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Etsivä nuorisotyö 2020 

 
 
Alkuselite 

Vuosittainen kysely etsivästä nuorisotyöstä toimintajaksolta 1.1.2020 - 31.12.2020. Toimintaa hallinnoiva organisaatio 
täyttää yhden kyselylomakkeen etsivästä nuorisotyöstä. 
 
Kyselyn tuloksista laaditaan vuosittain tilastoraportti. Tietoja julkaistaan vain sellaisessa muodossa, että yksittäinen 
henkilö ei ole tunnistettavissa. Tietoja voidaan kuitenkin julkaista kunta- ja organisaatiokohtaisesti. Osa tuloksista 
julkistaan myös nuorisotilastot.fi sivustolla. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto voi myös luovuttaa tietoja 
tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten sillä edellytyksellä, että mahdollisissa julkaisuissa yksittäiset 
henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Tutkimus- ja tilastotietojen käyttölupa haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirastosta. Tietojen muusta hyödyntämisestä sovitaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. 
 

Verkkosivussa https://nuorisotilastot.fi/kyselyt_2020  on kyselyn täyttöohjeet sekä kopio sähköisestä 

kyselylomakkeesta. Pyydämme teitä tutustumaan niihin ennen kuin vastaatte kyselyyn linkin kautta. 
 
Mahdollisiin tiedusteluihin vastaavat 
 
• Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Ruth Bamming, puh. 0295 016 328, ruth.bamming@avi.fi 

• Oman alueesi aluehallintoviraston nuorisotoimi. Katso kyselyn ohjeet tai https://nuorisotilastot.fi/kyselyt_2020 
• Opetus ja kulttuuriministeriö, Merja Hilpinen, merja.hilpinen@minedu.fi 
 
Pyydämme teitä vastaamaan kyselyyn 10.2.2021 mennessä.

https://nuorisotilastot.fi/kyselyt_2020
https://nuorisotilastot.fi/kyselyt_2020
mailto:merja.hilpinen@minedu.fi
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KYSELY ETSIVÄSTÄ NUORISOTYÖSTÄ 
Valtionavustus vuonna 2020 
 
YHTEYSTIEDOT(kysymykset1-4) 

 
Tunnukset (AVI täyttää)  

Kysely ID  ___________________________ 
PAR ID  _____________________________ 
Hankkeen kotikunta ___________________ 
Maakunta ___________________________ 
AVI (OKM vastuualue)__________________ 
 
 
1) Avustuksen saajan yhteystiedot:  

Korjaa mahdolliset virheet tai lisää puuttuva tieto  
 

Organisaation nimi Etsivän nuorisotyön nimi 

Osoite Postinumero 

Postitoimipaikka Y-tunnus   

 
2) Kyselyyn vastaajan (yhden henkilön) tiedot:  

Etunimi   Sukunimi 

Sähköposti Puhelin 

 
 
3) Etsivän nuorisotyön työntekijöiden (lähi) esimiehen yhteystiedot:  

Etunimi   Sukunimi 

Sähköposti Tehtävänimike 

 
 
4) Mikäli toinen tai useampi etsivän nuorisotyön työtekijöistä on työsuhteessa eri organisaatioon kuin kyselyyn vastaaja:  

 
Kirjoittakaa avoimeen tilaan etsivän nuorisotyön kumppaniorganisaation tiedot. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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TAUSTATIETOJA ETSIVÄSTÄ NUORISOTYÖSTÄ (kysymykset 5-14) 

 
5) Etsivää nuorisotyötä järjestäminen 
Jos etsivää nuorisotyötä järjestää yksi kunta, merkitään vaihtoehto "kunta". Jos etsivä nuorisotyö perustuu usean 
unnan sopimukseen, merkitään vaihtoehdoksi "seutukunta". 

⃝ Kunta  
⃝ Seutukunta. Mukana olevien kuntien nimet (Ei seutukunnan nimi): __________________ 
⃝ Kunta-/Koulutuskuntayhtymä / Kunnallinen liikelaitos  
⃝ Rekisteröity yhdistys/järjestö  
⃝ Säätiö  
⃝ Yritys/ Osakeyhtiö  
⃝ Muu, mikä?  

 
6) Hallintokunta (Palvelualue)  
Minkä hallintokunnan alaisuuteen / palvelualueelle etsivä nuorisotyö on asemoitu kunnassanne? 
Voit valita useita vaihtoehtoja.  

 Nuoriso- ja/tai vapaa-aikatoimi (sisältää liikuntatoimen)  
 Sosiaali- ja/tai terveystoimi  
 Sivistys- ja/tai kulttuuritoimi  
 Kunnan työllisyyspalvelut  
 Kunnanhallitus  
 Muu, mikä?  

 
7) Milloin etsivä nuorisotyö käynnistyi organisaatiossanne?  

Vuosi (esim. 2012) 

--------valitse------ 

2020 

2019 

2018 

2017 

2016 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

ennen 2008  

 
Jos aloititte etsivän nuorisotyön vuonna 2020, onko etsivän nuorisotyön valtionavustus lisännyt organisaationne 
henkilöresursseja verrattuna tilanteeseen ennen etsivän nuorisotyön toiminnan aloittamista paikkakunnalla?  

Merkitkää henkilötyövuosien (htv) määrä numeroina. 
⃝ Kyllä, htv:t lisääntyivät (htv:n määrä) 
⃝ Ei, miksi ei? 
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8) Kuinka paljon valtionavustusta hallinnoimanne etsivä nuorisotyö sai vuonna 2020?  

