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Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat 
koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa 
palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Etsivän nuorisotyön ydinelementtejä ovat kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja luottamus. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on tukenut etsivää nuorisotyötä vuodesta 2008 lähtien.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (Nuorisolaki 1285/2016). Lain mukaan etsivä nuorisotyö, 
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 kyselystä 
vuodelta 2016. Kyselyyn vastasi 236 organisaatiota.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Ruth Bamming
Syyskuu 2017
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1. Etsivä nuorisotyö Suomessa

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

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai
työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä
nuorisotyö tavoittaa myös 29-vuotiaita ja sitä vanhempia, mutta he eivät ole mukana tämän tilaston
kokonaislaskelmissa.

Tämä raportti esittelee vuoden 2016 valtakunnallinen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset. Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto on toteuttanut yhteystyössä muiden aluehallintovirastojen kanssa kyselyn. Kaikilla
OKM:n avustusta saavilla organisaatiolla on velvollisuus vastata kyselyyn. Kyselyssä kootaan
tietokokonaisuus, joka sisältää etsivän nuorisotyön asiakastilastot, työntekijätilastot ja tietoja organisaatioista.
Näiden perustietojen lisäksi tärkeitä teemoja ovat etsivien muiden organisaatioiden kanssa tekemä yhteistyö
ja työn sujuvuus. Kyselyyn vastaaminen on osittain automatisoitu viime vuosina. PARent-järjestelmä, jota yli
90 prosenttia vastaajista käyttää tilastojärjestelmänään, mahdollistaa suoran tiedonsiirron kyselyyn.

Vastaajan ei enää tarvitse kirjoittaa itse kyselyyn nuorten ja työntekijöiden tietoja. Vertailukelpoisuuden takia
tässä raportissa on huomioitu myös kolme organisaatioita, joka eivät vastanneet kyselyyn, mutta ovat
raportoineet nuorten tietoja PAR-järjestelmän kautta. Vuoden 2016 kyselyn tuloket ovat saatavilla myös
nuorisotilastot.fi -verkkosivustossa.

Kyselyillä tuotettu tilastollinen tieto tarvitsee rinnalleen myös laadullista aineistoa. Määrällinen mittaaminen
ei välttämättä anna kokonaisvaltaista kuvaa etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta.1 OKM:n rahoittamassa
hankkeessa valtakunnallinen Työpajayhdistys ry (TPY) on luonut laadullisen mittarin, jonka tarkoituksena on
tuottaa tietoa nuorten saamista kokemuksista etsivästä nuorisotyöstä ja sen sosiaalisesti vahvistavasta
vaikutuksesta. Mittari käsittää sosiaalisen vahvistumisen viisi osa-aluetta, joita ovat itsetuntemus ja -luottamus,
sosiaaliset taidot, arjen hallinta, opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus. Sovari-
mittarin sisältöä on kehitetty yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa.

Espoon kaupungin etsivän nuorisotyön kehittämisen tuki -projekti toteutti Etsivä nuorisotyö 2017 -kyselyn,
jolla selvitettiin etsivien nuorisotyöntekijöiden ajatuksia oman työnsä arvoista ja perustehtävästä, alueellisesta
ja valtakunnallisesta kehittämisestä, johtamisesta, tuesta ja koordinaatiosta, roolista kunnan palvelukentässä ja
sen vakiinnuttamisesta sekä viestinnästä ja sen kehittämisestä. Kyselyssä kartoitettiin myös koulutustarpeita.
Kyselyaineiston pohjalta tuotetaan vielä etsivän nuorisotyön valtakunnallinen perehdytysopas, jonka
tavoitteena on paitsi selkeyttää uusille ammattilaisille heidän työnkuvaansa, myös vakiinnuttaa etsivän
nuorisotyön roolia kuntien palvelukentässä ja lisätä muiden toimijoiden ymmärrystä sen tuomasta lisäarvosta.2

1 Puuronen, Anne (2014) Etsivän katse – Etsivä nuorisotyö ammattina ja ammattialan kehittäminen – näkökulmia
käytännön työstä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto.
2 Vilen, Anne (2017) Etsivä nuorisotyö 2017, valtakunnallinen kooste. Espoo: Espoon kaupunki; lisätietoa:
http://entkehittaminen.blogspot.fi/
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Nuorisolaki (1285/2016)
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 koulutukseen 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 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 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
lukiokoulutuksessa;

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 huomioon 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 luovuttaa 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 nuoren 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 tuen tarpeen arvioimiseksi säädetään sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 35 §:ssä. Jos näissä säännöksissä tarkoitettu ilmoitusvelvollinen on ottanut yhteyttä sosiaalihuollosta
vastaavaan viranomaiseen, ei samojen tietojen perusteella 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 tehtävien hoitamiseksi. 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. 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.

03098044
Tarralappu
Kentän reuna on liian allas
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1. Yhteenveto etsivästä nuorisotyöstä vuonna 2016

Kyselyyn vastasi 236 organisaatiota (Taulukko 1). 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 kokonaisuuteen.3 Vuonna 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä määräraha oli noin
12,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 määräraha oli noin 12,6 miljoona euroa.

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

Kyselyn tulosten mukaan etsivän nuorisotyön henkilötyövuosia kertyi 453. Yhteensä 592 henkilöä työskenteli
etsivänä nuorisotyöntekijänä vuonna 2016. 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 henkilöstön vaihtuvuutta vuoden
aikana.

Yleensä ensi askel nuorten ja etsivän nuorisotekijän yhteystyössä on nuoren suora yhteydenotto tai
yhteydenottopyynnön yhteistyö- tai palveluverkostossa. Etsivät nuorisotyöntekijät olivat yhteydessä 26 499
nuoreen vuonna 2016. Yhteistyö ei aina jatku yhteydenoton tai yhteydenotonpyynnön jälkeen. Tavoitetuilla
nuorilla tarkoitetaan tässä raportissa niitä nuoria, joiden kanssa etsivä nuorisotyöntekijä on käynyt keskustelua
henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi selvittänyt nuoren kanssa hänen elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan.
Tavoitetuista nuorista noin 13 700 (74 %) oli toimenpiteissä. Tämä tarkoittaa, että etsivän nuorisotyöntekijät
ohjaavat nuoria monipuolisesti eri palveluihin ja toimenpiteisiin. Toimenpide voi tarkoittaa myös neuvontaa,
ohjausta ja tulevaisuuden suunnittelua sekä tsemppausta. Noin 4 400 nuorta (24 %) nuorta odotti vielä vuoden
lopussa pääsyä toimenpiteisiin. Vain pieni osa tavoitetuista nuorista kieltäytyi yhteistyöstä kokonaan (2,2 %).

Kuva 1: Etsivä nuorisotyö: nuoret vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

3 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 2016

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

2. Tavoitetut nuoret vuosina 2010–2016

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut vuodesta 2010 lähtien (Kuva 2), ja sen rooli
nuorten palvelujärjestelmässä on vahvistunut. Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrän kasvu on
hidastunut vuodesta 2013 alkaen, sillä jo vuonna 2013 melkein kaikissa kunnissa tehtiin etsivää nuorisotyötä,
ja sen ensimmäinen laajenemis- ja kehittämisvaihe on ohi. Vuonna 2016 tavoitettujen määrä oli hieman
pienempi kuin edellisenä vuonna.

Etsivä nuorisotyö tavoittaa selkeästi parhaiten 16–20 ja 21–25 -vuotiaiden kohderyhmät (Kuva 2). Etsivän
nuorisotyön tavoittamista nuorista lähes 90 % oli iältään 16–25-vuotiaita. Ikäryhmän 21-25 vuotiaat merkitys
on kasvanut tasaisesti viimeisinä vuosina. Sen sijaan nuoremmat ikäryhmät eivät ole suurentuneet.

Tavoitettujen nuorten ikäjakauma vaikuttaa etsivän nuorisotyön luonteeseen. Koska yli 20-vuotiaiden osuus
on kasvanut, tavoitetuilla nuorilla on yhä useammin suoritettuna ammatillinen perustutkinto, tavoitetut nuoret
asuvat aikaisempaa harvemmin vanhempiensa luona tai käyvät peruskoulua. Pohjois-Suomessa, Itä-Suomessa
ja Lapissa tavoitetut nuoret ovat hieman nuorempia kuin muilla AVI-alueilla (Taulukko 2).

