Tämä tarkoittaa, että etsivät nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria monipuolisesti
eri palveluihin ja toimenpiteisiin. Toimenpide voi tarkoittaa myös neuvontaa, ohjausta ja tulevaisuu-
den suunnittelua sekä tsemppausta. Noin 2 500 nuorta (12,5 %) nuorta odotti vielä vuoden lopussa
pääsyä toimenpiteisiin.

Kuva 2: Etsivä nuorisotyö: nuoret vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kyselyn tulosten mukaan etsivän nuorisotyön henkilötyövuosia kertyi 484. Yhteensä 660 henkilöä
työskenteli etsivänä nuorisotyöntekijänä vuonna 2018. Henkilöiden ja henkilötyövuosien määrän
ero johtuu siitä, että osa henkilöistä työskenteli osa-aikaisesti etsivinä nuorisotyöntekijöinä tai vaih-
toi työpaikkaansa vuoden aikana. Lisäksi vanhempainvapaa-, virkavapaa- tai opintovapaasijaisuu-
det tuottavat henkilöstön vaihtuvuutta vuoden aikana.

2 Walldén, Jaana & Häggman, Erik (2008) Etsivä työparitoiminta -raportti 1/2008. Nuorten työpajatoimintaan liittyvä
etsivä työ. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Taulukko 1: Yhteenveto etsivästä nuorisotyöstä vuonna 2018

1) Aluehallintovirastojen tietojen mukaan.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

3. Tavoitetut nuoret

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä kasvoi vuoteen 2015 asti (Kuva 3), ja sen rooli
nuorten palvelujärjestelmässä on vahvistunut. Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrän
kasvu hidastui vuodesta 2013 alkaen, sillä vuonna 2013 melkein kaikissa kunnissa tehtiin jo etsivää
nuorisotyötä, ja sen ensimmäinen laajenemis- ja kehittämisvaihe oli ohi. Vuonna 2018 tavoitettujen
määrä oli hieman isompi kuin edellisenä vuonna.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa selkeästi parhaiten 16–20 ja 21–25 -vuotiaiden kohderyhmät (Kuva 3).
Etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista lähes 90 % oli iältään 16–25-vuotiaita. Ikäryhmän 21–
25 -vuotiaat osuus kasvoi vuoteen 2017 asti. Sen sijaan vuonna 2018 nuorempien ikäryhmien
osuudet tavoitetuista kasvoivat.

Tavoitettujen nuorten ikäjakauma vaikuttaa etsivän nuorisotyön luonteeseen. Koska yli 20-vuotiai-
den osuus on pienentynyt viime vuonna, tavoitetut nuoret esimerkiksi asuvat useammin vanhem-
piensa luona tai käyvät vielä peruskoulua. Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa ja Lapissa tavoitetut
nuoret ovat hieman nuorempia kuin muilla AVI-alueilla (Taulukko 2)

Yhteydenotot
 Tavoitetut

nuoret Vastaajat

työntekijöiden
määrä

henkilö-
työvuosi (htv) määrä

Etelä-Suomen AVI 9 222 5 844 180 137 58 3 531 600
Etelä-Karjala 431 279 12 10 8 261 250
Kanta-Häme 638 467 23 14 9 90 750
Kymenlaakso 782 452 15 11 3 304 700
Päijät-Häme 1 039 771 28 17 9 470 800
Uusimaa 6 332 3 875 102 83 29 2 404 100
Itä-Suomen AVI 3 829 2 853 99 71 39 1 758 250
Etelä-Savo 1 316 985 37 23 13 556 125
Pohjois-Karjala 1 032 775 19 16 9 402 375
Pohjois-Savo 1 481 1 093 43 33 17 799 750
Lapin AVI 1 522 1 270 41 31 21 805 750
Lappi 1 522 1 270 41 31 21 805 750
Lounais-Suomen AVI 2 976 2 125 77 58 35 1 595 000
Satakunta 1 114 845 27 22 13 605 000
Varsinais-Suomi 1 862 1 280 50 37 22 990 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 6 814 5 323 195 138 63 3 630 000
Etelä-Pohjanmaa 1 031 834 33 24 9 653 125
Keski-Pohjanmaa 487 455 13 10 5 254 375
Keski-Suomi 2 087 1 657 53 39 19 1 051 875
Pirkanmaa 2 500 1 834 72 50 23 1 299 375
Pohjanmaa 709 543 24 15 7 371 250
Pohjois-Suomen AVI 3 103 2 347 68 50 24 1 375 000
Kainuu 535 425 19 14 6 385 000
Pohjois-Pohjanmaa 2 568 1 922 49 36 18 990 000
Koko maa 27 466 19 762 660 484 240 12 695 600

AVI/ Maakunta

Henkilökunta Myönnetyt
valtionavustukset

20181)
nuorten määrä
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Kuva 3: Tavoitetut nuoret ikäryhmän mukaan vuosina 2010–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Taulukko 2: Tavoitetut nuoret ikäryhmän, AVI -alueen ja maakunnan mukaan vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

tiedoksi:
29 v. ja

vanhempi

määrä osuus
% määrä osuus

% määrä osuus
% määrä osuus

% määrä osuus
% määrä osuus

% määrä

Etelä-Suomi 187 3,2 3 106 53,1 2 068 35,4 467 8,0 16 0,3 5 844 100 119
Etelä-Karjala 16 5,7 160 57,3 85 30,5 18 6,5  -  - 279 100 3
Kanta-Häme 14 3,0 251 53,7 170 36,4 32 6,9  -  - 467 100 10
Kymenlaakso 5 1,1 246 54,4 169 37,4 32 7,1  -  - 452 100 8
Päijät-Häme 70 9,1 401 52,0 228 29,6 65 8,4 7 0,9 771 100 13
Uusimaa 82 2,1 2 048 52,9 1 416 36,5 320 8,3 9 0,2 3 875 100 85
Itä-Suomi 227 8,0 1 533 53,7 868 30,4 213 7,5 12 0,4 2 853 100 52
Etelä-Savo 80 8,1 481 48,8 342 34,7 79 8,0 3 0,3 985 100 16
Pohjois-Karjala 55 7,1 432 55,7 218 28,1 67 8,6 3 0,4 775 100 8
Pohjois-Savo 92 8,4 620 56,7 308 28,2 67 6,1 6 0,5 1 093 100 28
Lappi 147 11,6 694 54,6 347 27,3 74 5,8 8 0,6 1 270 100 40
Lappi 147 11,6 694 54,6 347 27,3 74 5,8 8 0,6 1 270 100 40
Lounais-Suomi 57 2,7 1 140 53,6 720 33,9 200 9,4 8 0,4 2 125 100 58
Satakunta 26 3,1 462 54,7 285 33,7 66 7,8 6 0,7 845 100 12
Varsinais-Suomi 31 2,4 678 53,0 435 34,0 134 10,5 2 0,2 1 280 100 46
Länsi- ja Sisä-Suomi 202 3,8 2 734 51,4 1 945 36,5 428 8,0 14 0,3 5 323 100 114
Etelä-Pohjanmaa 40 4,8 410 49,2 305 36,6 74 8,9 5 0,6 834 100 17
Keski-Pohjanmaa 8 1,8 248 54,5 159 34,9 37 8,1 3 0,7 455 100 16
Keski-Suomi 120 7,2 810 48,9 592 35,7 131 7,9 4 0,2 1 657 100 35
Pirkanmaa 17 0,9 940 51,3 721 39,3 155 8,5 1 0,1 1 834 100 26
Pohjanmaa 17 3,1 326 60,0 168 30,9 31 5,7 1 0,2 543 100 20
Pohjois Suomi 165 7,0 1 354 57,7 660 28,1 149 6,3 19 0,8 2 347 100 33
Kainuu 78 18,4 194 45,6 118 27,8 31 7,3 4 0,9 425 100 7
Pohjois-Pohjanmaa 87 4,5 1 160 60,4 542 28,2 118 6,1 15 0,8 1 922 100 26
Koko maa 985 5,0 10 561 53,4 6 608 33,4 1 531 7,7 77 0,4 19 762 100 416

yhteensä
AVI / Maakunta

Ei tietoa26-28 vuotta21-25 vuotta -15 vuotta 16-20 vuotta
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Etsivän nuorisotyön piirissä on enemmän miehiä kuin naisia. Vuonna 2018 57 prosenttia tavoite-
tuista nuorista oli miehiä (Kuva 4). Yli 20-vuotiaiden ikäryhmissä sukupuolen jakauma on hieman
miesvaltaisempia kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Sukupuolijakauma on tasoittunut vuodesta
2008, silloin miesten osuus tavoitetuista nuorista oli vielä 64 prosenttia.