Merkitkää summa täysinä euroina (ilman pilkkuja/pisteitä). 
 
Diaarinumero (t) 

________________________________ 
Erityisavustus etsivän nuorisotyön tukemiseen vuonna 2020,€: 
________________________________ 
Erityisavustus uuden etsivän nuorisotyön työntekijän palkkaamiseen vuonna 2020,€: 
________________________________ 
 
9) Mitkä olivat etsivän nuorisotyön toimintanne kustannukset 2020 euroissa?  
Merkitkää summa täysinä euroina ilman pilkkuja/pisteitä. 
 

Palkkamenot sivukuluineen, euroina 2020 

Matka- ja kuljetuskustannukset, euroina 2020 

Kurssi- ja koulutuskustannukset, euroina 2020 

Työnohjauskustannukset, euroina 2020 

Muut kustannukset, euroina 2020 

Kokonaiskustannukset, euroina 2020 (järjestelmä laskee)  
 
10) Mikäli aikaistettu tiedonkeruu aiheuttaa vaikeuksia, voit tarvittaessa vastata tähän kysymykseen erikseen viimeistään 
15.3.2021. 

⃝ Vastaan tähän kysymykseen erikseen, lähetä linkin seuraavaan osoitteeseen: _____________ 
 
11) Kommentteja kysymykseen 8-10:  
Tässä voit kommentoida etsivän nuorisotyön taloudellisia edellytyksiä ja rahoituskysymyksiä. 
 
________________________________________________________________ 
 
Kysymykset 12-28 esimies vastaa yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa 

12) Onko etsivä nuorisotyö edustettuina lakisääteisessä ohjaus- ja palveluverkostossa? (Nuorisolaki 1285/2016; § 9) 

⃝ Kyllä  

⃝ Ei  

⃝ Eos 

 

13) Miten etsivä nuorisotyö on edustettuna kuntien lakisääteisessä ohjaus- ja palveluverkostossa? (Nuorisolaki 
1285/2016; § 9) 

 Jäsenenä Kuullaan  Ei jäsenenä, ei kuulla  

Etsivän nuorisotyön esimies     

Etsivän nuorisotyön lähiesimies     

Etsivä/t     

 
14) Miten etsivät osallistuvat oppilashuoltoryhmien toimintaan?  

 Vakituisena jäsenenä Kutsuttaessa Nuoren tukihenkilönä Ei ollenkaan 

Peruskoulu      
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Ammatillinen oppilaitos      

Lukio      

Korkeakoulu     

 
 
AIKALISÄ (Kysymykset 15-17) 

15) Toteuttaako Etsivä nuorisotyö Aikalisä-toimintaa kunnassanne? 

 
⃝ Kyllä 
⃝ Ei  
⃝ En osaa sanoa 

                           
16) Millä tavalla etsivä nuorisotyö toteuttaa Aikalisä-toimintaa kutsunnoissa: 

a) Etsivän nuorisotyön työntekijä on kutsunnoissa esittelemässä etsivää nuorisotyötä   

⃝ Kyllä 
⃝ Ei  
⃝ En osaa sanoa 

 
b) Etsivän nuorisotyön työntekijä on kutsuntalautakunnassa kunnan edustajana   

⃝ Kyllä 
⃝ Ei  
⃝ En osaa sanoa 

 
c) Ohjauksen ja kutsuntalautakuntatyöskentelyn kutsunnoissa hoitaa muu taho, mikä? ____________________ 

 
17) Miten koette Aikalisä-toiminnan toteutuneen: mikä toimii hyvin, ja mikä kaipaisi kehittämistä? 

____________________ 
 
 
ETSIVÄ NUORISOTYÖ – ARVIOINTIA, NYKYPÄIVÄ JA TULEVAISUUS (kysymykset 18–28) 

 
18) Missä työskentelette? 

Valitkaa kaikki ne paikat, joissa teette etsivää nuorisotyötä 
 

 Jalkautumalla nuorten pariin (katutyö) 
 Julkisilla paikoilla (esim. kahvila, ostoskeskus) 
 Järjestöjen tiloissa 
 Koulussa 
 Kunnan virastossa 
 Nuoren kotona 
 Nuorisokeskuksessa / leirikeskuksessa 
 Nuorisotalolla 
 Ohjaamossa 
 Omassa työhuoneessa 
 Työpajalla 
 Muu paikka______________ 
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19) Mikä asiakaspalautejärjestelmä teillä on käytössä? 

 Sovari 
 Muu tarjolla oleva järjestelmä, mikä ______________________________ 
 Oma järjestelmä, mikä ___________________________________ 
 Ei ole 

 

 
 
20) Onko organisaatiossanne käytössä jokin asiakashallinta- tai tilastointijärjestelmä?  

 
⃝ Kyllä, PARent 
⃝ Kyllä, paikallinen ohjelma, mikä on linkitetty PARent:iin_______________ 
⃝ Kyllä, joku muu ohjelma, mitä:__________ 
⃝ Ei, mutta sunnitteilla, mitä:__________ 
⃝ Ei käytössä 
⃝ En osaa sanoa 

 
 
21) Minkälaisissa informaatiotilaisuuksissa olette olleet yhteydessä nuoriin?  