Yhteydenotot  Tavoitetut
nuoret

 Toimen-
piteissä Vastaajat

työntekijöiden
määrä

henkilö-
työvuosi (htv) määrä

Etelä-Suomi 9 356 5 958 4 435 169 133 59 3 666 254
Etelä-Karjala 375 276 186 17 13 8 310 000
Kanta-Häme 843 607 476 25 14 10 343 454
Kymenlaakso 525 349 281 15 11 4 299 500
Päijät-Häme 988 686 531 20 17 9 477 000
Uusimaa 6 625 4 040 2 961 92 78 28 2 236 300
Itä-Suomi 3 330 2 440 1 596 84 68 39 1 739 450
Etelä-Savo 1 124 833 655 29 23 13 579 500
Pohjois-Karjala 770 495 350 17 12 8 342 000
Pohjois-Savo 1 436 1 112 591 38 33 18 817 950
Lappi 1 336 970 718 38 28 19 798 000
Lappi 1 336 970 718 38 28 19 798 000
Lounais-Suomi 2 660 1 839 1 279 76 54 32 1 453 500
Satakunta 976 662 501 22 18 12 527 250
Varsinais-Suomi 1 684 1 177 778 54 36 20 926 250
Länsi-Sisä-Suomi 7 129 5 171 4 051 155 123 60 3 450 000
Etelä-Pohjanmaa 1 029 815 629 25 22 9 655 500
Keski-Pohjanmaa 582 409 361 13 11 5 285 375
Keski-Suomi 2 316 1 642 1 377 49 36 19 1 026 375
Pirkanmaa 2 440 1 831 1 315 52 41 20 1 111 875
Pohjanmaa 762 474 369 16 12 7 370 875
Pohjois Suomi 2 688 2 172 1 637 68 49 27 1 405 050
Kainuu 475 383 281 18 11 7 350 550
Pohjois-Pohjanmaa 2 213 1 789 1 356 50 38 20 1 054 500
Suomi 26 499 18 550 13 716 590 454 236 12 512 254

AVI/ Maakunta
Henkilökunta Myönnetyt

valtionavustukset
20161)

nuorten määrä
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Kuva 2: Tavoitetut nuoret ikäryhmän mukaan vuosina 2010–2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Taulukko 2: Tavoitetut nuoret ikäryhmän, AVI -alueen ja maakunnan mukaan vuonna 2016

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 109 1,8 3 083 51,7 2 298 38,6 400 6,7 68 1,1 5 958 100 82
Etelä-Karjala 11 4,0 127 46,0 117 42,4 21 7,6  -  - 276 100 7
Kanta-Häme 12 2,0 260 42,8 252 41,5 58 9,6 25 4,1 607 100 11
Kymenlaakso 3 0,9 186 53,3 124 35,5 20 5,7 16 4,6 349 100 3
Päijät-Häme 13 1,9 372 54,2 261 38,0 38 5,5 2 0,3 686 100 5
Uusimaa 70 1,7 2 138 52,9 1 544 38,2 263 6,5 25 0,6 4 040 100 56
Itä-Suomi 191 7,8 1 266 51,9 820 33,6 144 5,9 19 0,8 2 440 100 41
Etelä-Savo 66 7,9 416 49,9 306 36,7 40 4,8 5 0,6 833 100 7
Pohjois-Karjala 45 9,1 255 51,5 165 33,3 28 5,7 2 0,4 495 100 11
Pohjois-Savo 80 7,2 595 53,5 349 31,4 76 6,8 12 1,1 1 112 100 23
Lappi 58 6,0 539 55,6 310 32,0 57 5,9 6 0,6 970 100 21
Lappi 58 6,0 539 55,6 310 32,0 57 5,9 6 0,6 970 100 21
Lounais-Suomi 29 1,6 964 52,4 682 37,1 144 7,8 20 1,1 1 839 100 53
Satakunta 14 2,1 355 53,6 224 33,8 53 8,0 16 2,4 662 100 20
Varsinais-Suomi 15 1,3 609 51,7 458 38,9 91 7,7 4 0,3 1 177 100 33
Länsi- ja Sisä-Suomi 139 2,7 2 529 48,9 2 040 39,5 447 8,6 16 0,3 5 171 100 143
Etelä-Pohjanmaa 32 3,9 383 47,0 322 39,5 77 9,4 1 0,1 815 100 15
Keski-Pohjanmaa 12 2,9 223 54,5 134 32,8 39 9,5 1 0,2 409 100 22
Keski-Suomi 73 4,4 802 48,8 627 38,2 135 8,2 5 0,3 1 642 100 40
Pirkanmaa 7 0,4 850 46,4 796 43,5 169 9,2 9 0,5 1 831 100 47
Pohjanmaa 15 3,2 271 57,2 161 34,0 27 5,7  -  - 474 100 19
Pohjois Suomi 110 5,1 1 220 56,2 681 31,4 151 7,0 10 0,5 2 172 100 44
Kainuu 37 9,7 171 44,6 124 32,4 51 13,3  -  - 383 100 22
Pohjois-Pohjanmaa 73 4,1 1 049 58,6 557 31,1 100 5,6 10 0,6 1 789 100 22
Suomi 636 3,4 9 601 51,8 6 831 36,8 1 343 7,2 139 0,7 18 550 100 384

Ei tietoa yhteensäAVI / Maakunta  -15 vuotta 16-20 vuotta 21-25 vuotta 26-28 vuotta
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Etsivän nuorisotyön piirissä on enemmän miehiä kuin naisia. Vuonna 2016 57 prosenttia tavoitetuista nuorista
oli miehiä (Kuva 3). Yli 20-vuotiaiden ikäryhmissä sukupuolen jakauma on hieman miesvaltaisempia, kun
nuoremmissa ikäryhmissä. Sukupuolen jakauma on tasaantunut vuodesta 2008, silloin miesten osuus
tavoitetuista nuorista oli vielä 64 prosenttia.

Kuva 3: Tavoitetut nuoret sukupuolen mukaan vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Mitä kautta nuoret tavoitettiin

Etsivän nuorisotyön piiriin nuoret tulevat usein erilaisten ohjaavien tahojen kautta. Edelleen lähes 30 prosenttia
nuorista tulee etsivään nuorisotyöhön oppilaitoksen kautta (Kuva 4). Erityisesti toisen asteen ammatilliset
koulut työskentelevät tiiviisti yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Vuodesta 2011 vuoteen 2016
niiden nuorten osuus, jotka tulevat etsivään nuorisotyöhön oppilaitoksen kautta, on pienentynyt. Sen sijaan
yhä suurempi osuus nuorista oli ottanut suoraan (osa kavereiden tai sukulaisten avulla) yhteyttä etsiviin
nuorisotyöntekijöihin. Sosiaali- ja terveystoimi, nuorisotyö, työpajat, työ- ja elinkeinohallinto sekä
puolustusvoimat tekevät myös yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa.

Paikallinen yhteistyöverkosto vaikuttaa paljon siihen, miten hyvin ja millaisessa elämäntilanteessa nuoret
saavat yhteyden etsiviin. Työntekijöiden kommenttien perusteella vaikuttaa niin, että pitkät etäisyydet
palveluihin vaikeuttavat tuen tarpeessa oleva nuorten tavoittamista, erityisesti jos omassa kunnassa ei ole
toisen asteen ammatillista oppilaitosta, eikä Kelan toimipistettä tai TE-toimistoa. Useat työntekijät kokevat
myönteiseksi kehityssuunnaksi sen, että nuorten omat yhteydenotot ovat lisääntyneet, vaikka kommenttien
mukaan nuoret ja omaiset eivät aina hyväksykään nuoren olevan erityisen tuen tarpeessa. Jotkut työntekijät
toivovat, että ennalta ehkäiseviä yhteydenottoja nuoriin tehtäisiin enemmän.
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Kuva 4: Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat / ohjautuivat etsivän nuorisotyön piiriin vuosina 2011–
2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Haasteita syntyy siitä, että toisen asteen
oppilaitokset ovat toisten kuntien alueilla
sekä monet palvelut (kuten sosiaalityö)

järjestetään toisen kunnan toimesta.
Tässä tilanteessa etsivä on aina hieman
ulkopuolinen, mikä tekee oman paikan

löytämisestä toisinaan haasteellisen

On ollut ilo huomata, että
vanhoja nuoria on rohkeasti
ottanut meihin yhteyttä
kokiessaan avun tarvetta.

Tällä hetkellä huolestuttaa nuorten
tavoittaminen. Perustoimeentulotuen
siirryttyä Kelaan nuoret
toimeentulotuen hakijat eivät nouse
etsivän tietoon, kuten aiemmin
sosiaalitoimen kautta.

"Leimautumisen pelko" on
haaste. Nuoret eivät
välttämättä ota yhteyttä,
vaikka tuen tarvetta olisikin.

Monesti nuoren tilanne palveluun
tullessa on jo ehtinyt mennä
monelta osalta aika solmuun.
Varhaisempaa puuttumista pitäisi
kehittää ja sitä ollaan nyt
tehostamassa.