Kuva 4: Tavoitetut nuoret sukupuolen mukaan vuonna 2018

n= 19 762

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Mitä kautta nuoret tavoitettiin?

Nuoret tulevat etsivän nuorisotyön piiriin usein erilaisten ohjaavien tahojen kautta. Edelleen 29 pro-
senttia nuorista tulee etsivään nuorisotyöhön oppilaitoksen kautta (Kuva 5). Erityisesti toisen as-
teen ammatilliset oppilaitokset työskentelevät tiiviisti yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden
kanssa. Vuodesta 2011 vuoteen 2017 niiden nuorten osuus, jotka tulevat etsivään nuorisotyöhön
oppilaitoksen kautta, pieneni, mutta vuonna 2018 osuus on taas alkanut kasvaa. Yhä suurempi
osuus nuorista oli ottanut suoraan (osa kavereiden tai sukulaisten avulla) yhteyttä etsiviin nuoriso-
työntekijöihin. Sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö, työpajat, työ- ja elinkeinohallinto sekä puolus-
tusvoimat tekevät myös yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa.

Työntekijöiden kommenteista tulee esille, että usein vanhemmat ottavat yhteyttä etsiviin ja tukevat
yhteistyötä. On tärkeää, että etsivien palvelu on saavutettavissa helposti, matalalla kynnyksellä.
Kaikkien etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät www.entit.fi-verkkosivustosta.

Paikallinen yhteistyöverkosto vaikuttaa paljon siihen, miten hyvin ja millaisessa elämäntilanteessa
nuoret saavat yhteyden etsiviin. Useat työntekijät toivovat, että ennaltaehkäiseviä yhteydenottoja
nuoriin tehtäisiin enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa, koska asiakkaan ongelmat ovat ehti-
neet usein moninaisiksi ja vaikeiksi ennen kuin he ohjautuvat etsivään nuorisotyöhön. Monissa
kommenteissa kyselyiden vastaajat kertoivat toivovansa enemmän nuorten ohjautumista TE-toi-
mistoista ja KELA:sta.

http://www.entit.fi/
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Kuva 5: Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat/ohjautuivat etsivän nuorisotyön piiriin vuosina 2011–
2018

1) TE-hallinto, Puolustusvoimien/ kutsuntojen / siviilipalveluksen kautta, Ohjaamo (uusi 2016).
2) Kavereiden- tai sukulaisen yhteydenotto.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Tavoitettujen nuorten koulutustaustat

Suurin osa tavoitetuista nuorista (55 %) on suorittanut vain peruskoulun. Etsivät nuorisotyöntekijät
antavat erityisesti tukea nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen peruskoulutuksen (25 %).

Vuoteen 2017 asti etsivästä nuorisotyöstä tukea saavien nuorten keski-ikä kasvoi. Sen takia vielä
peruskoulua käyvien nuorten osuus pieneni vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2018 alle 21-vuotiai-
den tavoitettujen osuus oli kuitenkin merkittävästi isompi kuin vuonna 2017, minkä takia myös pe-
ruskoululaisten osuus oli vuonna 2018 hieman isompi (6,4 %) kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti
ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osuus tavoitetuista nuorista kasvoi vuoteen 2017,
mutta väheni vuonna 2018.

Taulukko 3: Tavoitettujen nuorten koulutustaustat 2010–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

2010 2012 2014 2016 2017 2018

4 640 12 132 12 623 12 171 11 274 12 257

(81,1 %) (83,0 %) (75,4 %) (65,6 %) (61,8 %) (62,0 %)

606 1 408 1 083 1 055 1 096 1 392

(10,6 %) (9,6 %) (6,5 %) (5,7 %) (6,0 %) (7,0 %)

519 1 234 910 915 977 1 255

(9,1 %) (8,4 %) (5,4 %) (4,9 %) (5,4 %) (6,4 %)

87 174 173 140 119 137

(1,5 %) (1,2 %) (1,0 %) (0,8 %) (0,7 %) (0,7 %)

4 034 10 724 11 540 11 116 10 178 10 865

(70,5 %) (73,4 %) (68,9 %) (59,9 %) (55,8 %) (55,0 %)

1 609 3 343 2 411 2 295 2 114 1 967

(28,1 %) (22,9 %) (14,4 %) (12,4 %) (11,6 %) (10,0 %)

156 437 572 612 613 698

(2,7 %) (3,0 %) (3,4 %) (3,3 %) (3,4 %) (3,5 %)

118 536 698 543 513 583

(2,1 %) (3,7 %) (4,2 %) (2,9 %) (2,8 %) (3,0 %)

740 1 595 2 329 2 451 2 320 2 671

(12,9 %) (10,9 %) (13,9 %) (13,2 %) (12,7 %) (13,5 %)

1 411 4 813 5 530 5 215 4 618 4 946

(24,7 %) (32,9 %) (33,0 %) (28,1 %) (25,3 %) (25,0 %)

166 399 682 793 820 801

(2,9 %) (2,7 %) (4,1 %) (4,3 %) (4,5 %) (4,1 %)

449 1 156 1 953 2 942 3 072 2 762

(7,8 %) (7,9 %) (11,7 %) (15,9 %) (16,8 %) (14,0 %)

26 90 128 117 137 136

(0,5 %) (0,6 %) (0,8 %) (0,6 %) (0,8 %) (0,7 %)

9 21 53 81 101 136

(0,2 %) (0,1 %) (0,3 %) (0,4 %) (0,6 %) (0,7 %)

107 166 170 181 122 257

(1,9 %) (1,1 %) (1,0 %) (1,0 %) (0,7 %) (1,3 %)

56 50 46 29 35 34

(1,0 %) (0,3 %) (0,3 %) (0,2 %) (0,2 %) (0,2 %)

271 600 1 085 2 236 2 677 3 314

(4,7 %) (4,1 %) (6,5 %) (12,1 %) (14,7 %) (16,8 %)

5 724 14 614 16 740 18 550 18 238 19 762

(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

 Lähtömaassa suoritettu
koulutus/tutkinto

 Ei tietoa

Yhteensä

Keskeytynyt ammatillinen
perustutkinto

Lukio suoritettu tai ylioppilas

Ammatillinen perustutkinto
suoritettu

Keskeytynyt korkeakoulu

Korkeakoulu suoritettu

 Muu koulutus

Peruskoulu keskeytynyt

Peruskoulu suoritettu

Peruskoulu suoritettu

Suorittamassa lukiota

Lukio keskeytynyt

Suorittamassa ammatillista
perustutkintoa

Koulutustausta Nuorten koulutustausta etsivässä
nuorisotyössä vuosina 2017-2018määrä

(osuus %)

Korkeintaan peruskoulu

Peruskoulussa tai keskeytynyt

Peruskoulussa

 - 10 000 20 000 30 000

2018

2017
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Nuorten tarinat

Etsivän nuorisotyön kyselyssä kysytään myös tarinoita onnistumisista, esimerkkejä nuorten tilan-
teista ja siitä, miten vaikeaa tai helppoa nuoren on päästä oikeaan palveluun. Nämä yksittäiset
tarinat tuovat esille, että joidenkin nuorten kanssa yhteistyö jatkuu pitkään. Luonnollisesti erityisesti
ne nuoret jäävät työntekijöiden mieleen, joiden kanssa on tehty paljon töitä. Etsivät nuorisotyönte-
kijät kokevat onnistuneensa silloin, kun nuori saadaan elämässä eteenpäin. Yksi vastaaja arvioi,
että usean nuoren kohdalla on tarvittu vain kokemus siitä, että joku välittää, auttaa ja tukee.

Työntekijöiden vaihtuvuus luo haasteensa työhön. Työntekijöiden vaihtumisen myötä nuori joutuu
tutustumaan uuteen aikuiseen, mikä vie oman aikansa. Työntekijät pitävät työskentelystä työparin
kanssa. Yhteistyöverkosto tai oma tiimi ovat usein tärkeänä tukena työntekijöille.

