
Etsivän nuorisotyön valtionrahoitus 2019–2020 loppuraportti 
Pieksämäen kaupunki 
 
 
1 Tausta 
 
Raportointikaudella etsivinä nuorisotyöntekijöinä ovat toimineet Inka Luostarinen (sosionomi), Leevi Kotilainen (yhteisöpedagogi) ja 
työpajaetsivänä on toiminut Tiia Leikas (yhteiskuntatieteiden maisteri). Kaikki toimet ovat vakinaisia. Kasvavat asiakasmäärät ja työs-
kentely laajassa yhteistyöverkostossa on selkeytetty jakamalla jokaiselle etsivälle oma vastuualueensa, jolloin hän toimii linkkinä oman 
vastuualueensa ja muiden etsivien välillä. Näin ollaan saatu tehostettua tehtävää työtä ja karsittu pois päällekkäisyyksiä, jolloin aikaa 
varsinaiselle asiakastyölle jää enemmän. Vastuualueet ovat koulutus, työllisyys sekä sosiaali- ja terveyspalvelut.  
 
Pieksämäen etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat verkostotyön ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sekä vahvistaminen, 
nuorten ohjaus ja neuvonta, päivystykset Ohjaamo Pientareella ja nuorisotilalla, pop up -toiminta oppilaitoksilla, kaupungilla ja viras-
toilla, katupartiotyö, Aikalisä-toiminta ja digitaalinen nuorisotyö. Etsivät nuorisotyöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä erityisesti 
nuorten mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajan, nuorten työpajan, kuntouttavan työtoiminnan, kuraattorien, TE-palveluiden nuorten 
asiantuntijan sekä sosiaalitoimen kanssa. 
 
Tavoitteena on ollut löytää ne nuoret, jotka eivät apua tarvitessaan osaa, kykene tai halua käyttää muita olemassa olevia palveluita 
sekä löytää ja kehittää keinoja, joilla näitä nuoria voidaan tukea ongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa. Etsivässä nuoriso-
työssä nuoren kohtaaminen on erityisen huomion alla, jotta nuori kokisi tulevansa kohdatuksi tasavertaisena ja kuulluksi oman elä-
mänsä asiantuntijana. 
 
Etsivä nuorisotyö on jalkautunut säännöllisesti paikkoihin, jossa nuoret viettävät aikaansa. Jalkautumisen tarkoituksena on ollut kar-
toittaa nuorten vapaa-ajan viettoa ja kontaktoitua nuoriin tarjoten samalla turvallisen aikuisen seuraa ja tukea. Tavoitteena on olla 
nuorille näkyvä heidän omissa ympäristöissään ja näin ollen madaltaa nuorten kynnystä saada palvelua sekä hakeutua itse palveluun. 
Lisäksi etsivä on ollut mukana kaupungilla järjestettävissä tapahtumissa, kuten rekrymessuilla. 
 
 
2 Ilmoitusten vastaanottaminen ja nuorten tavoittaminen 
 
Etsivä nuorisotyö vastaanottaa pääasiallisesti ilmoituksia nuorista puhelimitse, kirjeitse, salatulla sähköpostilla ja po1nt.fi-sivuston 
kautta. Lisäksi nuorten omat yhteydenotot ovat vuosittain lisääntyneet sosiaalisen media kautta. 
 
Oppilaitosten kanssa on sovittu, että oppilaitos voi tehdä nuoren luvalla nuoresta ilmoituksen etsivään nuorisotyöhön jo siinä vaiheessa, 
kun poissaoloja alkaa nuorelle kertymään mutta nuorta ei ole vielä katsottu eronneeksi oppilaitoksesta. Tällä tavoin etsivä nuorisotyö 
pääsee työskentelemään nuoren kanssa varhain, eivätkä nuoren opinnot välttämättä keskeydy lainkaan. Myös muut tahot kuin oppi-
laitokset tekevät nuorista nuorisolain mukaisia ilmoituksia etsivään nuorisotyöhön. Yhteistyö sosiaalitoimen, kuntouttavan työtoimin-
nan ja TE-palveluiden kanssa on sujuvaa. Pitkään tehty tiivis verkostotyö on tuottanut tulosta ja viranomaisten tietoisuus etsivästä 
nuorisotyöstä on lisännyt yhteydenottoja. 
 