Etsivä nuorisotyöntekijä tullut tutuksi
nuorille ja nuorten kanssa on saatu hyvä
kontakti. On syntynyt luottamuksellinen
suhde nuoriin ja nuoret kertovat
kavereilleen ja kehottavat ottamaan
yhteyttä etsivään.

Olemme myös erityisen tyytyväisiä siihen, että
nuoret ottavat koko ajan enemmän itse yhteyttä
etsivään työhön. Tämä on mielestämme paras
mahdollinen palaute nuorilta ja kertoo siitä, että
etsivien tuki koetaan tarpeelliseksi ja sillä on
nuorten keskuudessa hyvä maine.

Onnistuneena koen kunnan
sisällä olevien (mm. sos.työ,
työpajat) toimijoiden ja
verkoston yhteistyötä,
tavoittaminen on helppoa.
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Taulukko 3: Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat / ohjautuivat etsivän nuorisotyön piiriin vuosina
2011–2016

1) vuodesta 2015 alkaen; 2) vuodesta 2016 alkaen
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Taulukko 4: Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat / ohjautuivat etsivän nuorisotyön piiriin AVI -alueen
ja maakunnan mukaan vuonna 2016?

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

määrä osuus määrä osuus määrä osuus määrä osuus määrä osuus määrä osuus
Oppilaitos 3 970 39,5 % 5 778 39,5 % 6 459 38,9 % 5 657 33,8 % 5 849 30,9 % 5 131 27,7 %
Peruskoulu 1 182 11,8 % 1 601 11,0 % 1 471 8,8 % 887 5,3 % 1 026 5,4 % 764 4,1 %
Lukio 271 2,7 % 452 3,1 % 621 3,7 % 641 3,8 % 534 2,8 % 502 2,7 %
Toinen aste ammatillinen koulutus 2 517 25,1 % 3 725 25,5 % 4 367 26,3 % 4 129 24,7 % 4 128 21,8 % 3 709 20,0 %
Muu oppilaitos1)  -  -  -  -  -  -  -  - 161 0,9 % 156 0,8 %
Sosiaali- ja terveystoimi 1 384 13,8 % 1 816 12,4 % 2 230 13,4 % 2 398 14,3 % 2 854 15,1 % 2 880 15,5 %
Sosiaalitoimi 1 121 11,2 % 1 431 9,8 % 1 725 10,4 % 1 805 10,8 % 2 082 11,0 % 2 022 10,9 %
Terveystoimi 263 2,6 % 385 2,6 % 505 3,0 % 593 3,5 % 772 4,1 % 858 4,6 %
Nuorisotyö 1 161 11,6 % 1 344 9,2 % 1 463 8,8 % 1 302 7,8 % 1 716 9,1 % 1 771 9,5 %
Nuorisotyö 392 3,9 % 514 3,5 % 557 3,4 % 496 3,0 % 327 1,7 % 234 1,3 %
Katutyö 142 1,4 % 141 1,0 % 133 0,8 % 118 0,7 % 126 0,7 % 50 0,3 %
Toinen etsivä nuorisotyö1)  -  -  -  -  -  -  -  - 580 3,1 % 766 4,1 %
Työpaja 627 6,2 % 689 4,7 % 773 4,7 % 688 4,1 % 683 3,6 % 721 3,9 %
TE-hallinto / Puolustusvoimat/ 897 8,9 % 1 356 9,3 % 1 539 9,3 % 1 816 10,8 % 1 892 10,0 % 2 185 11,8 %
Työ- ja elinkeinohallinto 634 6,3 % 740 5,1 % 925 5,6 % 1 003 6,0 % 1 114 5,9 % 1 136 6,1 %
Puolustusvoimien/ kutsuntojen /
siviilipalveluksen kautta, (Time Out) 263 2,6 % 616 4,2 % 614 3,7 % 813 4,9 % 778 4,1 % 889 4,8 %

Ohjaamo 2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 160 0,9 %
Suoraan /kavereiden- tai sukulaisen
yhteydenotto

1 821 18,1 % 2 960 20,3 % 3 382 20,3 % 3 994 23,9 % 4 710 24,9 % 4 947 26,7 %

Vanhempien /sukulaisen
yhteydenotto

496 4,9 % 743 5,1 % 918 5,5 % 962 5,7 % 1 154 6,1 % 1 145 6,2 %

Kavereiden yhteydenotto 267 2,7 % 291 2,0 % 384 2,3 % 339 2,0 % 358 1,9 % 352 1,9 %
Nuorten yhteydenotto sähköisen
median kautta

155 1,5 % 329 2,3 % 353 2,1 % 560 3,3 % 576 3,0 % 778 4,2 %

Nuorten suoran yhteydenotto 903 9,0 % 1 597 10,9 % 1 727 10,4 % 2 133 12,7 % 2 622 13,9 % 2 672 14,4 %
Muut 808 8,0 % 1 360 9,3 % 1 550 9,3 % 1 371 8,2 % 1 123 5,9 % 1 070 5,8 %
Ei vielä rekisteröityä tietoa  -  -  -  -  -  - 202 1,2 % 761 4,0 % 566 3,1 %
Kaikki yhteensä 10 041 100 % 14 614 100 % 16 623 100 % 16 740 100 % 18 905 100 % 18 550 100 %

2016
Ohjaava taho

2014 20152011 2012 2013

AVI /
Maakunta Oppilaitos Sosiaali- ja

terveystoimi Nuorisotyö
Muut

viranomaiset1)
Suoran

yhteydenotto2) Muut  Ei tietoa Yhteensä

Etelä-Suomi 1 649 912 537 797 1 511 371 181 5 958
Etelä-Karjala 77 54 24 44 62 13 2 276
Kanta-Häme 118 85 87 108 114 72 23 607
Kymenlaakso 73 87 21 25 116 20 7 349
Päijät-Häme 151 112 84 143 150 28 18 686
Uusimaa 1 230 574 321 477 1 069 238 131 4 040
Itä-Suomi 660 410 192 210 809 106 53 2 440
Etelä-Savo 221 175 93 78 188 52 26 833
Pohjois-Karjala 168 81 35 71 109 24 7 495
Pohjois-Savo 271 154 64 61 512 30 20 1 112
Lappi 242 146 122 134 274 30 22 970
Lappi 242 146 122 134 274 30 22 970
Lounais-Suomi 481 263 170 142 617 105 61 1 839
Satakunta 210 115 59 41 176 37 24 662
Varsinais-Suomi 271 148 111 101 441 68 37 1 177
Länsi- ja Sisä-Suomi 1 382 892 544 550 1 256 342 205 5 171
Etelä-Pohjanmaa 225 186 94 65 185 46 14 815
Keski-Pohjanmaa 157 56 34 69 80 9 4 409
Keski-Suomi 431 290 176 126 379 138 102 1 642
Pirkanmaa 419 282 205 242 486 126 71 1 831
Pohjanmaa 150 78 35 48 126 23 14 474
Pohjois Suomi 717 257 206 352 480 116 44 2 172
Kainuu 89 43 44 83 85 38 1 383
Pohjois-Pohjanmaa 628 214 162 269 395 78 43 1 789
Suomi 5 131 2 880 1 771 2 185 4 947 1 070 566 18 550
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Tavoitettujen nuorten koulutustaustat

Suurin osa tavoitetuista nuorista (60 %) on suorittanut vain peruskoulun. Etsivät nuorisotyöntekijät antavat
erityisesti tukea nuorille, jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen peruskoulutuksen (28 %).

Viimeisinä vuosina yhä suuremi osuus vanhempia nuoria saa tukea etsivästä nuorisotyöstä. Sen takia vielä
peruskoulua käyvien nuorten osuus on pienentynyt (5,7 %) ja entistä suuremmalla osalla tavoitetuista nuorista
on suoritettuna ammatillinen perustutkinto (15,9 %).