 
 Ammattikorkeakouluissa / Yliopistoissa 
 Ammattioppilaitoksissa 
 Kultuuritapahtumissa 
 Kutsunnoissa  
 Lukioissa  
 Messuilla  
 Nuorisotalossa  
 Peruskouilussa  
 Sosiaalisessa mediassa 
 Vanhempainilloissa  
 Muut, mitä: ________ 
 Emme ole olleet yhteydessä nuoriin informaatiotilaisuuksissa 

 
22) Mitä sosiaalisen median kanavia käytetään etsivässä nuorisotyössä? 

valitse kanava ja arvioi seuraajien määrä 
 Instagramm, seuraajien määrä ___ 
 Facebook, seuraajien määrä ______________ 
 Snapchat, seuraajien määrä 
 Youtube, keskiarvo: katsojen määrä/ video 
 Tiktok, seuraajien määrä 
 Discord, palvelimelle liittyneiden määrä 
 Muu______ 
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23) Mitkä yhteistyötahot ovat mukana organisaationne etsivän nuorisotyön toiminnassa ja kuinka hyvin yhteistyö 
sujuu, eri tahojen kanssa, oman arvionne mukaan?  

 

 1 
välttävä 

2 3 4 5 
erinomainen 

ei yhteistyötä 

 
Oppilaitos  

Peruskoulu                    
Ammatillinen oppilaitos                    
Lukio                    
Kansanopistot                   
Korkeakoulut                   

 
Sosiaali- ja terveyspaltoimi  

Aikuissosiaalityö                   
Lastensuojelu (sis. jälkihuolto)                   
Muu sosiaalityö                   
Terveystoimi                    
Mielenterveyspalvelut                    
Päihdehuolto                    

 
Nuorisotyö  

Nuorisotoimi                   
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi                    
Muiden organisaatioiden etsivä nuorisotyö                   
Nuotta valmennus                    
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto                    
Nuorten työpajat                    

 
Muut  

TE-palvelut                   
Ohjaamo                    
Kela                    
Poliisi                    
Puolustusvoimat                    
Siviilipalveluskeskus                   
Rikosseuraamuslaitos                   
Seurakunnan nuorisotyö                    
Järjestöt                    
Nuoren huoltaja/huoltajat                    
Yritykset                    
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24) Miten toimivaksi arvioitte tiedon luovuttamisen toiminta-alueellanne? 

Nuorisolain mukaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä 
varten tiedot nuorista, jotka eivät ole sijoittuneet perusopetuksen jälkeisiin opintoihin tai jotka keskeyttävät opintonsa 
ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa. Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava 
tiedot nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka 
keskeyttää palveluksen.  
 

 Toteutuu 
erittäin 
huonosti 

Toteutuu 
huonosti 

Toteutuu 
kohtalaisesti 

Toteutuu 
hyvin 

Toteutuu 
erittäin 
hyvin 

Ei osaa 
sanoa 

Kyseistä ei 
ole 
alueellamme 

Tietojen luovuttaminen 
perusopetuksesta 

       

Tietojen luovuttaminen 
ammatillisesta 
koulutuksesta 

       

Tietojen luovuttaminen 
lukiokoulutuksesta 

       

Tietojen luovuttaminen 
puolustusvoimista 

       

Tietojen luovuttaminen 
siviilipalvelusta 

       

  
25) Millaisia kehittämistarpeita yhteistyössä on yhteistyötahojen kanssa?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
26) Listatkaa 1–3 sellaista palvelua, joista on alueellanne puutetta tavoitettujen nuorten näkökulmasta  

Kirjoita lyhyesti tärkeysjärjestyksessä. 
 
1_________________________________________ 
2_________________________________________ 
3________________________________________ 
 
27) Mitkä asiat koette erityisen haastavaksi tai onnistuneeksi toiminnassanne?  

Tässä toivomme teidän kertovan työnne haasteista, käytänteistä, toimintamuodoista, yhteistyömuodoista jne.  
 
a) Mitkä asiat koette erityisen haastavaksi toiminnassanne?  

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b) Mitkä asiat koette erityisen onnistuneeksi toiminnassanne?  

_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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28) Nuoret – onnistumiset ja vastoinkäymiset  
Tähän toivomme teidän kirjaavan tarinan/tarinoita onnistumisista, esimerkkejä nuorten tilanteista, tarinoita siitä, 
miten vaikea/helppoa nuoren on päästä oikeaan palveluun jne. 
 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
ETSIVÄN NUORISOTYÖN Alueellinen koordinaatiotyö 

 

29) Onko koordinaatiotyö tukenut työtäsi etsivänä? 

⃝ paljon 
⃝ jonkin verran 
⃝ vähän 
⃝ ei lainkaan 
⃝ en osaa sanoa 

30) Onko alueellanne ollut etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteisiä tapaamisia? 

 
⃝ liikaa 
⃝ sopivasti 
⃝ liian vähän 
⃝ ei ole ollut yhteisiä tapaamisia 
⃝ en osaa sanoa 

 
31) Mikä etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteisissä tapaamisissa on ollut tärkeintä? (Valitse kolme.) 

 
 ajankohtaisista asioista keskusteleminen 
 asiantuntijavierailut ja -puheenvuorot 
 AVIn / OKMn terveiset 
 hyvien käytäntöjen vaihtaminen/ vertaiskehittäminen  
 koulutuksellisuus 
 kuulumisten vaihtaminen 
 tutustuminen toisiin etsiviin 
 vertaistuki (työhyvinvointi) 
 yhteinen kehittäminen ja vaikuttamistyö 
 muu mikä 

 
32) Mitä kehitettävää, toiveita tai kommentoitavaa on koordinaatiotyöhön liittyen? 

 
 
 
 
 
 
 



  

10 
 

 
 
 
 
ETSIVÄN NUORISOTYÖN TYÖNTEKIJÄT  

33) Kuinka usein työntekijöille on järjestetty työnohjausta?  