Etsivät nuorisotyöntekijät toteuttavat Aikalisä-toimintaa. Kutsuinnoissa mukana ololla ovat etsivät nuorisotyöntekijät pystyneet koh-
taamaan kokonaisen ikäryhmän nuoria miehiä. Varusmiespalvelun keskeyttäneiden ilmoitukset tulevat etsiville nuorisotyöntekijöille, 
joko Aikalisä-toiminnan tai lain mukaisen ilmoitusvelvollisuuden kautta.  
 
Kun etsivä nuorisotyö saa ilmoituksen nuoresta, etsivä nuorisotyöntekijä aloittaa nuoren tavoittelun. Tähän hyödynnetään sosiaalista 
mediaa, puhelinta, perinteistä kirjettä ja jos nuorta ei tavoiteta niin viimeiseksi kotikäyntiä. Työn tunnetuksi tuleminen ja vakiintuminen, 
näkyy nuorten hyvänä tavoitettavuutena. Nuoren ohjaaminen pyritään järjestämään kullekin nuorelle sopivalla tavalla. Joidenkin nuor-
ten sitoutuminen tapaamisiin on vaikeaa, jolloin sähköinen yhteydenpito mahdollistaa vastaamisen ja yhteydenpidon heille sopivassa 
ajassa ja paikassa. Etsivässä nuorisotyössä pyritään kiinnipitävään työotteeseen, jolla tarkoitetaan sitä, että nuorta pyritään tavoittele-
maan pidemmälläkin aikavälillä ja kuulumisia kysellään satunnaisesti myös virallisen asiakassuhteen päättymisen jälkeen tarkistellen 
nuoren tilannetta ja jaksamista. Tällä tavoin huolehditaan, ettei mahdolliset ongelmat pääse uudelleen eskaloitumaan. 
 
Etsivät tekevät tarvittaessa kotikäyntejä työparin kanssa. Työparina kotikäynneillä on ollut mukana tilannekohtaisesti joko toinen etsivä 
nuorisotyöntekijä tai se toimija, jolta huoli nuoresta on tullut ja jolla on jo olemassa oleva kontakti nuoreen. Joidenkin nuorten kohdalla 
kotikäynnit toimivat alussa ainoana tapana asiakassuhteen ylläpitämiselle nuoren voimavarojen ollessa vähäisiä. 
 
 
3 Toiminnan markkinointi ja tiedottaminen 
 
Etsivästä nuorisotyöstä löytyy tieto po1nt.fi-sivustolla, jonne on kootusti kerätty kaikki nuorille tarjolla olevat palvelut Pieksämäellä. 
Markkinoinnissa hyödynnetään nuorisotoimen ja Ohjaamo Pientareen sosiaalisen median kanavia. Tehokkainta markkinointia on jal-
kautuminen yhteistyötahojen sekä nuorten pariin. Erilaiset vierailut ja esittelyt ovat lähes aina poikineet muutaman yhteydenoton tai 



kyselyn. Etsivä nuorisotyö on ollut useasti esillä paikkakunnan lehdissä, mikä osaltaan on avannut työn tarkoitusta kuntalaisille, ja tuo-
nut tunnettavuutta toiminnalle. Tämä on lisännyt suorien yhteydenottojen määrää. 
 
Etsivä nuorisotyö on vahvasti mukana nuorille suunnatussa tiedottamisessa. Vuosi rakentuu erilaisten nuorten elämää koskettavien 
teemakuukausien ympärille ja näihin teemoihin liittyvä informaatiota viedään nuorille erilaisin tapahtumien, teemapäivien ja Ohjaamo 
Pientareen kautta. Informatiiviset teemapäivät on rakennettu yhteistyötahojen kanssa 
 
Etsivän nuorisotyön sähköisessä markkinoinnissa hyödynnetään sosiaalista mediaa, po1nt.fi–sivustoa, oppilaitosten viestintäkanavia 
kuten Wilmaa ja verkoston kanssa markkinoinnissa on hyödynnetty myös sähköpostia. Raportointikauden aikana yksi etsivistä nuori-
sotyöntekijöistä liittyi etsivän nuorisotyön valtakunnalliseen viestintäverkostoon, jonka kautta etsivää nuorisotyötä on tuotu esille myös 
valtakunnallisella tasolla.  
 