Taulukko 5: Tavoitettujen nuorten koulutustaustat 2010–2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 640 8 071 12 132 13 022 12 623 13 251 12 171
(81,1 %) (80,4 %) (83,0 %) (78,3 %) (75,4 %) (70,1 %) (65,6 %)

606 939 1 408 1 251 1 083 1 270 1 055
(10,6 %) (9,4 %) (9,6 %) (7,5 %) (6,5 %) (6,7 %) (5,7 %)

519 788 1 234 1 080 910 1 079 915
(9,1 %) (7,8 %) (8,4 %) (6,5 %) (5,4 %) (5,7 %) (4,9 %)

87 151 174 171 173 191 140
(1,5 %) (1,5 %) (1,2 %) (1,0 %) (1,0 %) (1,0 %) (0,8 %)

4 034 7 132 10 724 11 771 11 540 11 981 11 116
(70,5 %) (71,0 %) (73,4 %) (70,8 %) (68,9 %) (63,4 %) (59,9 %)

1 609 2 450 3 343 3 080 2 411 2 616 2 295
(28,1 %) (24,4 %) (22,9 %) (18,5 %) (14,4 %) (13,8 %) (12,4 %)

156 273 437 498 572 617 612
(2,7 %) (2,7 %) (3,0 %) (3,0 %) (3,4 %) (3,3 %) (3,3 %)

118 300 536 670 698 602 543
(2,1 %) (3,0 %) (3,7 %) (4,0 %) (4,2 %) (3,2 %) (2,9 %)

740 1 089 1 595 2 059 2 329 2 637 2 451
(12,9 %) (10,8 %) (10,9 %) (12,4 %) (13,9 %) (13,9 %) (13,2 %)

1 411 3 020 4 813 5 464 5 530 5 509 5 215
(24,7 %) (30,1 %) (32,9 %) (32,9 %) (33,0 %) (29,1 %) (28,1 %)

166 287 399 574 682 776 793
(2,9 %) (2,9 %) (2,7 %) (3,5 %) (4,1 %) (4,1 %) (4,3 %)

449 779 1 156 1 708 1 953 2 441 2 942
(7,8 %) (7,8 %) (7,9 %) (10,3 %) (11,7 %) (12,9 %) (15,9 %)

26 52 90 104 128 114 117
(0,5 %) (0,5 %) (0,6 %) (0,6 %) (0,8 %) (0,6 %) (0,6 %)

9 17 21 42 53 77 81
(0,2 %) (0,2 %) (0,1 %) (0,3 %) (0,3 %) (0,4 %) (0,4 %)

107 139 166 339 170 138 181
(1,9 %) (1,4 %) (1,1 %) (2,0 %) (1,0 %) (0,7 %) (1,0 %)

56 62 50 51 46 48 29
(1,0 %) (0,6 %) (0,3 %) (0,3 %) (0,3 %) (0,3 %) (0,2 %)

271 634 600 787 1 085 2 059 2 236
(4,7 %) (6,3 %) (4,1 %) (4,7 %) (6,5 %) (10,9 %) (12,1 %)

5 724 10 041 14 614 16 627 16 740 18 904 18 550
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

Nuorten koulutustausta etsivässä
nuorisotyössä vuosina 2015-2016

Korkeakoulu suoritettu

 Muu koulutus

 Lähtömaassa suoritettu
koulutus/tutkinto

 Ei tietoa

määrä
(osuus %)

Koulutustausta

Korkeintaan peruskoulu

Peruskoulussa tai keskeytynyt

Peruskoulussa

Peruskoulu keskeytynyt

Peruskoulu suoritettu

Peruskoulu suoritettu

Suorittamassa lukiota

Yhteensä

Lukio keskeytynyt

Suorittamassa ammatillista
perustutkintoa
Keskeytynyt ammatillinen
perustutkinto

Lukio suoritettu tai ylioppilas

Ammatillinen perustutkinto
suoritettu

Keskeytynyt korkeakoulu

 - 5 000 10 000 15 000 20 000

2016 2015
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Nuorten tarinat

Etsivän nuorisotyön kyselyssä kysytään myös tarinoita onnistumisista, esimerkkejä nuorten tilanteista 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 nuorisotyöntekijät kokevat onnistuneensa silloin, kun nuori
saadaan elämässä eteenpäin.

Työntekijöiden vaihtuvuus luo haasteensa työhön. Työntekijöiden vaihtumisen myötä nuori joutuu
tutustumaan aina uudelleen uuteen aikuiseen, mikä vie oman aikansa. Haasteena on myös saada aktivoitua
moniongelmaisia nuoria, joilta puuttuu oma motivaatio tarttua etsivän nuorisotyön tarjoamaan apuun. Etsivät
eivät kuitenkaan aina välttämättä näe suoraan oman työnsä vaikuttavuutta. Sen takia yhteistyöverkosto tai oma
tiimi on usein tärkeänä tukena työntekijöille.

Nuori lähti toiselle paikkakunnalle kouluun. Nuorella oli halua opiskella mutta vaikeutta toi paikkakunnan muutos.
Kun muuttaminen oli hankalaa, niin sovittiin, että koulua käydään kotoa käsin. Tosin koulupäivään tulee pituutta
muutama tunti lisää. Suunniteltiin kyytiasiat toimiviksi ja niin alkoi nuoren koulu-urakka. Kuljin koulun ajan nuoren
rinnalla puhelimen välityksellä tai jos nuorella oli aikaa niin sovittiin tapaaminen kasvotusten. Motivaatio loppui
nuorella, kun koulua olisi ollut jäljellä enää puoli vuotta. Hän laittoi viestin puhelimeeni, että ei jaksa enää! Tehostin
työtäni niin, että sovittiin tapaaminen, käytiin opiskeluun liittyvät asiat läpi ja tsemppasin nuorta ja kannustin. Puolen
vuoden matka oli raskas, ehkä molemmille. Mutta se ilo oli sanoin kuvaamaton, kun nuori sai koulusta paperit käteen.
Kun ei ole lähellä palveluja, nuori joutuu skarppaamaan enemmän asioiden sujuvuuteen ja hoitamiseen. Toisilta tämä
onnistuu paremmin, toiset tarvitsisi rinnalla kulkijaa.

Nuori tuli ohjaukseen TE-toimiston kannustamana. Tavoitteeksi hän määritteli siviilipalveluspaikan hakemisen, joka
löytyikin etsintöjen jälkeen päiväkodista. Palveluksen aloittamisesta puhuttiin paljon, koska ala oli täysin uudenlainen
ja sieltä ei ollut aiempaa työkokemusta. Nuori kuitenkin rohkaistui aloittamaan palveluksen. Palveluksen
suoritettuaan nuori lähetti jälleen etsivää nuorisotyöntekijää tekstarilla ja pyysi aikavarausta. Nuoren toiveena oli
saada hoitokontakti terveyspalveluihin. Asetettu tavoite toteutui etsivän tuella. Hoitokontaktin lisäksi nuori tapasi
säännöllisesti myös etsivää nuorisotyöntekijää. Tapaamisten teemat olivat pääasiassa arjentaitoihin liittyviä (esim.
talous jne.). Siviilipalvelus oli vahvistanut hänen koulutus- ja urasuunnitelmia. Nyt nuori on ollut päiväkodissa
työkokeilussa ja hakeutumassa koulutukseen. Ennen työkokeilun aloittamista etsivä sopi tutustumiskäyntejä myös
muihin työkokeilupaikkoihin.

16-vuotias nuori otti yhteyttä etsivään nuorisotyöhön omatoimisesti facebookin kautta. Asuu kotona. Tällä hetkellä
suorittaa peruskoulun viimeistä luokkaa. Nuori on parisuhteessa ja hänellä on ystäviä.

Nuori on yhdessä etsivän nuorisotyön kanssa miettinyt jatko-opinto mahdollisuuksia peruskoulun jälkeen. Nuorella
on haaveena opiskella sosiaali- ja terveysalalla. Haaveissa muutto toiselle paikkakunnalle. Etsivä nuorisotyö on käynyt
tutustumassa nuoren kanssa toisen paikkakunnan oppilaitokseen ja tukenut nuorta hänen omissa valinnoissaan.

Nuorella on luottamussuhde etsiviin. Pystyy kertomaan omasta elämästään niitä kipeämpiäkin asioita. Työskentely
nuoren kanssa jatkuu edelleen.

Nuori meni keskeytyneiden opintojen jälkeen ensin työkokeiluun puoleksi vuodeksi, sai samasta paikasta
oppisopimuspaikan. Nyt valmistunut ammattiin ja vakituisessa työsuhteessa.



LSSAVI - Etsivä nuorisotyö 2016 14

Nuorten elämäntilanne, toimeentulo ja asumistilanne

Etsivän nuorisotyön tilastotiedot kattavat myös nuorten tilanteen yhteistyön alkaessa.4 Noin puolet
tavoitetuista nuorista on työttömiä., Lähes 70 prosenttia heistä oli myös ilmoittanut itsensä työttömiksi vuonna
2016.  Tavoitetuista nuorista 32 prosenttia käy joko
peruskoulua tai opiskelee muussa oppilaitoksessa (Kuva 5).

Suurin osa tavoitetuista nuorista tarvitsee taloudellista tukea,
sillä vain viidelle prosentille tavoitetuista nuorista palkka on
pääasiallinen toimentulon lähde. Toimeentuloon liittyvä ohjaus
muodostaa sen takia tärkeän osuuden etsivästä nuorisotyöstä.
Vanhempien rooli toimeentulon takaajina on aikaisempaa
vähäisempi, vaikka edelleen 27 prosenttia etsivän nuorisotyön
asiakkaista tulekin toimeen vanhempien tuloilla.