 Useammin 
kuin 1 
kerran kk  

6-12 
kertaa 
vuodessa  

3-6 kertaa 
vuodessa  

1-2 kertaa 
vuodessa 

Harvemmin 
kuin kerran 
vuodessa  

Ei 
ollenkaan 

En 
osaa 
sanoa  

Yksilötyönohjausta        
Ryhmätyönohjausta         
34) Millaisia koulutustarpeita on toiminnassa?  

 Ei 
koulutustarvetta  

2 3 Suuri tarve  

Ammattiosaamisen vahvistaminen   

Ohjaamisen menetelmät (Avaa tarkemmin muut koulutustarpeet -
kohdassa) 

          

Monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset            
Mielenterveyden / Mielenhyvinvoinnin tukeminen           
Päihde- ja pelihaitat           
Digitaalisuuden hyödyntäminen           
Huolen puheeksi ottaminen           
Nuoren osallistaminen           
Etsivän nuorisotyön kehittäminen 

Etsivän nuorisotyön laadun arviointi           
Työn vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen           
Tilastointi ja työn dokumentointi           
Ammatti-identiteetin vahvistuminen           
Viestintä ja markkinointi           
Vaikuttamistyö           
Monialainen yhteistyö            
Sote ja maakuntauudistukset           
Tietosuojakysymykset           
Työhyvinvointi     

Työssä jaksaminen            
Työturvallisuus            
Johtaminen     

Esimiehen substanssiosaaminen           
Esimiehen taloudenhallinta           
Johtamistaidot           
 
35) Mikä mahdollisesti rajoittaa tai estää osallistumisen tarvittaviin koulutuksiin tai tapahtumiin? 

⃝ Esihenkilön arvio koulutuksen tai tapahtumien tarpeellisuudesta 
⃝ Kiinnostavien koulutusten tai tapahtuminen puuttuminen 
⃝ Organisaation omat säännöt 
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⃝ Organisaation taloudellinen tilanne 
⃝ Työntekijän työtilanne 
⃝ Työntekijän oman kiinnostuksen puute 

⃝ Muu? 
Muut koulutustarpeet tai täydennykset: 

____________ 
 
36) Avoin palaute  
Tähän toivomme teidän kirjaavan toiminnan aikana syntyneitä etsivän nuorisotyön kehittämiseen liittyviä ehdotuksia, 
kommentteja ja ajatuksia, sekä palautetta ja mielipiteitä kyselystä. 
 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Seuraava osuus ei ole online kyselyssä 

 
Kuinka monta työntekijää organisaatiossanne on etsivässä nuorisotyössä? 
Huom! Henkilötyövuosien (HTV) ja henkilöiden määrän täytyy täsmätä kysymyksen 35 kanssa.   
 

HTV yhteensä 

________________________________ 

joista naisia 

________________________________ 

Henkilömäärä yhteensä 

________________________________ 

joista naisia 

________________________________ 

 

 

Perustiedot etsivän nuorisotyön työntekijöistä  

 

Henkilö A  Henkilö B  Henkilö C  

Nimi  
_____________________ 

Nimi  

______________________ 

Nimi  

______________________ 

Henkilötyövuosi (määrä esim. 0,75)  

________________________ 

Henkilötyövuosi (määrä esim. 0,75)  

__________________ 

Henkilötyövuosi (määrä esim. 0,75)  

______________________ 

Selvitys, jos htv ei ole 1  
(esim. osa-aikainen tai työsuhde 1.2. 
2020 – 1.5.2020) 
________________________ 

Selvitys, jos htv ei ole 1  
(esim. osa-aikainen tai työsuhde 1.2. 
2020 – 1.5.2020) 
________________________ 

Selvitys, jos htv ei ole 1  
(esim. osa-aikainen tai työsuhde 1.2. 
2020 – 1.5.2020) 
________________________ 

Sähköposti 

_______________________ 

Sähköposti 
__________________ 

Sähköposti 

___________________ 

 
Milloin henkilö on aloittanut etsivänä työntekijänä? (vuosi)  

Henkilö A 
 

  -------valitse------  

Henkilö B 
 

  -------valitse------  

Henkilö C 
 

 -------valitse------  
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  2020 

  2019 

  2018 

  2017 

  2016 

  2015 

  2014 

  2013 

  2012 

  2011 

  2010 

  2009 

  2008 

  Ennen 2008/ Före 2008 

  Ei tietoa/ Ingen uppgift 
 

  2020 

  2019 

  2018 

  2017 

  2016 

  2015 

  2014 

  2013 

  2012 

  2011 

  2010 

  2009 

  2008 

  Ennen 2008/ Före 2008 

  Ei tietoa/ Ingen uppgift 

  2020 

  2019 

  2018 

  2017 

  2016 

  2015 

  2014 

  2013 

  2012 

  2011 

  2010 

  2009 

  2008 

  Ennen 2008/ Före 2008 

  Ei tietoa/ ingen uppgift 

 
Kuinka pitkä työkokemus henkilöillä on nuorten parissa tehtävästä työstä?  
Kirjoita vuosi numeroina (esim. 1,5 =1 vuosi ja 6 kk) 
  

Henkilö A  Henkilö B  Henkilö C  

Vuotta  

______________________ 

Vuotta 
_____________________ 

Vuotta  

_______________________ 

 
Työntekijän koulutus: Koulutusaste  
Koulutustaustalla tarkoitetaan ylintä suoritettua tutkintoa  