 
4 Toimintakentät 
 
4.1 Moniammatillinen yhteistyö 
 
Etsivässä nuorisotyössä yhteistyö verkoston kanssa korostuu. Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana Katiskassa, joka on nuorisolain vel-
voittama (9§) monialainen nuorten palvelu- ja ohjausverkosto. Tämä on koettu tärkeäksi väyläksi tiedonkulun ja nuorten palveluiden 
kehittämisen kannalta. 
 
Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa verkostossa ja työnkuvaa on avattu säännöllisesti yhteistyötahoille. Tämä on selkeyttänyt 
työnkuvaa ja helpottanut nuorten ohjautumista palveluun verkostosta. Hyvän verkostoyhteistyön ansiosta nuorten ohjautuvuus etsi-
vään nuorisotyöhön jo varhaisessa vaiheessa ennaltaehkäisee nuoren mahdollisia kerääntyviä ongelmia ja syrjäytymistä. Pieksämäellä 
ohjautuminen etsivään nuorisotyöhön ei ole ongelma, ennemminkin asiakasmäärät ovat suhteellisen korkeat nuorten määrään verrat-
tuna. Asiakkuuteen ohjautuu näin myös nuoria, jotka olisivat muun verkoston autettavissa. Etsivän nuorisotyön tehtävä ei ole paikata 
puuttuvia palveluita tai muiden tahojen ammattilaisia. Jotta etsivän rooli pysyy etsivässä nuorisotyössä, on yhteistyötä syytä jatkossa 
kehittää ja luoda eri toimijoiden kanssa yhteisiä nuoria tukevia toimintamalleja joissa jokaisella toimijalla on selkeä roolinsa.  
 
 
4.2 Oppilaitokset 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä on vahvasti läsnä toisen asteen oppilaitoksilla. Hän on mukana oppilaitosten eri työryhmissä, kuten opiskelu-
huoltoryhmissä ja oppilaitoksen järjestämissä tapahtumissa. Toisen asteen oppilaitoksilla etsivät osallistuvat aloittavien opiskelijoiden 
infoihin, ryhmäytyksiin sekä muihin teemallisiin tapahtumiin. Näin etsivä nuorisotyö tuodaan tutuksi jo varhaisessa vaiheessa nuorille, 
jolloin kynnys vastata myöhemmin mahdollisesti tapahtuvaan yhteydenottoon madaltuu. Pop up -toiminta rakennetaan ajankohtaisten 
teemojen ympärille ja viedään oppilaitoksille, jolloin etsivää nuorisotyöntekijää on helppo lähestyä ja hän pystyy viemään nuorille ja 
oppilaitoksen henkilökunnalle ajankohtaista nuoriin liittyvää tietoa. Lisäksi etsivä nuorisotyö on jalkautunut opettajien kahvipöytiin, 
sillä opettajat ovat usein ensimmäinen taho, joka huomaa nuoren lisääntyneet poissaolot tai muut nuoren oireilut. Jalkautumisella 
madalletaan oppilaitosten henkilökunnan kynnystä ottaa etsivään nuorisotyöhön yhteyttä ennen kuin nuoren opinnot keskeytyvät ja 
ongelmat kasaantuvat.  
 
Etsivät esittäytyvät oppilaitosten aloitusinfoissa ja vanhemmille järjestetyissä tilaisuuksissa. Uusien opiskelijoiden ryhmät etsivä nuori-
sotyöntekijä kiertää yhdessä nuorten sairaanhoitajan kanssa, jolloin etsivää nuorisotyötä ollaan saatu markkinoitua tehokkaasti myös 
niille nuorille, jotka muuttavat opiskelujen perässä paikkakunnalle eivätkä etsivät ole heille vielä entuudestaan tuttuja. 
 
Etsivä nuorisotyöntekijä on mukana peruskoulun ryhmäytyksissä ja järjestää 9-luokkalaisille infopäivän ennen peruskoulun päättymistä. 
Lisäksi tarvittaessa etsivä nuorisotyöntekijä on kutsuttu oppilaitokselle, jos nuorista ja heihin liittyvistä ilmiöistä on noussut huolta. 
 