Nuori ohjautui asiakkaaksi hänestä huolestuneiden ystävien yhteydenotolla Ohjaamoon. Tapasin nuo-
ren ensimmäisen kerran viime viikolla ystäviensä kanssa. Tapaamisessa nuori kertoi elämäntilantees-
taan ja erityisesti viime vuodesta, joka on ollut todella vaikea. Asunut neljän eri kaverinsa asunnoissa,
joista on potkittu aina pois ja jäänyt velkaa vuokrista useita tuhansia. Ulosotossa nuorella on myös
parikymmentä tuhatta euroa. Nyt saanut vihdoin oman vuokra-asunnon veloista huolimatta, mutta pel-
kää, etteivät rahat riitä opintotuen ja asumistuen jälkeen koko vuokran maksuun saatikka muuhun
elämiseen. Asumistuki menee sovitusti suoraan vuokranantajalle. Käy koulussa säännöllisen epä-
säännöllisesti. Talouden hallinta on retuperällä. Koko alkuvuoden opintolainat on jo nostettu ja käytetty
erinäisiin muihin menoihin, mm. baareihin ja pelaamiseen. Peliriippuvuudesta puhutaan lisää. Päihteitä
käyttää jonkin verran, mutta ei koe sitä ongelmaksi. Sovimme, että otamme yhdessä yhteyttä päihde-
palveluihin peliriippuvuuteen kouluttautuneisiin sairaanhoitajiin. Lisäksi varaamme ajan opiskeluter-
veydenhuoltoon mieliala-asioissa. Jutellaan jaksamisesta sekä osa-aikatyöpaikasta koulun oheen ja
hänellä tuntuu olevan hiukan motivaatiota sen suhteen. Toteaa, että se on ehkä ainut vaihtoehto, jotta
rahat riittävät elämiseen ja urheiluharrastukseen, joka on hänelle todella tärkeä. Tunnin yhteinen ai-
kamme riitti vain pintaraapaisuun, jatkamme työskentelyä kahden kesken tällä viikolla.

Nuorella oli monia hoitamattomia asioita, jotka painoivat. Hän tuli luokseni loppuvuodesta ja pyysi apua
niiden hoitamiseen. Työnhaku ei ollut voimassa, kutsunnat suorittamatta kahdelta vuodelta (etsintä-
kuulutus perässä) ja hoitamattomia asioita poliisin kanssa. Lisäksi tarvitsi apua terveydentilansa
kanssa ja oli saanut häädön asunnostaan ja asui kavereiden nurkissa. Pistettiin ensin työnhaku voi-
maan ja aloitettiin prosessi, että pääsee pajalle. Otettiin yhteyttä tuttuun poliisiin ja sovittiin partion
kanssa, että mennään laitokselle selvittämään asiat. Soitettiin myös aluetoimistoon ja sovittiin, että
menee naapurikuntaan kutsuntoihin seuraavalla viikolla. Joten viikon sisällä poliisiasiat ja kutsuntavel-
vollisuus oli hoidettu. Käräjät olivat parin viikon sisällä ja niissä oli myös paikalla. Aloitti pajalla ja muutti
äidille vuokralle. Sai asioitaan pikaisesti järjestymään ja sai siksi mm normaalin unirytmin takaisin.
Mielestäni tässä oli apua tuttuudesta. Puhelut tutulle poliisille, te-toimistoon ja aluetoimistoon tutulle
henkilölle jouduttivat asioiden järjestymistä hirmuisesti. Ja nuori tuli autetuksi inhimillisessä ajassa ja

Päihdeongelmaiselle nuorelle saatiin rinnalla kulkien oikeaa palvelua ja korvaushoitoa. Yhteistyön
myötä nuori on nyt ollut kuivilla yhden vuoden. Mielenterveyspalveluihin ja etenkin lääkärille vaikea
päästä. Etsivä nuorisotyö joutuu usein kannattelemaan ja pitämään nuoren päätä pinnalla ennen kuin
palvelun piiriin päästään.

Nuori mies 17-vuotta keskeytti ammatillisen koulutuksen jatkuvien poissaolojen takia. Nuori oli eristäy-
tynyt pelaamaan omaan huoneeseensa. Äiti oli muuttamassa pois Suomesta. Koulusta otettiin yhteyttä
etsivään nuorisotyöhön. Todettiin, että nuorella ei ollut valmiuksia jatkaa opintoja tässä elämäntilan-
teessa. Etsivä nuorisotyö järjesti nuorelle oman asunnon, toimeentulon sekä työkokeilupaikan nuorten
työpajalta. Nuori on itsenäistynyt ja saanut itsevarmuutta. Etsivä nuorisotyö auttoi nuorta hakemaan
suomen kansalaisuutta. Nuoren asiat ovat edenneet hyvin ja niitä työstetään edelleen.
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Nuori kävi keskustelemassa etsivän nuorisotyöntekijän kanssa siitä, lähtisikö hän opiskelemaan lähilu-
kioon vai suuremman kaupungin paljon tavoitteellisempaan lukioon. Yhdessä pohdittiin molempia vaih-
toehtoja sekä hyviltä että huonoilta puoliltaan. Mietittiin myös sitä, mitä voi tehdä, jos kokee kuitenkin
tehneensä huonon valinnan. Myöhemmin etsivä tapasi nuorta ja luuli tämän asuvan kaukaisemmassa
lukiossa. Nuori kertoi, että hän ei viihtynyt suuremmassa kaupungissa opiskelija-asunnossaan ja etsi-
vän kanssa käytyjen keskustelujen vuoksi osasi ja ymmärsi hyvin pian tehdä uuden päätöksen palatakin
kotipaikkakunnalle ja aloittaa lähilukiossa. Tarina kertoo siitä, miten yksi nuori on pelastettu ahdistunei-
suudelta ja pettymyksiltä, kun on oltu nuoren tasolla ja yhtä aikaa realistisia ja luotu uskoa siihen, että
suunnitelmien muuttuminen ei ole maailmanloppu, vaan omaan tahtiin ja omien voimavarojen mukaan
eteneminen on aina kaikkein tärkeintä!

Nuori oli päätynyt lopettamaan opintonsa terveydellisten ongelmien ja masennuksen vuoksi. Hän oli
muuttanut kaupungista takaisin äitinsä luo maaseudulle n. 8 kilometrin päässä kirkonkylän palveluista
ja kulkuyhteyksistä. Nuoren piti kulkea autokoulussa ja psykiatrian poliklinikalla 40 kilometrin päässä
1-2 kertaa viikossa. Tarvittuun suuntaan lähtee paikkakunnalta yksi bussi aamuisin ja toinen bussi
iltapäivällä takaisin. Ensin olisi pitänyt päästä 8 kilometriä kotoa bussin lähtöpaikalle ja vaihtaa bussia
kaksi kertaa suuntaansa. Nuori oli päässyt kulkemaan äidin mennessä töihin toiseen kaupunkiin ja
sieltä julkisilla eri kaupunkiin autokouluun tai psykiatrian käynnille. Matka käynnille kesti melkein koko
päivän ja odotusta tuli useita tunteja eri vaiheissa. Etsivän työn avulla nuorta avustettiin konkreettisesti
kulkemisessa, yhteydenotolla sosiaalityöhön ja lopulta sairausloman loppuessa uusiin opintoihin ha-
keutumisessa. Ilman etsivää työtä nuori ei olisi jaksanut hoitaa kaikkia hakemusten täyttelyitä tai opin-
topaikan saadessaan käytännön järjestelyitä. Masentuneelle ei myöskään ole pienellä paikkakunnalla
(ilman nuorten työpajaa) tarjolla minkäänlaista virikettä päiviin, jolloin etsivän työntekijän tapaaminen
toimi viikoittain syynä poistua kotoa ja nousta ylös. Nuori sai ajokortin ja muutti toiselle paikkakunnalle
opiskelemaan, jonne hänelle luotiin valmis verkosto yhteydenotoilla koulun oppilashuoltoon ja paikalli-
seen sosiaalityöhön.

Huolestuneelta äidiltä tuli ilmoitus asepalveluksen keskeyttäneestä nuoresta. Lainmukainen ilmoitus
tuli kolmen päivän kuluttua äidin yhteydenotosta. Keskeytys johtui psyykkisistä syistä.
Etsivän nuorisotyötekijä tapasi nuoren ja yhdessä päätettiin varata aika lääkärille ja etsivä nuorisotyön-
tekijä oli yhteydessä myös mielenterveyspalveluihin ja sai varattua nuorella ajan sairaanhoitajalle suo-
raan. Nuori pääsi vastaanotolle noin viikon kuluttua armeijan keskeyttämisestä. Hoitosuhde jatkuu ja
nuori saa aktiivista tukea elämäntilanteeseensa. Tässä hyvä esimerkki toimivasta verkostoyhteistyöstä.

Epäonnistumiset: Viikoittain tilanteita, että päihdeongelmaiset nuoret eivät saa apua akuuttiin mielen-
terveysongelmaan, koska päihdetausta. Asiakkaat eivät saa käypähoitosuositusten mukaista hoitoa
vaan ensin pitää olla raitis, jotta saa apua mielenterveysongelmiin.