Henkilö A 
 

 --------valitse------  

   Ei amm. koulutusta  

   2. asteen ammatillinen 
perustutkinto 

 Muu ammattitutkinto 

   Ammattikorkeakoulu 

   Ylempi ammattikorkeakoulu 

   Yliopisto  

   Muu, erittele alla  

   Ei tietoa  
 

Henkilö B 
 

 --------valitse------  

   Ei amm. koulutusta 

   2. asteen ammatillinen 
perustutkinto 

 Muu ammattitutkinto 

   Ammattikorkeakoulu 

   Ylempi ammattikorkeakoulu  

   Yliopisto  

   Muu, erittele alla  

   Ei tietoa  
 

Henkilö C 
 

 --------valitse------  

   Ei amm. koulutusta  

   2. asteen ammatillinen 
perustutkinto 

 Muu ammattitutkinto 

   Ammattikorkeakoulu 

   Ylempi ammattikorkeakoulu 

   Yliopisto  

   Muu, erittele alla  

   Ei tietoa  
 

 
Muu koulutusaste, mitä:  

 

Henkilö A 

_____________________ 

Henkilö B 

___________________ 

Henkilö C 

__________________ 

 
Työntekijän koulutus: Ammattinimike  

Henkilö A 
 

Henkilö B 
 

Henkilö C 
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   --------valitse------  

   Kuntoutuksen ohjaaja  

   Lasten ja nuorten 
erityisohjaaja  

   Liikunnanohjaaja 

 Lähihoitaja  

 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja  

   Nuorisosihteeri  

   Sairaanhoitaja  

 Sosionomi  

 Yhteisöpedagogi  

   Muu, erittele alla  
 

   --------valitse------  

   Kuntoutuksen ohjaaja  

   Lasten ja nuorten 
erityisohjaaja  

   Liikunnanohjaaja 

 Lähihoitaja  

 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja  

   Nuorisosihteeri  

   Sairaanhoitaja  

 Sosionomi  

 Yhteisöpedagogi  

   Muu, erittele alla  
 

   --------valitse------  

   Kuntoutuksen ohjaaja  

   Lasten ja nuorten 
erityisohjaaja  

   Liikunnanohjaaja 

 Lähihoitaja  

 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja  

   Nuorisosihteeri  

   Sairaanhoitaja  

 Sosionomi  

 Yhteisöpedagogi  

   Muu, erittele alla  
 

 
Muu ammattinimike, mitä:  

Henkilö A  

________________________________ 

Henkilö B  

________________________________ 

Henkilö C /  

_________________________________ 

 

Työntekijän kielitaito  

 

Henkilö A  
 

 Suomi 

 Ruotsi 

 Saame 

 Eesti 

 Englanti 

 Somali 

 Venäjä 

 Muu, mitä: 
 

Henkilö B  
 

 Suomi 

 Ruotsi 

 Saame 

 Eesti 

 Englanti 

 Somali 

 Venäjä 

 Muu, mitä: 
 

Henkilö C  
 

 Suomi 

 Ruotsi 

 Saame 

 Eesti 

 Englanti 

 Somali 

 Venäjä 

 Muu, mitä: 
 

 
Lisää työntekijä  
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Tiedonsiirto PAR järjestelmästä, ei ole osa kyselystä.  
Etsivän nuorisotyön nuoret  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAR_1) Kuinka moneen naiseen ja mieheen etsivä nuorisotyö oli yhteydessä 2020?  
Yhteydenotto(pyyntö) voi olla:  

• nuoren käynti työntekijän tai  

• työntekijän käynti nuoren luona tai  

• yhteistyö- tai palveluverkostosta tullut yhteydenotto nuoresta tai  

• yhteistyö- ja palveluverkoston yhteydenotto nuoreen etsivien pyynnöstä   
Yhteydenottopyynnön voi esittää nuori itse tai viranomainen tai joku nuoren lähiverkostosta. 
 
PARent:ssa yhteydenotot + tavoitetut = yhteydenotto(pyyntö) 
Merkitkää lukumäärä numeroina. 
 

- 15v. yhteensä - 15v. naiset - 15v. miehet 

16 - 20v. yhteensä 16 - 20v. naiset 16 - 20v. miehet 

21 - 25v. yhteensä 21 - 25v. naiset 21 - 25v. miehet 

26 - 28v. yhteensä 26 - 28v. naiset 26 - 28v. miehet 

Ei tietoa yhteensä Ei tietoa naiset Ei tietoa miehet 

Yhteensä Yhteensä naiset Yhteensä miehet 

Tiedoksi: 29v. ja vanhempi 
yhteensä 

Tiedoksi: 29v. ja vanhempi 
naiset 

Tiedoksi: 29v. ja vanhempi  
miehet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuorella ei 
ole tarvetta 

/ halua 
aloittaa 

YHTEYDENOTTOPYYNNÖT  
Kaikki pyynnöt, joissa tulee löytää nuori 

KONTAKTIT 
Nuoren kanssa puhuttu ja selvitetty etsivän nuorisotyön tarve 

EI SAATU 
YHTEYTTÄ 

Nuori, joka ei 
vastaa / 

Asiakuus jäi 
yhteydenotto

pyynnöksi 

TAVOITETUT 
Yhteistyö jatkuu kontaktin jälkeen 

Toimenpiteessä Ei (vielä) 
toimenpiteessä 
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TAVOITETUN KOHDERYHMÄN NUORET   

  
Tavoitetuilla nuorilla/ tavoitetulla kohderyhmällä tarkoitetaan niitä nuoria, joiden kanssa toiminta jatkuu kontaktin 
jälkeen. 
 
Par_2) Kuinka monta naista ja miestä etsivä nuorisotyö tavoitti 1.1.-31.12.20120?  
Merkitkää lukumäärä numeroina.   
 