Vanhemmat tukevat lapsiensa asumista vähenevässä määrin,
mutta kuitenkin 42 prosenttia tavoitetuista nuorista asuu vanhempiensa
luona. Aikaisempaa suurempi osa nuorista asuut sen sijan omassa vuokra-
asunnossa. Vain pieni osuus nuorista on asunnottomia.
Pääkaupunkiseudulla asumistilanne on haastavampi kuin muualla
maassa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vain 34 prosenttia tavoitetuista
nuorista asuu omassa vuokra-asunnossa tai omassa omistusasunnossa
(koko maa: 46 %).

Työntekijöiden haasteena ovat usein nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat. Osa etsivistä kokee, että yhä
useammalla nuorella erilaiset ongelmat kasaantuvat ja luottamuksen syntyminen on haastavaa.

4 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.

Kahden nuoren saaminen työmarkkinatuelta palkkatyöhön olivat viime vuoden kohokohdat. Kertoo
osaltaan siitä, että todelliset onnistumiset etsivässä nuorisotyössä on harvassa ja pienimmistäkin
nuoren asioiden eteenpäinmenosta pitää olla onnellinen ja kiitollinen. Lisäksi armollisuuden itselleen ja
mahdollisuuksiin vaikuttaa toisen ihmisen elämään pitää olla vahva.

Useampi asiakasnuori on sijoittunut työpajalle. Ajatus on aluksi ollut vieras, mutta alun epäröinnin jälkeen ovat
olleet yllättyneitä siitä kuinka hyvin ovat siellä viihtyneet.

Muutama nuori, jonka kanssa olen tehnyt tulevaisuustyöskentelyä, on löytänyt itselleen selkeän polun, jota lähteä
kulkemaan. Jälkeenpäin ensimmäisten tapaamisten epävarmuus ja tulevaisuuden näköalattomuus on saattanut
jopa naurattaa.

Haastavassa
elämäntilanteessa olevien
nuorien sijoittuminen
koulutus- tai työelämään on
vaikeaa.

Jos nuori asuu omillaan ja tulona on pelkkä
toimeentulotuki tai opintotuki, niin he joutuvat
pärjäämään hyvin pienellä rahalla. Mutta myös
18-19v. omillaan asuvat opiskelijat jäävät joskus
hyvin pienelle opintorahalle, sillä osalla
vanhempien hyvät tulot vähentävät opintotuen
määrää. Kuitenkaan vanhemmilla ei ole enää
elatusvelvollisuutta eikä osa siis saa heiltä mitään
taloudellista tukea.
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Kuva 5: Nuorten elämäntilanne tavoittamisen aikaan vuonna 2016

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

Kuva 6: Nuorten elämäntilanne tavoittamisen aikaan vuosina 2010–2016

*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Kuva 7: Nuorten pääasiallinen toimeentulo tavoittamisen aikaan vuonna 2016

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

Kuva 8: Nuorten pääasiallinen toimeentulo tavoittamisen aikaan vuosina 2010–2016

*Nuorten määrä ilman ”ei tietoa”
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Kuva 9: Nuorten asumistilanne tavoittamisen aikaan vuonna 2016

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

Kuva 10: Nuorten asumistilanne tavoittamisen aikaan vuosina 2010–2016

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

Etsivät nuorisotyöntekijät ohjaavat nuoria monipuolisesti
eri palveluihin ja toimenpiteisiin. Nuoria ei välttämättä vain
ohjattu muiden palveluihin tai toimenpiteisiin, vaan
neuvonta, ohjaus ja tulevaisuuden suunnittelu sekä
tsemppaus ovat olleet tärkeässä osassa asiakassuhteessa.

Kuvasta 11 näkyy, että toimentuloon liittyvät palvelut muodostavat tärkeimmän yksilöllisten
toimenpiteiden joukon, pois lukien etsivän nuorisotyön asiakkuus.

Kuva 11: Tärkeimmät toimenpiteet, joihin nuoria on ohjattu prosessin aikana vuosina 2015-2016

*useita vastausta mahdollista
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivä nuorisotyö on tullut tutuksi nuorille,
suorat yhteydenotot ovat lisääntyneet koko
ajan. Paljon asiakkuudessa olleita nuoria on
lähtenyt opiskelemaan, useita on myös
lähtenyt työkokeiluihin ja sen myötä osa
palkkatöihin.

Valma-koulutuksen tarjonta
nuorille omalla paikkakunnalla
työpainotteisesti on onnistunut
moitteettomasti.

Jatko-ohjaus välillä erittäin haastavaa,
varsinkin nuorten päihde- ja mielenterveys- ja
kuntoutuspalveluiden saatavuus huonontunut
viime vuosina entisestään. Tämä tietenkin
heijastuu automaattisesti etsivän työn
asiakkuuksien kestoon.

Startti- ja työpajalle ohjattu
nuori saanut mahdollisuuden
sijoittua johonkin toimintaan
mukaan, ei jäänyt kotiin.
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Taulukko 6: Toimenpiteet, joihin nuoria on ohjattu prosessin aikana vuosina 2013–2016

1) Kysytty vuonna 2015 alkaen
2) Ei kysytty vuonna 2015 alkaen
* vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

2013 2014 2015 2016

Nuoret toimenpiteissä 12 305 12 273 13 758 13 716
Etsivän nuorisotyön asiakkuus
Etsivien tuki ja tsemppaus 1)  -  - 11 817 12 770
Tulevaisuustyöskentely 1)  -  - 4 564 5 779
Ryhmämuotoinen toiminta 1)  -  - 1 471 1 742
Nuotta-valmennus 1)  -  - 475 478
Starttivalmennus 1)  -  - 399 500
Palveluohjaus 1)  -  - 2 957 3 565
Viranomaisverkon luominen 2 833 2 342 2 175 2 066
Asumiseen liittyvät palvelut 2 667 2 890 2 883 2 632
Ohjaus toisille etsiville 1)  -  - 373 344
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut
Mielenterveystoimiston palvelut 1 848 1 975 2 166 2 332
Päihdekuntoutus 583 665 656 616
Muu terveyskeskuspalvelu 1 132 1 216 1 027 938
Kuntouttava työtoiminta 1 209 1 452 1 536 1 576
Toimeentuloon liittyvät palvelut 3 881 4 136 4 112 3 886
Velkaneuvonta 508 432 452 394
Lastensuojelutoimenpide 204 291 287 242
Muu sosiaalitoimen palvelu 1 286 1 176 799 696
Liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan palvelut
Nuorisotoimen palvelut 1 616 1 464 1 047 877
Liikuntatoimen palvelut 311 281 341 303
Järjestöjen palvelut 396 415 393 321
Muu vapaa-ajan palvelut 961 887 727 642
Opinnot
Aloittanut opinnot 2) 2 118 1 718  -
Jatkanut opintoja 2) 2 296 2 471  -
Peruskoulun opinnot 1)  -  - 376 359
Ohjaava ja valmistava ammatillinen koulutus / Valma-koulutus 1)  -  - 346 363
Muut nivelvaiheen opinnot 1)  -  - 75 87
Lukion opinnot 1)  -  - 235 307
Aloittanut ammatilliset perusopinnot 1)  -  - 812 1 302
Jatkanut ammatillisia perusopintoja 1)  -  - 862 1 408
Muut ammatilliset opinnot 1)  -  - 173 172
Hakenut opiskelemaan / ohjattu koulupaikan haussa 1)  -  - 2 707 2 872
Oppisopimuskoulutus 365 393 308 255
Muu opiskelu 1)  -  - 2 160 507
Työhön liityvät toimenpiteet
Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi 3 230 3 042 2 773 2 629
TE-toim. Ammatinvalinnanohjaus 882 798 707 597
TE-toimiston työkokeilu 1 758 2 029 1 549 1 715
TE-toimiston muu palvelu 1 149 1 210 1 644 1 424
Työhön 1 257 1 406 1 435 1 468
Työpajaan 2 838 2 811 2 213 1 884
Muut toimenpiteet
Ohjaaminen ryhmätoimintaan 1)  -  - 666 714
Ohjaaminen kotouttamistoimenpiteisiin 51 47 32 33
Armeija / siviilipalvelu 1)  -  - 336 384
Poliisi 192 167 202 151
Muut toimenpiteet 4 684 5 271 2 403 1 271
Keskimääräinen toimenpide määrä / nuori 3,3 3,3 4,6 4,6

Toimenpide Nuorten määrä

0 5 000 10 000
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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 lisävaikeuksia. Toisaalta jotkut
kertoivat, että pienen paikkakunnan etu on, että yhteistyö on tiivistä ja apua saa pikaisesti.
Työssäonnistumiseksi etsivät kokevat usein, jos nuoret pääsevät eteenpäin elämässä, esimerkiksi koulutuksiin
tai töihin.