Nuori tuli asiakkaaksi sosiaalitoimen kautta. Nuori oli aloittamassa kuntouttavan työtoiminnan työpajalla.
Nuori toivoi, että hänellä olisi pajan työntekijöiden lisäksi tukihenkilö työtoiminnan alkaessa, jotta paja-
jakso olisi helpompi aloittaa. Etsivä nuorisotyöntekijä oli nuoren tukena alussa tiiviimmin, työtoiminnan
jatkuessa hieman harvemmin. Nuori sai apua ja tukea työ- ja opiskelupaikkojen hakuun, mutta kaipasi
lisäksi keskusteluapua. Etsivä nuorisotyöntekijä alkoi tekemään nuoren luona kotikäyntejä. Kävi ilmi,
että nuori tarvitsee mielenterveyspalveluita ja on myös pahasti velkaantunut. Etsivä nuorisotyöntekijä
ohjasi nuoren psykiatriselle sairaanhoitajalle sekä velkaneuvontaan. Velkaneuvonnan tapaamisissa et-
sivä on ollut paikan päällä mukana, koska nuori kokee, ettei ymmärrä tai tule ymmärretyksi. Myös lää-
käriasioinneilla etsivä on ollut mukana samasta syystä. Nuori on välillä ollut hyvävointinen, ja on ollut
työelämässäkin. Tällä hetkellä nuori on kuitenkin jälleen tyhjän päällä. Etsivä nuorisotyötekijä kartoittaa
etenemisvaihtoehdot ja ensisijaisen tuen tarpeen. Nuori on ollut asiakkaana useita vuosia, ja koko ajan
etsivä on ollut enemmän tai vähemmän nuoren elämässä mukana. Nuori kokee helpotusta, kun tuttu ja
luotettava työntekijä auttaa häntä elämän polulla eteenpäin.
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Nuorten elämäntilanne, toimeentulo ja asumistilanne

Etsivän nuorisotyön tilastotiedot kattavat
myös nuorten tilanteen yhteistyön alka-
essa.3 Lähes puolet tavoitetuista nuorista
on työttömiä. Suurin osa heistä (68 %) oli
myös ilmoittanut itsensä työttömiksi vuonna
2018. Tavoitetuista nuorista 35 prosenttia
käy joko peruskoulua tai opiskelee muussa
oppilaitoksessa (Kuva 6).

Suurin osa tavoitetuista nuorista tarvitsee
taloudellista tukea, sillä vain kuudelle pro-
sentille tavoitetuista nuorista palkka on
pääasiallinen toimentulon lähde. Toimeen-
tuloon liittyvä ohjaus onkin tärkeä osa etsivää nuorisotyötä. Vanhempien tuesta toimeentulonsa
saavat muodostavat suurimman (28,7 %) ryhmän etsivän nuorisotyön asiakkaista.

Suurin osa tavoitetuista nuorista asui vuonna 2018 vanhempiensa luona (45,3 %). Osuus on hie-
man isompi kuin vuonna 2017 (42,4 %). Toiseksi suurin osa nuorista asui vuonna 2018 omassa
vuokra-asunnossa (44,5 %). Vain pieni osuus nuorista on asunnottomia.

Työntekijöiden haasteena ovat usein nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat. Osa etsivistä ko-
kee, että yhä useammalla nuorella erilaiset ongelmat kasaantuvat ja luottamuksen syntyminen on
haastavaa. Useat työntekijät kokevat haastavaksi, jos nuoret putoavat palveluverkostosta ja jäävät
pitkäksi ajaksi kotiin. Vuoden 2018 haasteissa nousi entistä vahvemmin esille yli sukupolvien kes-
täneet ongelmat.

3 Tässä kappaleessa sivuutetaan nuoret, joiden kohdalla rekisteritiedot ovat puutteelliset. Elämäntilanne,
asumismuoto ja toimeentuloasiat eivät tule välttämättä esille ensimmäisissä keskusteluissa, ja myöhemmin
työntekijä ei aina muista asiaa merkitä. Sen vuoksi rekisteristä puuttuu tästä kohdasta paljon tietoja.

Alueella paljon nuoria, joille etsivän palveluihin
hakeutuminen voi olla tietyllä tapaa "noloa".

Usein nämä nuoret saavat esim. taloudellisen ja
muun tuen vanhemmiltaan. Tällöin myös kotiin
jäämisen riski on suurempi, eikä näitä nuoria ta-
voiteta välttämättä moneen vuoteen minkään

palvelun kautta.
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Kuva 6: Nuorten elämäntilanne tavoittamisen aikaan vuonna 2018*

n= 16118
*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 7: Nuorten elämäntilanne tavoittamisen aikaan vuosina 2010–2018

*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Kuva 8: Nuorten pääasiallinen toimeentulo tavoittamisen aikaan vuonna 2018*

2018: n= 14525 (Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”)
*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 9: Nuorten pääasiallinen toimeentulo tavoittamisen aikaan vuosina 2010–2018

*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Kuva 10: Nuorten asumistilanne tavoittamisen aikaan vuonna 2018*

n= 15037
*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 11: Nuorten asumistilanne tavoittamisen aikaan vuosina 2010–2018

*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Vanhempien
asunnossa

45,3 %

Sukulaisten / kaverien luona
2,5 %

Omassa vuokra- tai
omistusasunnossa

45,3 %

(Tuki-) asunnossa, asuntolassa,
laitoksessa, vastanottokeskuksessa

3,9 %

Asunnoton
1,9 %

Muu
1,2 %
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Nuoret toimenpiteissä

Etsivät nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria
monipuolisesti eri palveluihin ja toimenpitei-
siin. Nuoria ei välttämättä vain ohjattu mui-
den toteuttamiin palveluihin tai toimenpitei-
siin, vaan neuvonta, ohjaus ja tulevaisuuden
suunnittelu sekä tsemppaus ovat olleet tär-
keässä osassa asiakassuhteessa.

Kuvasta 12 näkyy, että toimentuloon liittyvät palvelut muodostavat tärkeimmän yksilöllisten toimen-
piteiden joukon, pois lukien etsivän nuorisotyön asiakkuus. Oppilaitoksen lisäksi nuorten työpaja
voi olla usein sopiva paikka, mihin etsivä nuorisotyöntekijä voi nuoren ohjata. Nuorten tarinoissa
tulee esille työpajojen tärkeä rooli palveluverkostossa.

Kuva 12: Tärkeimmät toimenpiteet, joihin nuoria on ohjattu prosessin aikana vuonna 2018

* vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Työ on haastavaa, koska palveluita, joihin ohjata on
liian vähän tarjolla tai ne eivät ole tarpeenmukaisia.
Työtä joutuu usein selittämään ja "puolustamaan", esi-
merkiksi nuorten nähdään menevän eteenpäin vain sil-
loin, kun nuori lähtee opiskelemaan tai työelämään.
Pieniä askeleita ei nähdä.
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Taulukko 4: Toimenpiteet, joihin nuoria on ohjattu prosessin aikana vuosina 2015–2018

1) Kysytty vuonna 2018 alkaen
* Palvelujen/ohjausten lukumäärät. Yksittäistä nuorta on voitu ohjata useampaan palveluun vuoden aikana. Sarakeotsikoiden n-
luvut kuvaavat tavoitettujen nuorten määrää. Vuonna 2018 palvelujen/ohjausten laskutapaa vaihdettiin. Jos nuorta ohjataan
kaksi kertaa samaan palveluun vuoden aikana, lasketaan se jatkossa vain yhdeksi ohjauskerraksi kahden sijasta.