- 15v. yhteensä - 15v. naiset - 15v. miehet  

16 - 20v. yhteensä  16 - 20v. naiset  16 - 20v. miehet  

21 - 25v. yhteensä  21 - 25v. naiset  21 - 25v. miehet 

26 - 28v. yhteensä  26 - 28v. naiset  26 - 28v. miehet 

Ei tietoa yhteensä  Ei tietoa naiset  Ei tietoa miehet  

Yhteensä  Yhteensä naiset  Yhteensä miehet  

Tiedoksi: 29v. ja vanhempi yhteensä Tiedoksi: 29v. ja vanhempi naiset  Tiedoksi: 29v. ja vanhempi miehet 

 
Par3 a) Mitä kautta tavoitetut nuoret tulivat / ohjautuivat etsivän nuorisotyön piiriin 1.1. -31.12.2020?  
Merkitkää lukumäärä numeroina. Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymyksen PAR 2 määrän kanssa. 
 

Oppilaitos  - 

Peruskoulu, yhteensä  naiset 

Lukio, yhteensä  naiset 

Toinen aste ammatillinen koulutus, yhteensä  naiset 

Muu oppilaitos, yhteensä naiset 

Sosiaali- ja terveystoimi  - 

Sosiaalitoimi, yhteensä  naiset 

Terveystoimi, yhteensä  naiset 

Mielenterveyspalvelu naiset 

Nuorisotyö  - 

Nuorisotyö, yhteensä  naiset 

Katutyö, yhteensä  naiset 

Toinen etsivä nuorisotyö, yhteensä  naiset 

Työpaja, yhteensä  naiset 

Muut viranomaiset - 

Työ- ja elinkeinohallinto* naiset 

TE-toimisto naiset 

Työvoiman palvelukeskus naiset 

KELA naiset 

Ohjaamo naiset 

Kutsunnat (Aikalisä) naiset 

Varusmiespalvelu (Aikalisä) naiset 

Siviilipalvelu (Aikalisä) naiset 

Muut viranomaiset naiset 

Suoraan /kavereiden- tai sukulaisen yhteydenotto -  

Vanhempien /sukulaisen yhteydenotto, yhteensä  naiset 
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Kavereiden yhteydenotto, yhteensä naiset 

Nuorten yhteydenotto sähköisen median kautta, yhteensä  naiset 

Nuorten suora yhteydenotto, yhteensä  naiset 

Muut - 

3. sektori naiset 

Muut yhteensä  naiset 

Ei tietoa  - 

Ei tietoa naiset 

Ei kirjattu naiset 

Yhteensä  naiset 

 
 
Par 3 b) Täydennyksiä kysymykseen PAR 3 a.  

Tässä voitte mm. yksilöidä, mitä muuta kautta nuoria on tavoitettu.  
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Par 4) Millaiset koulutustaustat tavoitetuilla nuorilla on?  
Merkitkää nuorten kokonaislukumäärä sekä tyttöjen/naisten ja poikien/miesten määrät numeroina. 
Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymyksen PAR 2 määrän kanssa. 
 

Peruskoulu  - 

Peruskoulussa, yhteensä  naiset 

Peruskoulu keskeytynyt, yhteensä naiset 

Peruskoulu suoritettu, yhteensä naiset 

Lukio - 

Suorittamassa lukiota, yhteensä naiset 

Lukio keskeytynyt, yhteensä naiset 

Lukio suoritettu, yhteensä naiset 

Lukion oppimäärä, yhteensä naiset 

Ylioppilas, yhteensä naiset 

Ammatillinen perustutkinto - 

Suorittamassa ammatillista perustutkintoa, yhteensä naiset 

Keskeytynyt ammatillinen perustutkinto, yhteensä  naiset 

Ammatillinen perustutkinto suoritettu, yhteensä  naiset 

Korkeakoulututkinto  - 

Suorittamassa korkeakoulututkintoa naiset 

Keskeytynyt korkeakoulututkinto, yhteensä  naiset 

Korkeakoulututkinto suoritettu, yhteensä   naiset 

Muu tutkinto  - 

Ulkomailla suoritettu tutkinto naiset 

Muu tutkinto naiset 

Ei tietoa - 

Ei tietoa naiset 

Ei kirjattu naiset 

Kaikki yhteensä  naiset 
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Par 5) Mikä on nuorten äidinkieli?  
Merkitkää kutakin kieltä puhuvien nuorten lukumäärä numeroina. 
Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymyksen PAR 2.luvun kanssa 

Suomi 

_________ 

Ruotsi 

____________ 

Saame 
__________ 

Albania 

______ 

Arabia 
__________ 

Eesti 
________ 

Englanti 
_____ 

Ranska 

_________ 

Saksa 
______________ 

Somali 

_____________ 

Venäjä 

_______ 

Muut kielet määrä 

____________________ 

Ei tietoa, määrä 

_____________ 

Kaikki yhteensä 

 

  

 
Muut kielet, mitkä?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
PAR 6 a) Mikä oli nuoren tilanne tavoittamisen aikaan työn, toimeentulon ja asumisen suhteen?  
 