Kyselyssä
pyydettään sanallinen arvio siitä, mistä
palveluista on puutetta. Avoimet vastaukset kategorisoitiin. Erilaiset mielenterveys- ja / tai päihdepalvelut,
kuten nuorille suunnatut palvelut tai matalan kynnyksen palvelut ovat selkeästi ensimmäisenä listassa. Lisäksi
usein mainittiin Kelan- sekä TE-toimiston palvelut- ja lähellä olevat ammatillinen opiskelumahdollisuuksien
puute. Myös tuetulle asumiselle on tarvetta. Nuorille soveltuvien asuntojen vähäisyys on myös ongelma. Jotkut
vastaajat kaipaavat lisää ruotsinkielisiä palveluja.

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

Kuva 12: Palveluja, joiden saatavuudessa puutettayöntekijöiden mukaan vuonna 2016

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

Määrä Osuus Määrä Osuus Määrä Osuus
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 144 25 % 66 30 % 45 23 % 33 21 %
TE-toimisto / Kelan saatuvuus 69 12 % 33 15 % 22 11 % 14 9 %
Koulutus 69 12 % 24 11 % 24 12 % 21 13 %
Tuettu asuminen, asunnot 55 10 % 26 12 % 19 10 % 10 6 %
Matalan kynnyksen palvelut /Starttipaja /
Ryhmätoiminta /Päivätoiminta

43 7 % 19 9 % 5 3 % 19 12 %

Työpaja / kuntoutava työtoiminta 42 7 % 13 6 % 22 11 % 7 4 %
Palkkatukityöpaikat / Työkokeilupaikat /
Tuetut työpakat / Välityömarkkina paikkoja

26 5 % 5 2 % 15 8 % 6 4 %

Palveluiden saatavuus / Etäisyys / Julkinen
liikenne / Henkilökohtaisen asiakaspalvelu

24 4 % 7 3 % 5 3 % 12 8 %

Vapaa-ajanviettomahdollisuudet /
Harrastukset

24 4 % 5 2 % 10 5 % 9 6 %

Velkaneuvonta / Ammatinvalinnan ohjaus /
muut ohjaus

23 4 % 6 3 % 8 4 % 9 6 %

Työpaikat 21 4 % 7 3 % 8 4 % 6 4 %
Tukihenkilötoiminta 17 3 % 5 2 % 7 4 % 5 3 %
Lääkäripalvelu 8 1 % 1 0 % 3 2 % 4 3 %
Oppisopimuspaikat 7 1 % 1 0 % 3 2 % 3 2 %
Ohjaamo 4 1 %  - 0 % 3 2 % 1 1 %
Poliisi 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Vastaukset yhteensä 576 100 % 218 100 % 199 100 % 159 100 %

Palvelut*
Palvelut tärkeysjärjestyksessä

1. 2. 3.Määrä Osuus

Erityisen haastavaa on ns. väliinputoajanuorten ohjaaminen, kun
heille sopivaa palvelua ei tahdo löytyä. Nämä ovat sellaisia nuoria,
joilla on laajoja oppimisen tms haasteita, mutta ei kuitenkaan
varsinaista diagnoosia, että saisivat sitä kautta heille kuuluvaa apua
ja palvelua. Taidot eivät kuitenkaan tahdo riittää esimerkiksi
henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen ja esimerkiksi yksin
asumiseen.

Haastavaksi koen sen, kun paikkakunnalla ei ole
ammatillista koulutusta ja moni joutuu lähtemään
muualle opiskelemaan todella nuorena tai menemään
väkisin lukioon, vaikka ei oikeasti kiinnostaisi yhtään.
Tällöin onkin melko suuri riski, että lukiosta
valmistutaan surkeilla papereilla tai lukio keskeytetään
toisena tai viimeisenä vuonna ja lähdetään
opiskelemaan muualle.

Tiettyjen palveluiden puuttuminen tai vähyys kunnassa
vaikeuttaa nuorten kanssa työskentelyä. Kaikkia nuorten
asioita ei voi hoitaa sähköisesti ja virkailijaa on vaikeaa
tavoittaa puhelimella.
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3. Etsivät nuorisotyöntekijät vuonna 2016

Kyselyn tulosten mukaan etsivän nuorisotyön henkilötyövuosia (htv) kertyi 454, joka on 8 prosenttia enemmän
kuin vuonna 2014 (419 htv) (Kuva 13). Yhteensä 590 henkilöä työskenteli etsivänä nuorisotyöntekijänä
vuonna 2016. 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 henkilöstön vaihtuvuutta vuoden aikana. Alle puolet
työntekijöistä olivat töissä koko vuoden 2016 kokopäiväsesti (1 htv). Henkilöstön vaihtuvuus vaikuttaa
kasvaneen viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta tämä ilmiö voi johtua osittain tarkemmasta tiedonkeruusta,
kun tietoja siirretään yhä useammin kyselyyn suoraan koko vuoden ajan päivitettävästä rekisteristä. Vuonna
2016 henkilöstöstä 76 % oli naisia. Tämä on lähes sama osuus kuin edellisinä vuosina.

Kuva 13: Etsivät nuorisotyötekijät vuosina 2014–2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Työntekijöiden työkokemus

Työntekijöiden työkokemus etsivinä nuorisotyöntekijöinä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Nykyisin
21 prosenttia työntekijöistä on työskennellyt vähintään viisi vuotta organisaatiossa. Vuonna 2012 noin 70
prosenttia oli työskennellyt organisaatiossa alle kaksi vuotta. Vuonna 2016 tämä osuus oli 43 prosenttia
etsivistä nuorisotyöntekijöistä.

Työntekijöiltä ei muutenkaan puutu työkokemusta. Keskimääräinen työkokemus nuorten parissa
työskentelystä oli vuonna 2016 noin yhdeksän vuotta ja vain yhdeksällä prosentilla työntekijöistä oli alle kaksi
vuotta työkokemusta nuorten parissa (Kuva 15). Työkokemus nuorten parissa on lisääntynyt hieman vuodesta
2012.
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Kuva 14: Kuinka pitkään työntekijä on työskennellyt organisaatiossa vuosina 2012–2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 15: Työntekijöiden työkokemus nuorten parissa työskentelystä vuosina 2012–2016

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

Suurin osa etsivän nuorisotyön työntekijöistä on suorittanut vähintään ammattikorkeakoulututkinnon, vain
muutamalla ei ole lainkaan alan ammatillista tutkintoa (Kuva 16).

Kuva 16: Työntekijöiden ylintä suoritettua tutkintoa vuonna 2016

N= 590 työntekijää
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Yleisimmät ammattinimikkeet ovat sosionomi (32 %), yhteisöpedagogi (20 %) sekä nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaaja (16 %) (Kuva 17). Kasvatuksen ja sosiaalialan ammattilaisten lisäksi 11 prosenttia etsivistä
nuorisotyöntekijöistä on taustaltaan terveydenhoidon tutkinnon suorittaneita kuten lähihoitajia, sairaanhoitajia
tai mielenterveyshoitajia.

Kuva 17: Etsivien nuorisotyötekijöiden ammattinimike vuonna 2016

N= 590 työntekijää
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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4. Etsivän nuorisotyön organisaatiot vuonna 2016

Etsivä nuorisotyö tarjoaa palvelujaan tyypillisesti oman kunnan alueella, joskus myös naapurikunnassa (Kuva
18). Muutama etsivän nuorisotyön organisaatio tarjoaa palveluita laajemmalle kuin yhden tai kahden kunnan
alueelle. Neljä organisaatiota tarjoaa palvelua yli viiden kunnan alueelle tai valtakunnallisesti. Lisäksi yksi
verkkopohjainen etsivän nuorisotyön organisaatio tarjoaa valtakunnallista palvelua. Suurin osa etsivän
nuorisotyön organisaatioista tavoitti vuonna 2016 enintään 100 nuorta (Kuva 19). Organisaatioista 18 tavoitti
vähintään 200 nuorta, yli 30 % tavoitusta nuorista oli näiden etsivän nuorisotyön organisaation asiakkaita.
Yleensä etsivän nuorisotyön organisaatioissa kertyi yhdestä kahteen henkilötyövuotta (Kuva 20). Työntekijät
kokevat työparityöskentelyn yleensä onnistuneeksi ja yksin työskenteleminen ilmoitettiin haasteelliseksi.