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

määrä osuus määrä osuus määrä osuus määrä osuus
Tavoitetut nuoret 18 904 100 % 18 550 100 % 18 238 100 % 19 762 100 %
Etsivän nuorisotyön asiakkuus
Etsivien tuki ja tsemppaus 11 817 63 % 12 770 69 % 12 544 69 % 10 652 54 %
Sovari teetetty 1)  -  -  -  -  -  - 215 1 %
Tulevaisuustyöskentely 4 564 24 % 5 779 31 % 6 336 35 % 4 622 23 %
Ryhmämuotoinen toiminta 1 471 8 % 1 742 9 % 1 935 11 % 1 609 8 %
Nuotta-valmennus 475 3 % 478 3 % 476 3 % 347 2 %
Starttivalmennus 399 2 % 500 3 % 541 3 % 392 2 %
Palveluohjaus 2 957 16 % 3 565 19 % 3 821 21 % 3 196 16 %
Viranomaisverkon luominen 2 175 12 % 2 066 11 % 1 930 11 % 1 414 7 %
Asumiseen liittyvät palvelut 2 883 15 % 2 632 14 % 2 523 14 % 2 192 11 %
Ohjaus toisille etsiville 373 2 % 344 2 % 307 2 % 365 2 %
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Mielenterveystoimiston palvelut 2 166 11 % 2 332 13 % 2 362 13 % 1 941 10 %
Päihdekuntoutus 656 3 % 616 3 % 547 3 % 505 3 %
Muu terveyskeskuspalvelu 1 027 5 % 938 5 % 933 5 % 829 4 %
Kuntouttava työtoiminta 1 536 8 % 1 576 8 % 1 542 8 % 1 377 7 %
Toimeentuloon liittyvät palvelut 4 112 22 % 3 886 21 % 3 597 20 % 2 972 15 %
Velkaneuvonta 452 2 % 394 2 % 378 2 % 346 2 %
Lastensuojelutoimenpide 287 2 % 242 1 % 236 1 % 181 1 %
Muu sosiaalitoimen palvelu 799 4 % 696 4 % 644 4 % 686 3 %
Liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan palvelut
Nuorisotoimen palvelut 1 047 6 % 877 5 % 1 035 6 % 823 4 %
Liikuntatoimen palvelut 341 2 % 303 2 % 363 2 % 305 2 %
Järjestöjen palvelut 393 2 % 321 2 % 336 2 % 303 2 %
Muu vapaa-ajan palvelut 727 4 % 642 3 % 640 4 % 524 3 %
Opinnot
Peruskoulun opinnot 376 2 % 359 2 % 358 2 % 335 2 %
Ohjaava ja valmistava ammatillinen koulutus /
Valma-koulutus 346 2 % 363 2 % 311 2 % 240 1 %

Muut nivelvaiheen opinnot 75 0 % 87 0 % 69 0 % 73 0 %
Lukion opinnot 235 1 % 307 2 % 301 2 % 210 1 %
Aloittanut ammatilliset perusopinnot 812 4 % 1 302 7 % 1 173 6 % 721 4 %
Jatkanut ammatillisia perusopintoja 862 5 % 1 408 8 % 1 226 7 % 766 4 %
Muut ammatilliset opinnot 173 1 % 172 1 % 167 1 % 150 1 %
Hakenut opiskelemaan / ohjattu koulupaikan
haussa 2 707 14 % 2 872 15 % 2 371 13 % 1 926 10 %

Oppisopimuskoulutus 308 2 % 255 1 % 194 1 % 182 1 %
Muu opiskelu 2 160 11 % 507 3 % 445 2 % 375 2 %
Työhön liityvät toimenpiteet
Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi 2 773 15 % 2 629 14 % 2 380 13 % 1 940 10 %
TE-toim. Ammatinvalinnanohjaus 707 4 % 597 3 % 534 3 % 440 2 %
TE-toimiston työkokeilu 1 549 8 % 1 715 9 % 1 450 8 % 1 125 6 %
TE-toimiston muu palvelu 1 644 9 % 1 424 8 % 1 494 8 % 1 170 6 %
Työpajaan 2 213 12 % 1 884 10 % 1 847 10 % 1 528 8 %
Työhön 1 435 8 % 1 468 8 % 1 467 8 % 1 112 6 %
Muut toimenpiteet
Ohjaamo 1)  -  -  -  -  -  - 349 2 %
Ohjaaminen ryhmätoimintaan 666 4 % 714 4 % 722 4 % 553 3 %
Ohjaaminen kotouttamistoimenpiteisiin 32 0 % 33 0 % 30 0 % 21 0 %
Armeija / siviilipalvelu 336 2 % 384 2 % 369 2 % 291 1 %
Poliisi 202 1 % 151 1 % 142 1 % 98 0 %
Muut toimenpiteet 2 403 13 % 1 271 7 % 1 035 6 % 2 445 12 %
Keskimääräinen toimenpide määrä / nuori 3,3 3,4 3,4 2,6

2015 2016 2017 2018Toimenpide
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Palvelutarpeita työntekijöiden näkökulmasta

Moni työntekijä kokee työnsä haastavaksi, jos nuorten läheisyydestä ei löydy sopivia palveluja,
mihin he voivat ohjata nuoria. Maaseudulla heikot joukkoliikenneyhteydet aiheuttavat lisävaikeuk-
sia. Toisaalta jotkut kertoivat, että pienen paikkakunnan etu on, että yhteistyö on tiivistä ja apua
saa pikaisesti. Työssä onnistumiseksi etsivät kokevat usein, jos nuoret pääsevät eteenpäin elä-
mässä, esimerkiksi koulutuksiin tai töihin.

Kyselyssä pyydetään sanallinen arvio siitä, minkälaisten palveluiden saatavuudessa on ongelmia.
Työntekijöiden mielestä selkeästi eniten puutetta on eri mielenterveys- ja päihdepalveluista, kuten
erityisesti nuorille suunnatuista tai matalan kynnyksen palveluista. Lisäksi usein mainittiin Kelan
sekä TE-toimiston palvelut ja lähellä sijaitsevien ammatillisten opiskelumahdollisuuksien puute.
Myös tuetulle asumiselle sekä nuorille soveltuville asunnoille olisi tarvetta. Jotkut vastaajat kaipaa-
vat lisää ruotsinkielisiä palveluja.

Matalan kynnyksen palvelut ovat etsivien nuorisotyöntekijöiden mielestä tärkeitä. Jos ei ole ole-
massa esimerkiksi Starttipajaa, jotkut organisaatiot järjestävät itse ryhmämuotoista toimintaa. Osa
työntekijöistä toivoo matalan kynnyksen iltatoimintapaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia myös
täysi-ikäistyneille ja sitä vanhemmille nuorille.

Kuva 13: Palveluja, joiden saatavuudessa puutetta työntekijöiden mukaan vuosina 2015-2018*

* 1-3 vastaukset / organisaatio tärkeysjärjestyksessä;
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely).
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4. Etsivät nuorisotyöntekijät

Kyselyn tulosten mukaan etsivän nuorisotyön henkilötyövuosia (htv) kertyi 484, joka on 16 prosent-
tia enemmän kuin vuonna 2014 (419 htv) (Kuva 14). Yhteensä 660 henkilöä työskenteli etsivänä
nuorisotyöntekijänä vuonna 2018. Henkilöiden ja henkilötyövuosien määrän ero johtuu siitä, että
osa henkilöistä työskenteli osa-aikaisesti etsivinä nuorisotyöntekijöinä tai vaihtoi työpaikkaansa
vuoden aikana. Lisäksi vanhempainvapaa-, virkavapaa- tai opintovapaasijaisuudet tuottavat hen-
kilöstön vaihtuvuutta vuoden aikana. Alle puolet työntekijöistä oli töissä koko vuoden 2018 koko-
päiväsesti (1 htv). Henkilöstön vaihtuvuus vaikuttaa kasvaneen viimeisen kolmen vuoden aikana,
mutta tämä ilmiö voi johtua osittain tarkemmasta tiedonkeruusta, kun tietoja siirretään yhä useam-
min kyselyyn suoraan koko vuoden ajan päivitettävästä rekisteristä. Vuonna 2018 henkilöstöstä 74
% oli naisia. Tämä on lähes sama osuus kuin edellisinä vuosina.

Kuva 14: Etsivät nuorisotyötekijät vuosina 2014–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Työntekijöiden työkokemus

Työntekijöiden työkokemus etsivinä nuorisotyöntekijöinä on kasvanut viime vuosina merkittävästi.
Nykyisin 26 prosenttia työntekijöistä on työskennellyt vähintään viisi vuotta organisaatiossa.
Vuonna 2012 noin 70 prosenttia oli työskennellyt organisaatiossa alle kaksi vuotta. Vuonna 2018
tämä osuus oli 43 prosenttia etsivistä nuorisotyöntekijöistä.

Työntekijöillä on runsaasti työkokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Vuonna 2018 44 prosen-
tilla työntekijöistä on ollut vähintään 10 vuotta työkokemusta. Keskimääräinen työkokemus nuorten
parissa työskentelystä oli vuonna 2018 noin yhdeksän vuotta (Kuva 16).
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Kuva 15: Kuinka pitkään työntekijä on työskennellyt organisaatiossa vuosina 2012–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 16: Työntekijöiden työkokemus nuorten parissa työskentelystä vuosina 2012–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Työntekijöiden koulutustausta

Suurin osa etsivän nuorisotyön työntekijöistä on suorittanut vähintään ammattikorkeakoulututkin-
non, vain muutamalla ei ole lainkaan alan ammatillista tutkintoa (Kuva 17).