Etsivän nuorisotyön ja monialaisen yhteistyön kehittämisen kannalta on tärkeää saada tietoja tavoitettujen nuorten 
lähtötilanteesta koulutustaustaa ja ikäryhmäsijoittumista laajemmin. Haluamme tällä kysymyksellä tietoja nuoren 
pääasiallisesta toiminnasta, toimeentulosta ja asumismuodosta. 
Toivomme teidän kommentoivan kysymystä kohdassa 36 b, niin jaottelun kuin muidenkin asioiden suhteen. 
Ymmärrämme, että kaikki eivät ole seuranneet näitä asioita, mutta merkitkää siltä osin kuin tiedossa. 
Merkitkää nuorten lukumäärä numeroina. 
Huom. Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymyksen PAR 2 luvun kanssa 
 

Pääasiallinen toiminta 

Peruskoulussa 

Työssä käyvä 

Työttömäksi ilmoittautunut työnhakija 

Työtön, ei työttömäksi ilmoittautunut 

Opiskelija 

Sairaana 

Eläkkeellä 

Asevelvollisuus 

Perhevapaalla kotona (lastenhoito) 

Kotoutumistoimeenpiteessä 

Muu 

Ei tietoa 

Yhteensä 
 

Pääasiallinen toimeentulo 

Palkka 

Työttömyysturva 

Toimeentulotuki 

Kuntoutustuki 

Opintotuki 

Vanhempien tuki 

Sairauspäiväraha 

Eläke 

Vanhempainetuudet 

Kotoutumistuki 

Muu 

Ei tietoa 

Yhteensä 
 

Pääasiallinen asumismuoto 

Vanhempien asunnossa 

Omassa vuokra-asunnossa 

Omassa omistusasunnossa 

Sukulaisten luona 

Kaverien luona 

Opiskelija-asunnossa, 
asuntolassa 

Asunnoton 

Tukiasunnossa 

Laitoksessa 

Vastaanottokeskuksessa 

Muu 

Ei tietoa 

Yhteensä 
 

 
Par 6 b) Kommentteja kysymyksen 6 a vastaukseen:  
Tähän voitte kirjata myös mahdollisia muita taustatekijöitä ja tuloksia, joita seuraatte. 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Par 7) Tavoitettujen nuorten tilanne 31.12.2020 
 

Toimenpiteissä olevaksi katsotaan myös eteenpäin ohjatut nuoret (esim. työhön, opiskelemaan, oppisopimukseen 
lähteneet nuoret, jotka ovat ao. toiminnassa). Nuori, joka on ainoastaan ohjauksessa katsotaan kuuluvan ryhmään ei 
toimenpiteitä, samoin nuori joka on keskeyttänyt ohjauksen. Erittelyt toimenpiteistä kysymyksissä PAR 8-10. 
Huomio! Nuorten kokonaismäärä (myös ikäryhmittäin) tulee täsmätä kysymyksessä PAR 2 annettujen lukujen kanssa. 
(Tavoitetut = toimenpiteissä + ei (vielä) toimenpiteissä). 
 
 

Tavoitetut  Toimenpiteissä  Ei (vielä) toimenpiteitä  

Tavoitetut -15v.  
 

Toimenpiteissä - 15v 
 

Ei vielä toimenpiteitä -15v.  

Tavoitetut 16 - 20v. Toimenpiteissä 16 - 20v.  Ei vielä toimenpiteitä 16 - 20v.  

Tavoitetut 21 - 25v.  Toimenpiteissä  21 - 25v. Ei vielä toimenpiteitä 21 - 25v. 

Tavoitetut  26-28v. Toimenpiteissä 26-28v.  Ei vielä toimenpiteitä 26-28v.  

Tavoitetut nuoret ei 
tietoa iästä 

Toimenpiteissä ei tietoa 
iästä 

Ei vielä toimenpiteitä bei 
tietoa iästä 

Tavoitetut nuoret 
yhteensä 

Toimenpiteissä yhteensä Ei vielä toimenpiteitä 
yhteensä 

Tavoitetut 29v. ja 
vanhempi  

Toimenpiteissä 29v. ja 
vanhempi  

Ei vielä toimenpiteitä 29v. ja 
vanhempi 

 
 
NUORET TOIMENPITEISSÄ (kysymykset PAR 8-10)  
  

 PAR 8) Millainen on etsivän nuorisotyöntekijän toimenpiteisiin ohjaamien nuorten lukumäärä, ikä- ja sukupuolijakauma?  

 

Merkitkää nuorten kokonaislukumäärä sekä naisten ja miesten määrät numeroina. 
Huomio! Kokonaismäärän tulee täsmätä kysymykseen PAR 7 ilmoitettujen toimenpiteissä olleiden nuorten määrän ja 
ikäjakauman kanssa. Tavoitetut - (Ei toimenpiteissä + kieltätynyt) = toimenpiteissä 
 

Toimenpiteissä yhteensä -15v.  
 

naiset -15v.  
________________________________ 

miehet -15v.  
________________________________ 

Toimenpiteissä yhteensä 16 - 20v. 
________________________________ 

naiset 16 - 20v.  
________________________________ 

miehet 16 - 20v.  
________________________________ 

Toimenpiteissä yhteensä 21 - 25v.  
________________________________ 

naiset 21 - 25v.  
________________________________ 

miehet 21 - 25v.  
________________________________ 

Toimenpiteissä yhteensä 26–28v. 
________________________________ 

naiset 26–28v.  
________________________________ 

miehet 26–28v.  
________________________________ 

Toimenpiteissä ei tietoa yhteensä 
________________________________ 

naiset ei tietoa 
________________________________ 

miehet ei tietoa 
________________________________ 

Toimenpiteissä kaikki  
yhteensä 
________________________________ 

naiset  
yhteensä 
________________________________ 

miehet 
yhteensä 
________________________________ 

Toimenpiteissä yhteensä 29v. ja yli 
________________________________ 

naiset 29v. ja yli 
________________________________ 

miehet 29v. ja yli 
________________________________ 



  

19 
 

 
 
Par 9) Mihin erilaisiin palveluihin/toimenpiteisiin/toimintoihin nuoria on ohjattu prosessin aikana 2020?  