Kuva 18: Toimialueen laajuus: niiden kuntien määrä, joissa etsivä nuorisotyö tarjosi palveluja
vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 19: Etsivän nuorisotyön organisaation kautta tavoitetut nuoret vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 20: Etsivän nuorisotyön henkilöstön kokonaismäärä (htv) vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Viranomaiskontaktit ja informaatiotilaisuudet

Vastauksissa kysymykseen etsivien arviosta siitä, montako kertaa etsivä nuorisotyö on ollut yhteydessä
viranomaistahoihin nuorten asioissa vuoden aikana, oli merkittävää hajontaa. Joillakin oli ollut yhteyksiä
viranomaisiin vain joitakin kymmeniä kertoja vuodessa, joillakin yli 2000 kertaa vuodessa. Ero johtuu osittain
siitä, että etsivää nuorisotyötä toteuttavien organisaatioiden resursointi vaihtelee yhdestä osa-aikaisesta
työntekijästä lähes kymmeneen työntekijään. Lisäksi maaseudulla etsivä nuorisotyö vaikuttaa olevan
hitaampaa, sillä ei ole paikkoja, mihin ohjata asiakkaita eteenpäin ja prosessit ovat pitkiä. Vuodesta 2009
vuoteen 2016 arvioidut viranomaiskontaktit lisääntyivät.

Kuva 21: Arvio viranomaiskontaktien määrästä per organisaatio vuosina 2014–2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 22: Arvio viranomaiskontaktien kokonaismäärästä vuosina 2009–2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Arvioidut kontaktit nuorten kanssa erilaisissa informaatiotilaisuuksissa ovat kasvaneet vuodesta 2010. Eniten
organisaatiot ovat olleet yhteydessä nuoriin kutsunnoissa, eri oppilaitoksissa ja nuorisotaloissa.

Kuva 23: Informaatiotilaisuuksien kautta tavoitetut nuoret vuosina 2010 – 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 24: Informaatiotilaisuuksien tyypit vuonna 2016

*vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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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 asiat auttaisivat nuoria elämässä eteenpäin. Vastaajien
mukaan yhteistyö sujuu tavallisesti kohtuullisen hyvin. Asteikolla 1–5 yhteistyön sujuvuuden (1 = välttävä; 5
= erinomainen) keskiarvo on 3,7. Parhaat yhteistyökokemukset ovat muiden organisaatioiden etsivien
nuorisotyöntekijöiden (4,4), nuorisotoimen (4,3), nuorten työpajojen (4,3) ja sosiaalitoimen (4,1) kanssa.
Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Sen takia yhteistyötä tulisi tiivistää, mutta
työntekijät arvioivat yhteystyön Kelan kanssa annetun yhteyskumppaneiden listalta vähiten sujuvaksi. Vuonna
2016 sujuvuuden arvioinnin keskiarvo oli 3,0.

Kuva 25: Etsivän nuorisotyön yhteistyökumppanit ja yhteistyön sujuvuus vuosina 2015 – 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Yhteistyön kehittämistarpeita etsivät nuorisotyöntekijät näkevät paljon. Kyselyn vastaajat kommentoivat, että
edelleen pitäisi kehittää selkeämpää työnjakoa ja tehtävien rajauksia eri toimijoiden kanssa. Yksi vastaaja
ehdotti valtakunnallista etsivän nuorisotyön logoa tai mainospohjaa, niin että paikallisille etsivän
nuorisotyöntekijälle markkinointi tulisi helpommin toteutuvaksi. Eri vastaajat korostivat omia paikallisia
kehittämistarpeitaan. Monet totesivat yleisesti, että ohjautumisen sujuvuutta pitäisi lisätä tai että etsiviin pitäisi
ottaa yhteys varhaisemmassa vaiheessa, jotta he pystyisivät auttamaan paremmin. Lisäksi todettiin, että
tiedonkulku voisi olla tehokkaampaa. Vastaajat nimesivät myös konkreettisia yhteistyökumppaneita kuten
KELA, TE-toimisto, koulut, yritykset tai työpajat, joiden kanssa yhteistyö voisi olla paikallisesti sujuvampaa.
Kehittämistarpeina nähtiin myös puutteet palveluiden saatavuudessa, kuten matalan kynnyksen
päihdepalvelun puuttuminen paikkakunnalta.

.

Pienen paikkakunnan etuna toimijat
tuntevat toinen toisensa todella hyvin, joten
yhteistyö on sujuvaa. Etsivän toimipisteen
sijaitseminen nuorten työpajalla antaa hyvät
mahdollisuudet ohjata pajanuoria
intensiivisemmin.

Etsivä nuorisotyö ei ole
kaikille toimijoille tuttua,
jolloin meille tulee
ohjauksia, jotka
kuuluisivat esim. selkeästi
hoidon piiriin.

Ohjaamo voisi enemmän jalkautua
palveluineen pikkukuntiin, samalla saisimme
TE-palvelut ja muut toimijat lähemmäs
nuorta.

Ohjaamon kautta yhteistyö on
kehittynyt,
tarkoituksenmukaiset tilat
puuttuvat. Ryhmätyöhuone,
asiakastyöhuoneita liian
vähän.

Nuorten ohjaus- ja
palveluverkoston toiminta
on jäissä ja kaipaa
uudistamista.

Yritykset voisivat ottaa nuoria
rohkeammin työkokeiluihin,
koska paikkakunnallamme se
olisi hyvä tapa saada kokemusta,
kun jatkokouluttautuminen
vaatii lähes poikkeuksetta
muuton toiselle paikkakunnalle
ja siihen on kerättävä paljon
rohkeutta ja varmuutta.

Koulut yrittävät liian
kauan yksin ratkoa
nuoren pulmia.

Alueellamme ei ole enää te-toimistoa,
joten yhteydenpito vain sähköisesti,
puhelimella tai videon välityksellä.
Samoin Kela supistanut palveluitaan
alueella. Henkilökohtaisen kontaktin
saaminen viranomaisiin on nuorille
lähes olematonta.

TE-toimistosta ei tullut
yhtäkään ohjausta ja asiasta
keskustellessa sama tulee esiin
myös muualla. Etsivän
nuorisotyön ja
työvoimahallinnon yhteistyön
kehittämisessä tarvitaan
laajempaa puheeksi ottoa ja
ohjeistusta vähintäänkin AVI-
tasolla ja jopa valtionhallinnon
(OKM ym) taholta.

Tiedon kulku voisi
olla parempaa eri
tahojen välillä.

Hyvä ja saumaton
yhteistyö useiden
yhteistyötahojen kanssa.
Etsivä nuorisotyö on
nykyisin melko hyvin
tunnettu palvelu.

Oppilaitosyhteistyössä etsivän
nuorisotyön markkinointi, jotta
kaikkien oppilaitosten kanssa
toimisi nuorisolain mukaisesti.

Ammattiopistoilta
keskeyttäneet jäävät
osittain ilmoittamatta
etsivälle nuorisotyölle.
Monesti tulevat ihan toisia
reittejä keskeyttäneet.

Toimeentulotuen
siirryttyä kelalle
yhteistyötä tulisi
tiivistää.

Kunnan työllisyysyksikön
ja työpajan kanssa
erinomaiset
yhteistyösuhteet. Etsivän
nuorisotyöntekijän
työsuhde vakinaistettiin.

Monialaisten
yhteistyöryhmien
toiminnan tehostaminen ja
kehittäminen.

Kelan yhteistyötä olemme
yrittäneet parantaa, mutta vielä on
parannettavaa.

Etsivään nuorisotyöhön ohjaamiseen
tarvitaan edelleen infoamista ja
perehdyttämistä, vaikka työstä
tiedetään.
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Etsivät nuorisotyöntekijät edustettuina yhteistyöryhmissä

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

Kuva 26: Etsivät nuorisotyöntekijät edustettuina monialaisissa (asiakas)yhteistyöryhmissä vuosina
2015 – 2016

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

Kuva 27: Etsivän nuorisotyöntekijän osallistuminen oppilashuoltoryhmiin vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivän nuorisotyöntekijät osallistuvat oppilashuoltoryhmiin kutsuttaessa, nuoren tukihenkilöinä tai joskus
vakituisena jäsenenä. 73 prosenttia etsivistä osallistuu peruskoulun oppilashuoltoryhmien toimintaan, 75
prosenttia ammattikoulun oppilashuoltoryhmiin ja 71 prosenttia lukion oppilashuoltoryhmiin. Yleisin syy
osallistumiselle on, että etsivät nuorisotyöntekijät kutsutaan osallistumaan (48–50 % etsivistä). 5–11 prosenttia
etsivistä osallistui vakituisina jäseninä koulujen oppilashuoltoryhmiin. Jotkut etsivät nuorisotyöntekijät
osallistuvat oppilashuoltoryhmiin myös nuoren tukihenkilönä.
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Etsivän nuorisotyön edustus kuntien lakisääteisessä ohjaus- ja
palveluverkostossa (Nuorisolaki 1285/2016; § 9)

Nuorisolain mukaan kunnassa on oltava nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, johon kuuluvat opetus-, sosiaali-
ja terveys- ja nuorisotoimen sekä työ- ja poliisihallinnon edustajat. Lisäksi verkostoon voi kuulua muiden
viranomaistahojen edustajia. Yleensä etsivä nuorisotyö on edustettu kuntien lakisääteissä ohjaus- ja
palveluverkostossa. Vastaajista 96 prosenttia ilmoitti, että esimiehet, lähiesimiehet tai etsivän
nuorisotyöntekijät käyvät ainakin kuultavina verkostossa, mutta useimmiten he ovat verkoston jäseniä (Kuva
28).