Kuva 17: Työntekijöiden ylintä suoritettua tutkintoa vuosina 2014 – 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Yleisimmät ammattinimikkeet ovat sosionomi (30,5 %), yhteisöpedagogi (23,5 %) sekä nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaaja (21,1 %) (Kuva 18). Kasvatuksen ja sosiaalialan ammattilaisten lisäksi 8,5 pro-
senttia etsivistä nuorisotyöntekijöistä on taustaltaan terveydenhoidon tutkinnon suorittaneita kuten
lähihoitajia, sairaanhoitajia tai mielenterveyshoitajia.

Kuva 18: Etsivien nuorisotyötekijöiden ammattinimike vuosina 2014 – 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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5. Etsivän nuorisotyön organisaatiot

Etsivä nuorisotyö tarjoaa palvelujaan tyypillisesti oman kunnan alueella, joskus myös naapurikun-
nassa (Kuva 19). Muutama etsivän nuorisotyön organisaatio tarjoaa palveluita laajemmalle kuin
yhden tai kahden kunnan alueelle. Seitsemän organisaatiota tarjoaa palvelua yli viiden kunnan
alueelle tai valtakunnallisesti. Yksi näistä on verkkopohjainen etsivän nuorisotyön organisaatio,
joka tarjoaa valtakunnallista palvelua. Suurin osa etsivän nuorisotyön organisaatioista tavoitti
vuonna 2018 enintään 100 nuorta (Kuva 20). Organisaatioista 20 tavoitti vähintään 200 nuorta,
noin 30 % tavoitetuista nuorista oli näiden etsivän nuorisotyön organisaation asiakkaita. Yleensä
etsivän nuorisotyön organisaatioissa kertyi yhdestä kahteen henkilötyövuotta (Kuva 21). Työnteki-
jät kokevat työparityöskentelyn yleensä onnistuneeksi ja yksin työskenteleminen ilmoitettiin haas-
teelliseksi.

Kuva 19: Toimialueen laajuus: niiden kuntien määrä, joissa etsivä nuorisotyö tarjosi palveluja
vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 20: Etsivän nuorisotyön organisaation kautta tavoitetut nuoret vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 21: Etsivän nuorisotyön henkilöstön kokonaismäärä (htv) vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Etsivien nuorisotyöntekijöiden työympäristö

Etsivän nuorisotyön työympäristö on monimuotoinen. Oman työnhuoneen lisäksi työntekijät työs-
kentelevät paikoissa, missä voi tavata paljon nuoria: koulussa, nuorisotalolla, julkisilla paikoilla,
työpajalla jne. Usein työntekijät käyvät myös nuoren kotona.

Kuva 22: Etsivä nuorisotyöntekijöiden työpaikat vuosina 2017 – 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Vastauksissa kysymykseen etsivien arviosta siitä, montako kertaa etsivä nuorisotyö on ollut yhtey-
dessä viranomaistahoihin nuorten asioissa vuoden aikana, oli merkittävää hajontaa. Joillakin oli
ollut yhteyksiä viranomaisiin vain joitakin kymmeniä kertoja vuodessa, joillakin yli 2000 kertaa vuo-
dessa. Ero johtuu osittain siitä, että etsivää nuorisotyötä toteuttavien organisaatioiden resursointi
vaihtelee yhdestä osa-aikaisesta työntekijästä lähes kymmeneen työntekijään. Lisäksi maaseu-
dulla etsivän nuorisotyön haasteena on se, että paikkoja, mihin ohjata asiakkaita eteenpäin on
vähemmän ja prosessit ovat siksi pitkiä. Vuodesta 2009 vuoteen 2016 arvioidut viranomaiskontaktit
lisääntyivät, vuosina 2017–2018 arviot kontaktien määristä olivat pienempiä.

Arvioidut kontaktit nuorten kanssa erilaisissa informaatiotilaisuuksissa ovat kasvaneet vuodesta
2010. Eniten organisaatiot ovat olleet yhteydessä nuoriin kutsunnoissa, eri oppilaitoksissa, nuori-
sotaloilla sekä sosiaalisessa mediassa. Yleisin käytetty sosiaalisen median kanava on Facebook.
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Kuva 23: Arvio viranomaiskontaktien kokonaismäärästä vuosina 2009–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 24: Informaatiotilaisuuksien kautta tavoitetut nuoret vuosina 2010–2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Kuva 25: Informaatiotilaisuuksien tyypit vuosina 2017 – 2018

Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon
* kysytty vuodesta 2018 alkaen
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 26: Sosiaalisen median käyttö etsivässä nuorisotyössä vuonna 2018

n=240

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Etsivien nuorisotyöntekijöiden aluekoordinaatio ja yhteiset tapaamiset

Suomessa 16 etsivää nuorisotyöntekijää toimii alueellisina koordinaattoreina. Koordinaattori toimii
verkoston kokoavana henkilönä, joka myös rakentaa toimintasuunnitelman yhdessä alueen etsi-
vien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Koordinaattori on vastuussa alueellisten tapaamisten ja koulu-
tusten järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Alueelliset koordinaattorit tekevät-
kin tiivistä yhteistyötä AVI:en ja alueellisen työn kansallisen koordinaattorin kanssa.

Alueellisissa tapaamisissa on tarkoitus päästä tutustumaan muihin omalla alueella etsivää nuori-
sotyötä tekeviin ja keskustella heidän kanssaan kuulumisista. Verkostoissa on tarkoitus jakaa hyviä
käytäntöjä ja oppia toisilta. Tapaamiset voivat olla tarkoitettu vain etsivää nuorisotyötä tekeville tai
joskus myös laajemmalle joukolle. Verkoston tapaamiseen voidaan kutsua mukaan myös sidos-
ryhmien edustajia tai ulkopuolisia asiantuntijoita pitämään koulutusta tai puheenvuoroja verkoston
kaipaamasta aiheesta. Verkosto saattaa myös lähettää oman edustajansa erilaisiin tilaisuuksiin,
yhteistyöryhmiin tai muihin verkostoihin. Valtakunnallisen koordinaation tarkoituksena on tukea yh-
dessä kehittämistä ja rakentaa mahdollisuuksia yhteistyöhön koko maassa sekä myös eri alueiden
välillä.

Valtakunnallisen kyselyn vastaajista yli 80 prosenttia kokee, että alueellisia tapaamisia on sopivan
usein. Suurin osa vastaajista kokee, että tapaamisten tärkeintä antia ovat hyvien käytäntöjen vaih-
taminen, vertaistuki sekä ajankohtaisista asioista keskusteleminen.

Kuva 27: Yhteisten tapaamisten keskeisimmät hyödyt vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivän nuorisotyön yhteistyökumppanit ja yhteistyön sujuvuus

Etsivä nuorisotyö työskentelee erilaisten oppilaitosten, viranomaisorganisaatioiden ja muiden
kumppaneiden kanssa. Etsivässä nuorisotyössä onnistuminen edellyttää vahvaa verkostoitumista,
hyvää palvelujärjestelmän hallintaa ja hyödyntämistä asiakkaiden edun mukaisesti sekä hyvää
viestintää päättäjien ja nuorten vanhempien suuntaan siitä, mitä etsivä nuorisotyö on ja minkälaiset
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asiat auttaisivat nuoria elämässä eteenpäin. Vastaajien mukaan yhteistyö sujuu tavallisesti koh-
tuullisen hyvin. Asteikolla 1–5 yhteistyön sujuvuuden (1 = välttävä; 5 = erinomainen) keskiarvo on
3,5. Parhaat yhteistyökokemukset ovat muiden organisaatioiden etsivien nuorisotyöntekijöiden
(4,5), nuorisotoimen (4,4) ja nuorten työpajojen (4,2) ja kanssa.

Kuva 28: Etsivän nuorisotyön yhteistyökumppanit ja yhteistyön sujuvuus vuonna 2018

N=240; Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Vaikka etsivät nuorisotyöntekijät näkevät paljon parantamisen varaa yhteistyössä muiden tahojen
kanssa, yhteistyön koetaan usein sujuvan hyvin. Kyselyn vastaajat kommentoivat, että edelleen
pitäisi kehittää selkeämpää työnjakoa ja tehtävien rajauksia eri toimijoiden kanssa. Monet totesivat,
että oppilaitosten pitäisi ottaa yhteys etsiviin varhaisemmassa vaiheessa, jotta he pystyisivät aut-
tamaan paremmin. Nuorisolain mukaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on luovutettava nuo-
ren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten tiedot nuorista, jotka eivät ole sijoittuneet perusope-
tuksen jälkeisiin opintoihin tai jotka keskeyttävät opintonsa ammatillisessa- tai lukiokoulutuksessa.