 
4.3 Työllistymistä tukevat palvelut 
 
Raportointikauden aikana etsivä nuorisotyö osallistui TYP- ja aktivointisuunnitelmaprosessien auki kirjaamiseen yhdessä TE-palvelui-
den, sosiaaliohjaajien ja kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien kanssa. Tarkoituksena oli selventää asiakkaiden ohjautumispolkuja sekä 
selkeyttää eri toimijoiden työnjakoa. Jo aikaisemmin on luotu kaupunkiin toimintamalli, jossa pajajakso, TYP-toiminta, sosiaalinen kun-
toutus sekä jatkopolut saadaan joustavaksi palvelumalliksi, jossa nuori voi kuntonsa mukaan liikkua sujuvasti. Lisäksi etsivä nuorisotyö 
on ollut mukana kehittämässä TE-palveluiden Kasvo-kasvupalvelupilottia, jossa kehitetään edellä mainittuja asiakasprosesseja asiakas-
lähtöiseksi kokonaisuudeksi.  
 
Kesäkuun 2020 alussa Ohjaamo Pientare sekä nuorten työpaja muutti kaupungin kuntouttavan työtoiminnan palveluohjaajien kanssa 
samoihin tiloihin. Tämä tiivisti yhteistyötä entisestään ja avaa nyt uusia mahdollisuuksia toiminnan ja toimintojen kehittämiselle. Etsivä 
nuorisotyö toimii myös tiiviisti yhteistyössä nuorten työpajatoimintaan ohjaten ja motivoiden nuoria löytämään omat tulevaisuuden 



polkunsa. Tärkeässä roolissa työtoiminnan aikana ovat nuoren kanssa käytävät motivoivat keskustelut uusista ajatuksista, omista vah-
vuuksista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Etsivä nuorisotyö ohjaa ja tukee nuoria kuntouttavasta työtoiminnasta nuoren toimintakyvyn 
mukaisesti eteenpäin avoimille työmarkkinoille, kouluun, kuntoutukseen tai mahdollisiin muihin nuoren tarvitsemiin palveluihin.  
 
Nuoria on ohjautunut kauden aikana hyvin työkokeiluun. Kasvupolku työhön -hanke on tehnyt aktiivista yhteistyötä etsivän nuorisotyön 
ja Ohjaamo-toiminnan kanssa, jolloin nuoria on saatu ohjattua sujuvasti hankkeen piiriin, jota kautta nuorille on löytynyt työkokeilu-
paikkoja. Osa alkaneista työkokeiluista johtanee myös nuorten työllistymiseen.  
 
 
4.4 Ryhmät 
 
Ohjaamo Pientareella on järjestetty nuorten vertaisohjaajuuteen pohjautuvia nuorten ryhmiä. Nuorten omaehtoisesti pyörittävät ryh-
mät kokoavat yhteen nuoria, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista tai heitä yhdistää joku muu asia. Näin nuorilla on mahdollisuus 
luoda sosiaalisia suhteita ja nuorten kulttuurille ominaista käyttäytymistä ei rajoita ulkopuolisen aikuisen vetäjän läsnäolo. Nuoriin 
luotetaan ja nuoret arvostavat mahdollisuutta järjestää toimintaa, jolloin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäväksi jää kannustus ja muiden 
nuorten ohjaaminen ryhmään. 
 
Ryhmätoiminnot lisäävät nuorten kokemusta osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Raportointikauden aikana 
toimi kaksi nuorten ryhmää: anime- ja asperger-ryhmä. Ryhmätoimintoja kehitetään ja toteutetaan jatkossakin nuorten toiveista läh-
tien ja nuoria kannustetaan sekä tuetaan omien ideoiden toteuttamisessa. 
 
 
5 Raportointikauden kehittämiskohteet 
 
5.1 Nettinuorisotyö 
 
Raportointikauden aikana etsivän nuorisotyön verkkosivut ovat po1nt.fi-verkkoportaalissa, joka päivitti järjestelmän uusiksi keväällä 
2020. Päivityksen myötä etsivän nuorisotyön sivut uudistettiin yhdessä nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijän kanssa. Sivujen ulkoasu 
selkeytyi, mikä lisäsi etsittävän tiedon saavutettavuutta. Päivityksen myötä Yelpbox-palvelutarpeen kartoituslomake nuorille poistettiin 
käytöstä vähäisen käytön myötä. Konseptia on tarkoitus kehitellä ja uudistaa tulevaisuudessa. Yksi etsivistä nuorisotyöntekijöistä on 
koulutettu sivujen ylläpitoon, jolloin hän pystyy pitämään etsivän nuorisotyön tiedot ajan tasalla ja on kartalla ajankohtaisista po1ntissa 
löytyvistä tiedoista. Sivustolle päivitetään ajankohtaista tietoa nuorille esimerkiksi alueen tapahtumista ja avoimista työpaikoista ja se 
toimii etsivän nuorisotyön aktiivisena työvälineenä. 
 