Kuva 28: Etsivä nuorisotyö edustettuna kuntien lakisääteisessä ohjaus- ja palveluverkostossa
(Nuorisolaki 1285/2016; § 9)

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Etsivän nuorisotyön osallistuminen Time out! Aikalisä! -toimintaan

Time out! Aikalisä! -hanke kehitti nuorten miesten syrjäytymistä ehkäiseviä tukitoimia ja tutki niiden
vaikuttavuutta. Toimintamalli on otettu käyttöön koko maassa. Toiminnassa hyödynnetään kutsuntojen
tarjoamaa viimeistä mahdollisuutta tavoittaa miesten koko ikäluokka. Kaikille kutsunnanalaisille tarjotaan
tilaisuus hakeutua tukipalveluun, jota toteuttavat tehtävään koulutetut ohjaajat. Ohjaajat ovat kuntien sosiaali-
, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisia, ja tukipalvelu on osa heidän perustyötään.

Varusmiespalveluksen keskeytyessä puolustusvoimien joukko-osastojen sosiaalikuraattorit tarjoavat
tukipalvelua varusmiespalveluksen keskeyttäville miehille ja naisille ja tekevät lähetteen yhdessä asiakkaan
kanssa kotikunnan ohjaajalle. Siviilipalveluksen keskeytyessä Lapinjärven koulutuskeskuksen sosiaali- ja
terveydenhuoltohenkilökunta toimii vastaavasti tukipalvelun käynnistäjänä.5

Kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti, että etsivä nuorisotyö osallistuu Time out! Aikalisä! - toimintaan (Kuva
29) ja yli puolet vastaajista ilmoitti, että työntekijät ovat osallistuneet Time Out -koulutukseen (Kuva 30).
Vastaajat näkevät Aikalisä-toiminnan hyödyllisenä.

5 Lisätietoja: https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-
edistamiseen/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen
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Kuva 29: Etsivien osallistuminen Time out! Aikalisä! -toimintaan vuonna 2016

n=236
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 30: Time out! Aikalisä! -koulutukseen osallistuneet etsivät vuonna 2016

n=236
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Kuva 31: Kutsunnoissa mukana olleet etsivät vuonna 2016

n=236
Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)
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Etsivän nuorisotyön kustannukset ja valtionavustukset vuonna 2016

Vuonna 2016 etsivän nuorisotyön organisaatiot ilmoittivat kustannuksiksi yhteensä 17,4 miljoona euroa.
Kustannuslaskelman mukaan palkkakulut muodostavat suurimman yksittäisen menoerän (89 %). Etsivälle
nuorisotyölle on perustettu oma kustannuspaikka tilikarttaan yli 90 % organisaatiosta. Kuitenkin 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. 6

Kuva 32: Etsivän nuorisotyön kustannukset vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

6 Valtionavustuksen määrä voi poiketa muissa lähteissä ilmoitetusta luvuista (esim. OKM:n sivusto), koska jotkut
organisaatiot siirtävät avustuksia seuraavan vuoden budjettiin.
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Taulukko 7: Etsivän nuorisotyön kustannukset ja valtionavustus vuonna 2016

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

Asiakashallinta- tai tilastointijärjestelmä

Vastaajista 93 prosenttia ilmoitti, että etsivä nuorisotyö käyttää PARentia7 asiakashallinta- tai
tilastointijärjestelmänä. PARent-järjestelmä on työkalu etsivän nuorisotyön tilastointiin, asiakasseurantaan ja
raportointiin. PAR-järjestelmät on luotu vuonna 2009 KYT ry kehittämällä. PAR on ollut opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittama hanke, ja järjestelmä on käyttäjälle maksuton. Nykyisen Aluehallintojen
yläpitämällä PARentin avulla organisaatiot voivat lähettää osan vastauksista vuosittaiseen valtakunnalliseen
etsivän nuorisotyön kyselyyn automaattisesti, mikä helpottaa vastaamista ja vähentää siihen käytettävää aikaa.
Yksittäisissä kommenteissa tulee esille, että PARentin käyttäminen tuntuu joskus hankalalta ja aikaa vievältä.
Toisaalta myös viime vuosien kehittämistyötä kiitettiin.

Taulukko 8: Onko organisaatiossanne käytössä jokin asiakashallinta- tai tilastointijärjestelmä?

Lähde: OKM/AVI (Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kysely)

7 lisätietoja PAR-järjestelmä: http://www.kyt.fi/index.php/par-jarjestelmat

Palkkakulut Matkakulut Koulutuskulut Toimintamenot Muut kulut Yhteensä
määrä

Etelä-Suomi 4 670 400 114 815 49 205 181 824 200 205 5 216 449 3 692 528 59
Etelä-Karjala 393 698 17 729 1 680 8 961 9 989 432 057 310 000 8
Kanta-Häme 373 409 8 335 5 780 32 052 2 479 422 055 357 976 10
Kymenlaakso 382 731 8 170 2 398 1 423 24 320 419 042 299 500 4
Päijät-Häme 600 488 19 474 3 097 21 758 20 561 665 378 478 500 9
Uusimaa 2 920 074 61 107 36 250 117 630 142 856 3 277 917 2 246 552 28
Itä-Suomi 1 980 015 52 043 17 594 94 585 58 638 2 202 875 1 713 444 39
Etelä-Savo 665 240 14 913 6 672 42 332 14 785 743 942 579 500 13
Pohjois-Karjala 375 144 6 381 2 918 13 512 9 312 407 267 312 994 8
Pohjois-Savo 939 631 30 749 8 004 38 741 34 541 1 051 666 820 950 18
Lappi 930 505 22 133 10 783 51 313 55 015 1 069 749 826 550 19
Lappi 930 505 22 133 10 783 51 313 55 015 1 069 749 826 550 19
Lounais-Suomi 1 837 009 54 810 11 962 120 565 46 438 2 070 784 1 468 875 32
Satakunta 659 650 20 353 3 048 35 696 15 785 734 532 532 250 12
Varsinais-Suomi 1 177 359 34 457 8 914 84 869 30 653 1 336 252 936 625 20
Länsi- ja Sisä-Suomi 4 215 033 153 596 32 311 224 923 203 725 4 829 588 3 496 500 60
Etelä-Pohjanmaa 834 653 36 865 7 073 44 410 15 849 938 850 655 500 9
Keski-Pohjanmaa 381 637 11 991 282 7 215 17 842 418 967 318 375 5
Keski-Suomi 1 175 427 44 950 10 857 36 940 42 366 1 310 540 1 030 875 19
Pirkanmaa 1 444 558 41 790 10 391 82 147 119 838 1 698 724 1 119 375 20
Pohjanmaa 378 758 18 000 3 708 54 211 7 830 462 507 372 375 7
Pohjois-Suomi 1 854 704 55 850 8 859 51 364 74 034 2 044 811 1 441 050 27
Kainuu 420 230 8 858 3 557 13 999 16 513 463 157 350 550 7
Pohjois-Pohjanmaa 1 434 474 46 992 5 302 37 365 57 521 1 581 654 1 090 500 20
Kaikki yhteensä 15 487 666 453 247 130 714 724 574 638 055 17 434 256 12 638 947 236

AVI /
maakunta

Kustannukset Valtionavustus Organisaatioiden
määrä

euroa

Määrä Osuus Määrä Osuus Määrä Osuus
Kyllä, PARent 199 89,6 % 215 92,7 % 220 93,2 %
Kyllä, paikallinen ohjelma, joka on linkitetty
PARent:iin 3 1,4 % 4 1,7 % 2 0,8 %

Kyllä, joku muu ohjelma 1) 10 4,5 % 6 2,6 % 5 2,1 %
Ei, mutta suunitteilla 2) 7 3,2 % 4 1,7 % 2 0,8 %
Ei käytössä 3 1,4 % 2 0,9 %  -  -
Ei tietoa  -  - 1 0,4 % 7 3,0 %
Yhteensä 222 100 % 232 100 % 236 100 %

20162014 2015Vastaus
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5. Valtionavustuksella tuetun etsivän nuorisotyön kattavuus 2017

Kuva 33: Valtionavustuksella tuetun etsivän nuorisotyön kattavuus 2017

Lähde: Aluehallintovirastot (AVI)
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