Lisäksi todettiin, että tiedonkulku voisi olla tehokkaampaa. Vastaajat nimesivät myös konkreettisia
yhteistyökumppaneita kuten KELA, TE-palvelut, koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut, mielenterveys-
ja päihdepalvelut, yritykset tai työpajat, joiden kanssa yhteistyö voisi olla paikallisesti sujuvampaa.
Kehittämistarpeita nähtiin myös palveluiden saatavuudessa, esimerkiksi mainittiin matalan kynnyk-
sen päihdepalvelun puuttuminen paikkakunnalta.
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Kuva 29: Koulun keskeyttäminen: tietojen luovuttamisen toteutuminen

N=240; Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 30: Yhteistyön kehittämistarpeita

.

Kela ei luovuta asiakastietoja, tähän
toivottaisiin parannusta.

Toiveena saada yhteistyöver-
kosto jalkautumaan ja luomaan
yhteistä Ohjaamo-mallia

Jalkautuvaa nuorten päihdepalvelua kaiva-
taan ja lisää työparitoimintaa yhteistyötaho-
jen kanssa.

Etsivän nuorisotyön tehtävän selventä-
misen tarve on jatkuvaa, etenkin kun
tulee uusia toimijoita/hankkeita.

Puolustusvoimien osalta ilmoituk-
sia tulee hyvin vähän ja etsivillä on
epäilys, että tuen tarpeita saattaisi
kuitenkin olla enemmän.

Olisi hyvä olla toimivat kontaktit konsul-
tointia varten terveys-, mielenterveys- ja
päihdepalveluihin.

Pitäisi käydä kaikkien yh-
teistyötahojen kanssa läpi
toimintaperiaatteet ja raja-
pinnat. Esim. mielenter-
veystyössä yhteystyön li-
sääminen olisi tärkeää.

Siviilipalvelukeskuksesta tulee erittäin vähän
ilmoituksia ja olemme työskennelleet usean
nuoren kanssa, jotka eivät peruspalveluksen
jälkeen ole saaneet hommattua itselleen sivii-
lipalveluspaikkaa, vaan ovat olleet toimetto-
mina useita kuukausia. Yhteisen tiedonvaihdon lisäämi-

nen nuorista sekä alueellisista il-
miöistä. Yksi muiden yhteistyöta-
hojen kanssa keskusteltu selkeä
kehittämistarve on ollut "kesätyö-
paikka" -tyylisen nuorten työllisty-
mistä helpottavan toiminnan ke-
hittäminen yhdessä yhteistyöta-
hojen sekä yritysten kanssa.

Kela ei ilmoita nuorista ollenkaan, tähän pitäisi
saada muutos. Myös te-palvelujen ilmoittamis-
halukkuus on heikko.

Olisi hyvä, jos henkilö-
kohtaiset te-palvelut ja
Kelan palvelut olisivat
paremmin saatavilla
omalla paikkakunnalla.

Moniammatillisen yhteistyön
kehittäminen olisi ensiarvoi-
sen tärkeää. Ohjausmallien
pohtiminen yhdessä nuorten
parissa töitä tekevien kesken.

Yhteydenotot pitäisi tulla ai-
kaisemmassa vaiheessa.

Ohjaamo voisi jalkautua myös
reunakuntiin.

Sosiaalitoimen kanssa voisi olla vielä tiiviimpää
yhteistyötä esim. työparityöskentelyssä.

Sosiaalityön kanssa pitäisi kehittää
yhteistyötä. Muun muassa mielen-
terveys- ja päihdepalveluun ohjaa-
minen voisi helpottua tiiviimmän
yhteistyön kautta

Perusopetuksen oppilashuoltoryhmän- yh-
teisöllisen oppilashuoltoryhmän kanssa tu-
lisi kehittää. Etsivän nuorisotyön tunnetuksi te-

keminen paikkakunnan verkos-
toille on jatkuvasti tarpeen. Erityi-
sesti yritysten ja 3. sektorin kanssa
tulisi tehdä paremmin yhteistyötä,
jotta nuoria on mahdollista ohjata
työkokeiluihin yms. Yhteistyö kun-
nan sisällä on myös kehittämisen
alla, erityisesti työllisyyspalvelui-
den osalta.

Toivon lisää etsivän työn arvostusta ja ym-
märrystä, että nuorten eteen tehdään yh-
dessä työtä
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Etsivät nuorisotyöntekijät edustettuina yhteistyöryhmissä

Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat lähes aina edustettuina joissakin monialaisissa yhteistyöryh-
missä. Yleisimpiä ovat nuorisotoimen ja sosiaalitoimen ryhmät. Lisäksi etsivät nuorisotyöntekijät
ovat edustettuina hankkeissa, erityyppisissä organisaatioissa kuten työpajoilla tai nuorisotaloilla,
sekä paikallisissa työryhmissä (esim. hyvinvointi-, kriisityö- tai monialainen päihdetyöryhmä).

Kuva 31: Etsivät nuorisotyöntekijät edustettuina monialaisissa (asiakas)yhteistyöryhmissä vuosina
2015–2018

* Vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon.
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat oppilashuoltoryhmiin kutsuttaessa, nuoren tukihenkilöinä tai
joskus vakituisena jäsenenä. 77 prosenttia etsivistä osallistuu peruskoulun oppilashuoltoryhmien
toimintaan, 75 prosenttia ammattikoulun oppilashuoltoryhmiin ja 74 prosenttia lukion oppilashuol-
toryhmiin. Yleisin syy osallistumiselle on, että etsivät nuorisotyöntekijät kutsutaan osallistumaan.
Peruskoulujen kohdalla on yleistä, että etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat oppilashuoltoryhmiin
myös nuoren tukihenkilönä.
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Kuva 32: Etsivän nuorisotyöntekijän osallistuminen oppilashuoltoryhmiin vuonna 2018

N=240; Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivän nuorisotyön edustus kuntien lakisääteisessä ohjaus- ja palveluver-
kostossa (Nuorisolaki 1285/2016; § 9)

Nuorisolain mukaan kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto tai muu vastaava yh-
teistyöryhmä. Yleensä etsivä nuorisotyö on edustettu kuntien lakisääteissä ohjaus- ja palveluver-
kostossa. Vastaajista 94 prosenttia ilmoitti, että esimiehet, lähiesimiehet tai etsivät nuorisotyönte-
kijät käyvät ainakin kuultavina verkostossa, mutta useimmiten he ovat verkoston jäseniä.

Kuva 33: Etsivä nuorisotyö edustettuna kuntien lakisääteisessä ohjaus- ja palveluverkostossa
(Nuorisolaki 1285/2016; § 9)

N=240; Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Etsivän nuorisotyön osallistuminen Aikalisä-toimintaan

Aikalisä-toiminta on kehittänyt nuorten
miesten syrjäytymistä ehkäiseviä tukitoimia
ja tutki niiden vaikuttavuutta. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön koordinoima aikalisätoi-
minta on kaikille kutsuntaikäisille nuorille
miehille ja varusmies- ja siviilipalvelusikäi-
sille miehille ja naisille tarkoitettu tukipal-
velu, jossa nuori saa oman nimetyn ohjaa-
jan, tukea elämäntilanteen selvittelyyn,
apua parhaiden ratkaisujen löytämiseen
sekä tietoa ja ohjausta erilaisiin palveluihin.

Ohjaajat ovat toimintamalliin perehdytyksen
saaneita ammattilaisia, jotka tarjoavat nuorelle mahdollisuuden arvioida omaa elämäntilannettaan
ja toimintavaihtoehtojaan matalalla kynnyksellä. Toiminta on aina luottamuksellista, vapaaehtoista
sekä maksutonta ja siihen voi hakeutua ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen aikana tai
palveluksen päättyessä. Toimintamalli on otettu käyttöön koko maassa. Toiminnassa hyödynne-
tään kutsuntojen tarjoamaa viimeistä mahdollisuutta tavoittaa miesten koko ikäluokka. Aikalisä-
yhteyshenkilöiden yhteystietoa löytyy www.aikalisatoiminta.fi verkkosivulta.

Neljä viidesosa vastaajista ilmoitti, että etsivä nuorisotyö osallistuu Aikalisä-toimintaan (Kuva 34)
ja yli 70 prosentti vastaajista ilmoitti, että työntekijät ovat osallistuneet Aikalisä-koulutukseen (Kuva
35). Melkein kaikki vastaajat (95 %) ilmoittivat, että etsivät nuorisotyöntekijät ovat mukana kutsu-
noissa (yleensä tarjottavana palveluna, 13 prosenttia kutsuntalautakunnassa). Vastaajat näkevät
Aikalisä-toiminnan hyödyllisenä, koska kutsunnassa tavoittaa koko ikäryhmän miehet. Jotkut vas-
taajat toivoisivat samanlaista mahdollisuutta tutustua nuoriin naisiin. Toiset taas kokevat, että etsi-
vän nuorisotyön kohderyhmän tavoitettavuus ei ole suuri.