Keväällä koettiin nopea siirtyminen digitaaliseen työhön, kun korona tilanne siirsi virastojen palvelut verkkoon. Etsivä nuorisotyö otti 
käyttöön tehostetusti eri verkkoalustat, joiden avulla pystyttiin hoitamaan yhteistyö verkoston kanssa ja myös tavoittamaan ja ohjaa-
maan nuoria. Etsivä nuorisotyö lähti tiiviimmin mukaan Po1nt chat -palveluun tarjoten arkipäivisin chat-muotoista etsivän nuorisotyön 
päivystystä. Etsivän nuorisotyön työotteella on luontaista toteuttaa myös chat-pohjaista ohjausta, jolloin nuori tulee kohdatuksi ano-
nyyminä ja hän voi itse määrittää mistä asioista keskustellaan. Po1nt chat -ryhmä koostuu Po1nt-portaalia käyttävien kuntien eri alojen 
ammattilaisista ja nuorisotyöntekijöistä. 
 
Ohjaamo Pientareen alla toimivan nuorten vertaisryhmän toiminta poikkeusoloissa mahdollistettiin luomalla heille toimintaympäristö 
Discord-alustalle. Discordia hyödynnettiin lisäksi nuorten kohtaamiseen ja yksilöohjaukseen sekä sen avulla kokoonnuttiin etsivien kes-
ken valtakunnallisella tasolla vaihtamaan kuulumisia ja kokemuksia ajankohtaisista ilmiöistä. 
 
Poikkeusolojen käytänteistä kuten eri virastojen toiminnoista etsivät nuorisotyöntekijät tekivät informatiivisia videoita sosiaaliseen me-
diaan. Videot saivat nuorilta positiivisen vastaanoton ja tarkoitus on jatkossa toteuttaa videoita samalla ajatuksella yhdessä nuorten 
kanssa. Näin etsivä nuorisotyö mahdollistaa nuorten osallisuuden oman näköisen viestinnän tuottamiseen. 
 
 
5.2 TE-toimen ja paikallisten yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Yritysyhteistyötä on kehitetty yhdessä TE-palveluiden sekä kunnan kanssa. Pieksämäen yrittäjien hallituksesta on nimetty Ohjaamo 
Pientareelle sekä etsivään nuorisotyöhön yhteishenkilö, jonka kautta tavoitetaan paikkakunnan yrittäjiä. Kunnan yritysasiamiehen sekä 
elinkeinojohtajan kanssa on keskusteltu kaupungin työllisyystilanteesta sekä yritysten työvoimapulan ja nuorten osaamisen kohtaami-
sesta. Raportointikauden aikana etsivä nuorisotyö kutsui yhdessä TE-palveluiden nuorten asiantuntijan kanssa alueen yrittäjiä ja työn-
välityspalveluita tutustumaan Ohjaamo Pientareen toimintaan. Alueen yrittäjiin on käyty myös tutustumassa nuorten ryhmien kanssa 
sekä yrittäjät ovat vierailleet Ohjaamolla kertomassa nuorille omasta alastaan. Tarkoituksena on ollut löytää yhteisiä väyliä nuorten 
työllistymiseen sekä herätellä nuorten ajatuksia erilaisista työllistymismahdollisuuksista alueella. 
 
Ohjaamo Pientareen saadessa nimetyn TE-palveluiden Ohjaamo toiminnan koordinaattorin tehostui etsivän nuorisotyön ja Te-palve-
luiden yhteistyö. TE-palveluiden työntekijän kanssa tehtävä yhteistyö on parantunut ja selkeytynyt etsivälle nuorisotyölle merkittävästi 
ja nuorten asioiden hoitaminen on nopeutunut. Tämä on monen nuoren kohdalla vaikuttanut positiivisesti mm. toimeentuloon, koska 



nuorille on pystytty järjestämään nopealla aikataululla tarvittavat palaverit ja selvitykset, jolloin nuoret ovat ohjautuneet tarvitsemiinsa 
työllistymistä edistäviin palveluihin sujuvasti ilman pitkiä odotteluaikoja. 
 