 
Tavoitettu nuori on usein ohjattu useaan palveluun/toimenpiteeseen/toimintoihin. Tällä kysymyksellä haemme näitten 
yhteismäärää. Eli, jos nuori on esimerkiksi ensin ohjattu työ- ja elinkeinotoimistoon ja sitten työpajalle ja pajan jälkeen 
oppisopimukseen, hänet lasketaan tässä kysymyksessä kerran jokaisen toimminnon kohdalta, siis yhteensä 3 
toimintoa. Osa palveluista, toimenpiteistä ja toiminnoista on eritelty. Osaa ei ole eritelty, vaan ainoastaan 
järjestäjätahot on annettu vaihtoehdoissa (esim. muut työ- ja elinkeinotoimiston palvelut.) Merkitkää 
kokonaislukumäärä, poikien/miesten määrä sekä tyttöjen/naisten määrät numeroina. 
 
 

Etsivän nuorisotyön asiakkuus  
 

Etsivien tuki ja tsemppaus yhteensä / naiset 

Sovari teetetty naiset 

Tulevaisuustyöskentely / yhteensä  naiset 

Ryhmämuotoinen toiminta / yhteensä  naiset 

Nuotta-valmennus / yhteensä  naiset 

Starttivalmennus / yhteensä  naiset 

Palveluohjaus / yhteensä  naiset 

Viranomaisverkon luominen / yhteensä  naiset 

Asumiseen liittyvät palvelut / yhteensä  naiset 

Ohjaus toisille etsiville / yhteensä  naiset 

Ohjattu muihin palveluihin / toimenpiteisiin  

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut  - 

Mielenterveystoimiston palvelut / yhteensä  naiset 

Päihdekuntoutus / yhteensä  naiset 

Muu terveyskeskuspalvelu / yhteensä  naiset 

Kuntouttava työtoiminta / yhteensä  naiset 

Toimeentuloon liittyvät palvelut / yhteensä  naiset 

Velkaneuvonta / yhteensä  naiset 

Lastensuojelutoimenpide / yhteensä  naiset 

Muu sosiaalitoimen palvelu/ yhteensä  naiset  

Liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan palvelut  
- 

Nuorisotoimen palvelut /  yhteensä  naiset  

Liikuntatoimen palvelut / yhteensä  naiset  

Järjestöjen palvelut / yhteensä  naiset  

Muu vapaa-ajan palvelut / yhteensä  naiset  

 
Opinnot  

 
- 

Peruskoulun opinnot / yhteensä  naiset  

Ohjaava ja valmistava ammatillinen koulutus / Valma-koulutus 
yhteensä  

naiset  

Muut nivelvaiheen opinnot / yhteensä  naiset  
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Lukion opinnot / yhteensä  naiset  

Aloittanut ammatilliset perusopinnot - yhteensä  naiset  

Jatkanut ammatillisia perusopintoja yhteensä  naiset  

Muut ammatilliset opinnot /  
yhteensä  

naiset  

Hakenut opiskelemaan ohjattu opiskelupaikan haussa  
yhteensä  

naiset  

Oppisopimuskoulutus / yhteensä  naiset  

Muu opiskelu (sisältää aloitanut opinnot ja jatkanut opintoja)  yhteensä  naiset  

Työhön liityvät toimenpiteet   
- 

Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi / yhteensä  naiset  

TE-toim. ammatinvalinnanohjaus/ yhteensä  naiset  

TE-toimiston työkokeilu yhteensä  naiset  

TE-toimiston muu palvelu/ yhteensä  naiset  

Työpajaan / yhteensä  naiset  

Työhön / yhteensä  naiset  

Muut toimenpiteet  - 

Ohjaamo  

Ohjaaminen ryhmätoimintaan yhteensä  naiset  

Ohjaaminen kotouttamistoimenpiteisiin yhteensä  naiset  

Armeija/siviilipalvelu yhteensä  naiset  

Poliisi yhteensä  naiset  

Muut toimenpiteet, erittele alla yhteensä  naiset  

  

 
29 b) Muut toimenpiteet, mitä:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Yhteistyön päättymisen syy TAVOITETTUJEN nuorten osalta 
 

Sosiaali- ja terveystoimen 
palvelut 

Mielenterveyspalvelut  

Päihdekuntoutus 

Muut terveyskeskuspalvelut  

Sosiaalitoimen palvelut 

Työhön liittyvät 
toimenpiteet tai työ 

TE-toimisto työkokeilu  

TE-toimiston muut palvelut  

Työpaja  

Työhön avoimille työmarkkinoille 

Muualle työelämään 

Opinnot 
Aloittanut 2. asteen opinnot 

Jatkanut 2. asteen opintoja 
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Muu opiskelu 

Muut palvelut ja 
toimenpiteet 

Ohjaus toisille etsiville 

Starttivalmennus 

Muut toimenpiteet  

Henkilökohtainen syy 

Perhevapaa 

Varusmiespalvelu 

Siviilipalvelu 

Sairasloma 

Eläke 

Muutto toiselle paikkakunnalle 

Muu 

Ei enää tavoiteta - kadonnut 

Ei enää halua palvelua 

Muu syy 

Muu (sis. vanhat muuttujat) 

Ei tietoa Ei tietoa 

  Asiakkuuden päättäneitä nuoria (-28) yhteensä 

 