Kuva 34: Etsivien osallistuminen Aikalisä-toimintaan vuonna 2018

N=240
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Hyvä mahdollisuus tavoittaa
kaikki ikäluokan miehet. Aikalisä

toiminnan kautta olemme tavoitta-
neet useita nuoria, jotka eivät ole
tulleet muita reittejä. Yhteistyö toi-

mii hyvin puolustusvoimien
kanssa.

http://www.aikalisatoiminta.fi/
http://www.aikalisatoiminta.fi/
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Kuva 35: Aikalisä -koulutukseen osallistuneet etsivät vuosina 2017 – 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 36: Kutsunnoissa mukana olleet etsivät vuosina 2017 – 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivän nuorisotyön kustannukset ja valtionavustukset

Vuonna 2018 etsivän nuorisotyön organisaatiot ilmoittivat kustannuksiksi yhteensä 19,4 miljoona
euroa. Kustannuslaskelmien mukaan palkkakulut muodostavat suurimman yksittäisen menoerän
(88 %). Muutamilla etsivän nuorisotyön organisaatioilla on vaikeuksia raportoida kustannuksia,
muun muassa siksi, että esim. tuloslaskelma ei ollut vielä valmis kyselyn vastaamisajankohtana
helmikuussa tai laskelmia ei ole tehty kalenterivuoden mukaan. Etsivää nuorisotyötä rahoitetaan
suurimmaksi osaksi valtionavustuksella.4

4 Valtionavustuksen määrä voi poiketa muissa lähteissä ilmoitetusta luvuista (esim. OKM:n sivusto), koska
jotkut organisaatiot siirtävät avustuksia seuraavan vuoden budjettiin.
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Kuva 37: Etsivän nuorisotyön kustannukset vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Taulukko 5: Etsivän nuorisotyön kustannukset ja valtionavustus vuonna 2018

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Palkkakulut Matkakulut Koulutuskulut Työnohjauskust
annukset Muut kulut Yhteensä

määrä

Etelä-Suomi 5 209 661 145 556 45 804 38 168 471 110 5 910 300 3 775 164 58

Etelä-Karjala 391 893 13 515 452 151 20 271 426 282 312 750 8
Kanta-Häme 462 409 5 741 1 897 7 797 23 171 501 015 261 250 9
Kymenlaakso 378 316 13 881 1 585 1 875 48 217 443 874 304 700 3
Päijät-Häme 592 772 18 727 4 771 1 182 53 235 670 687 466 285 9
Uusimaa 3 384 271 93 691 37 099 27 163 326 217 3 868 442 2 430 179 29
Itä-Suomi 2 253 414 60 471 10 506 15 358 277 896 2 617 646 1 764 158 39
Etelä-Savo 709 616 18 637 2 021 4 516 80 401 815 192 556 125 13
Pohjois-Karjala 514 308 7 987 4 170 250 107 927 634 641 401 731 9
Pohjois-Savo 1 029 491 33 847 4 315 10 592 89 568 1 167 813 806 302 17
Lappi 1 065 179 28 169 8 887 8 964 115 367 1 226 565 865 368 21
Lappi 1 065 179 28 169 8 887 8 964 115 367 1 226 565 865 368 21
Lounais-Suomi 2 023 667 58 068 13 633 21 527 202 456 2 319 351 1 560 565 35
Satakunta 741 431 22 323 3 311 10 301 59 168 836 534 585 712 13
Varsinais-Suomi 1 282 236 35 745 10 322 11 226 143 289 1 482 818 974 853 22
Länsi- ja Sisä-Suomi 4 729 687 150 029 27 248 38 011 452 230 5 397 205 3 672 365 63
Etelä-Pohjanmaa 889 705 38 650 6 101 9 491 72 719 1 016 666 653 125 9

Keski-Pohjanmaa 362 793 15 298 969 1 130 23 911 404 101 280 375 5
Keski-Suomi 1 368 164 47 607 7 552 13 619 93 773 1 530 715 1 046 125 19
Pirkanmaa 1 597 849 35 958 8 777 11 391 196 545 1 850 520 1 294 490 23
Pohjanmaa 511 177 12 515 3 849 2 380 65 282 595 203 398 250 7
Pohjois-Suomi 1 732 486 47 463 11 373 11 061 140 815 1 943 198 1 367 369 24
Kainuu 433 899 5 922 3 779 3 323 36 970 483 894 357 500 6
Pohjois-Pohjanmaa 1 298 587 41 541 7 593 7 738 103 845 1 459 305 1 009 869 18
Koko maa 17 014 096 489 755 117 451 133 089 1 659 874 19 414 265 13 004 989 240

AVI /
maakunta

Kustannukset

Organisaatiot

euroa

Valtionavustus
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Asiakashallinta- tai tilastointijärjestelmä

Vastaajista 95 prosenttia ilmoitti, että etsivä nuorisotyö käyttää PAR asiakashallinta- tai tilastointi-
järjestelmää. PAR-järjestelmä on työkalu etsivän nuorisotyön tilastointiin, asiakasseurantaan ja ra-
portointiin. PAR-järjestelmät on luotu vuonna 2009 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa
hankkeessa ja järjestelmä on käyttäjälle maksuton. Nykyisen aluehallintovirastojen ylläpitämän
PAR-järjestelmän avulla organisaatiot lähettävät osan vastauksista vuosittaiseen valtakunnalliseen
etsivän nuorisotyön kyselyyn automaattisesti, mikä helpottaa vastaamista ja vähentää siihen käy-
tettävää aikaa. Yksittäisissä kommenteissa tulee esille, että PAR-järjestelmän käyttäminen tuntuu
joskus hankalalta ja aikaa vievältä. Toisaalta myös viime vuosien kehittämistyötä kiitettiin.

Taulukko 6: Organisaatiossa käytössä oleva asiakashallinta- tai tilastointijärjestelmä

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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6. Valtionavustuksella tuetun etsivän nuorisotyön kattavuus 2019
Kuva 38: Valtionavustuksella tuetun etsivän nuorisotyön kattavuus 2019

Lähde: Aluehallintovirastot (AVI)
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Liite: Nuorisolaki (1285/2016); 3 luku; Kuntien nuorisotyö ja -politiikka
sekä monialainen yhteistyö, §§ 10–12

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, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutuk-
seen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

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

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.

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 estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää
nuorisotyötä varten seuraavasti:

1) opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin
opintoihin;

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuk-
sessa;

3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta
palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.

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

Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat salassapitosäännösten estämättä luovut-
taa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot, jos viranomainen tai Kansaneläkelaitos arvioi
tehtävässään saamiensa tietojen perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan
viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.

Jos nuorten kanssa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt tai muut nuorten harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt arvioivat nuoren
olevan etsivän nuorisotyön tarpeessa, voivat ne nuoren tai alaikäisen nuoren huoltajan nimenomaisella suostumuksella ilmoittaa nuo-
ren yksilöinti- ja yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle.

Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle,
että nuorta koskevia tietoja voidaan 2 ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen 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 yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, ei samojen tietojen pe-
rusteella tarvitse tehdä ilmoitusta etsivälle nuorisotyölle.

12 § Nuoren tietojen käsittely etsivässä nuorisotyössä

Etsivää nuorisotyötä varten luovutettavat yksilöinti- ja yhteystiedot voidaan toimittaa sähköisesti. Etsivässä nuorisotyössä voidaan
yhdistää tehtävässä saadut tiedot tai muutoin käsitellä niitä tuen tarpeessa olevien nuorten yksilöimiseksi ja etsivän nuorisotyön teh-
tävien hoitamiseksi. Käsiteltäessä yksittäistä nuorta koskevaa asiaa etsivässä nuorisotyössä kirjataan nuoren yhteys- ja yksilöintitie-
tojen ilmoittaja, päätetyt jatkotoimenpiteet sekä, mitä tietoja nuoresta on annettu ja kenelle niitä on annettu. Henkilötietojen käsittelystä
vastaa rekisterinpitäjänä kunta.

Etsivän nuorisotyön tehtävien hoitamisessa saatuja 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 koskevien tietojen luovuttamisesta. Tiedot on hävitettävä heti, kun ne eivät ole välttämättömiä tehtävän hoitamiseksi.

Etsivän nuorisotyön tehtäviä hoitava ei saa ilman nuoren ja, jos nuori on alaikäinen, myös hänen huoltajansa suostumusta ilmaista
sivullisille, mitä hän tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saa tietää nuoren henkilökohtaisista oloista, terveydentilasta, nuoren
saamista etuuksista, tukitoimista tai taloudellisesta asemasta.
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