 
6 Etsivän nuorisotyön asiakkuudet 
 
Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa nuorten palveluissa Pieksämäellä ja asiakasmäärät ovat verrattain suuret kaupungin 
kokoon nähden. Pitkäaikainen verkostotyö on tehnyt työn tunnetuksi ja tiivis yhteistyö eri toimialojen kanssa on tehostanut palveluun 
ohjautumista. Etsivät ovat tavoittaneet nuoria kaikista ikäluokista. 
 
Edelliseen raportointikauteen verrattuna asiakasmäärä on hieman lisääntynyt. Suurin muutos asiakkaiden ikää tarkastellessa on 16–20 
-vuotiaiden asiakkaiden määrän selkeä kasvu, joka selittynee ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamina muutoksina opiskeluun 
ja opintoihin hakeutumisella. Puolestaan 21–25 -vuotiaiden asiakkaiden määrän selittää tiivis yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan ja 
nuorten työpajan kanssa. Miehiä on jälleen asiakkuudessa naisia enemmän, se selittynee osaltaan aikalisätoiminnalla.  
 
 

Avustuskausi 2019–2020 ikäluokat 

 
 
 

Avustuskausi 2018–2019 ikäluokat 

 
 
 
Nuorten ohjautumisessa etsivään nuorisotyöhön ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia prosenttiosuuksina, mutta kun tarkastel-
laan nuorten suoria yhteydenottoja sähköisen median kautta, on määrä tuplaantunut edelliseen raportointikauteen verrattuna. Tämä 
on positiivinen kehityssuunta, sillä nuorten sitoutuminen etsivään nuorisotyöhön on koettu paremmaksi silloin, kun nuori on ohjautu-
nut omaehtoisesti palveluun. Sosiaali- ja terveyspalveluista ohjautuvuus on laskenut, mikä osaltaan selittynee siellä tapahtuneina 
useina henkilöstön vaihdoksina. Asia on syytä huomioida ja viedä tehostetusti tietoa etsivästä nuorisotyöstä sosiaali- ja terveystoimen 
henkilöstölle sekä kehittää uusia yhteystyön muotoja.  
 
 

Avustuskausi 2019–2020 ohjautuvuus  Avustuskausi 2018–2019 ohjautuvuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



Asiakkaat ohjautuvat omien voimavarojensa mukaan eteenpäin yhdessä nuoren kanssa suunniteltuihin ja tarvitsemiinsa palveluihin.  
Sosiaali- ja terveyspalvelut, työ sekä opinnot ovat usein yleisin jatkopolku. Nuorten liikkuvuus paikkakunnalta toiselle on myös suurta 
mikä selittää muu-saraketta. Työhön liittyviin toimenpiteisiin ohjautuvuus on prosentteina lähes tuplaantunut edelliseen raportointi-
kauteen verrattuna. Tämä selittynee yhteistyön tiivistymisellä niin työllisyyspalveluiden kuin TE-palveluidenkin kanssa.  
 
Asiakkuuksien kesto riippuu täysin nuoren tilanteesta ja tarpeesta. Palvelu on haluttu pitää joustavana, joten pitempiäkin asiakkuuksia 
voidaan tarjota tarpeen mukaan. Edellisten vuosien tapaan yli vuoden kestäneet asiakkuudet ovat edelleen kasvaneet. Pitkien asiak-
kuuksien takana joidenkin nuorien kohdalla on se, ettei heille ole olemassa heidän tarvitsemaansa palvelua tai palveluihin on haastavaa 
päästä, jolloin monen kohdalla etsivä nuorisotyö jää nuorta kannattelevaksi tahoksi. Nuorten palvelut vaativatkin kehittämistä, jotta 
jokaiselle nuorelle löytyisi se oma paikka tukemaan hänen kasvuaan ja kehitystään. 
 
 

Avustuskausi 2019–2020 päättyminen   Avustuskausi 2019–2020 kesto 
 
 

 
 


