
ETSIVÄ NUORISOTYÖ     7/2019-6/2020 

Tiivistelmä  

 
Pieksämäen etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat verkostotyön ja moniammatillisen yh-
teistyön kehittäminen ja vahvistaminen etsivän nuorisotyön näkökulmasta, lyhytaikai-
sempi nuorten ohjaus- ja neuvontatoiminta, pienryhmätoiminta, Ohjaamo Pientareen toi-
minta, katupartiotyö sekä nettinuorisotyö. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on ollut ta-
voittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun tuen 
piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen 
ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista (nuorisolaki 10§) ja työn 
lähtökohtana on ne tiedot, jotka nuori itsestään antaa sekä nuoren oma arvio tarvitse-
mansa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle tuen omien tavoitteiden ja pal-
veluiden tarjonnan yhdistämiseksi. Voidaankin siis sanoa, että etsivä nuorisotyöntekijä on 
nuorelle luottamuksellinen rinnalla kulkija, joka toimii linkkinä nuorten ja palvelujärjes-
telmän välillä madaltaen nuorten kynnystä löytää ja saada apua.  
 
Toiminnassa on vahvistettu ja vakiinnutettu etsivän nuorisotyön roolia Pieksämäellä pa-
nostamalla monialaiseen yhteistyöhön ja työn kuvan avaamiseen niin nuorille kuin yhteis-
työtahoillekin. Eri palveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitetty entistä avoimem-
maksi, jotta palvelua tarvitsevat nuoret tavoitettaisiin entistä varhaisemmassa vaiheessa 
ja verkosto osaa ohjata nuoria oikean palvelun piiriin.  
 
Tammikuussa 2017 nuorten työpajatoiminta siirtyi kokonaisuudessaan Pieksämäen kau-

pungin omaksi toiminnaksi Ohjaamo Pientareen kanssa samoihin tiloihin. Seinättömällä 

työpajalla toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua, tuettua harjoittelua sekä 

starttipajaa. Tavoitteena on luoda sellainen malli, jossa nuori voi oman kuntonsa mukaan 

liikkua joustavasti palvelusta toiseen ilman, että hänen toimeentulonsa siitä kärsii. Nuor-

ten työpajan myötä yhden etsivän työnkuva muutettiin työpajaetsiväksi. Pajaetsivän työ-

hön kuuluu nuorten palveluverkoston luominen Ohjaamo Pientareen asiantuntijaryhmää 

hyödyntäen. Pajaetsivä tukee nuoren kiinnittymistä työpajalle ja tulevaisuustyöskentelyn 

avulla ohjaa häntä kohti työtä/opintoja pajajakson jälkeen. Pajaetsivä kulkee nuoren rin-

nalla pajajakson aikana eri viranomaistapaamisissa. Nivelvaihetyöskentely ja pajajakson 

jälkeinen seuranta kuuluvat myös pajaetsivän toimenkuvaan. 

Tavoitteet:  

 
1. Löytää kohderyhmään kuuluvia nuoria sekä kohdata heitä heidän omassa elinympäris-
tössään. Etsivän nuorisotyön tavoitteena on auttaa nuoret heidän tarvitsemiensa palve-
luiden ja muun tuen piiriin. Tarjotaan nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.  

2. Yhteistyön kehittäminen nuorten ja oppilaitosten tarpeista lähtien – ennaltaehkäisy! 

3. Moniammatillisen verkostotyön kehittäminen  

4. Olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselli-
seen aikuiskontaktiin  
5. Olla nuoren tukena ja äänenä palveluverkostossa 
 
Toimintasuunnitelma avustuskaudelle:  
 
Etsivä nuorisotyö tukee nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin  
toteuttaen näin yhdenvertaisuuslakia. Perustyön tavoitteena on toimia linkkinä erilaisten 
nuorten palveluiden välillä, sekä vaikuttaa ja kehittää nuorten palveluita luoden toimin-
tamalleja palveluohjauksen sujuvuuden saavuttamiseksi. Tarkoituksena on antaa nuorille 



mahdollisuus luottamukselliseen aikuiskontaktiin, jotta nuoret voivat saada apua ongel-
miinsa, kun he itse ovat siihen valmiita. Tavoitteena on vahvistaa toimintamallia siitä, 
kuinka nuoret tavoitettaisiin jo silloin, kun palvelun tarve on pieni ja työote on vielä en-
naltaehkäisevässä työssä. Koulujen kanssa yhteistyötä tiivistetään entisestään, jotta pu-
dokkaita ei tulisi, tai tilanteeseen päästäisiin puuttumaan ennen opinnoista eroamista. 
Perustyön lisäksi on tulevalle avustuskaudelle nostettu seuraavat kaksi painopistettä.  
 
1. Yhteistyön kehittäminen te-toimen ja paikallisten yrittäjien kanssa  
 
Vuoden 2018 keväällä Työ- ja elinkeinoministeriö tuki Ohjaamoiden vakinaistamista ra-
hoittamalla TE-toimistoihin Ohjaamotoiminnan koordinaattoreita. Pieksämäki sai myös 
oman koordinaattorinsa, jonka työnkuvaan kuuluu asiakastyön lisäksi maakunnallinen 
ohjaamokoordinointi. Koordinaattorin myötä etsivien yhteistyötä TE-palveluihin voidaan 

kehittää entisestään, nuorten palveluita kehittää ja jalkauttaa niitä Ohjaamo Pientareelle 
entistä tiiviimmässä yhteistyössä.  
Yritysyhteistyötä on lähdetty kehittämään yhteistyössä etsivien, Ohjaamon sekä TE-pal-
veluiden kanssa. Ohjaamo Pientareelle valittiin Pieksämäen yrittäjien hallituksen yhdys-
henkilö, jonka kanssa lähdetään kehittämään uusia työtapoja. Yhdyshenkilön kanssa 
suunnitellaan yritysvierailuja, tiedotusta ja ohjausta työkokeilupaikoille sekä rekrytreffejä 
nuorten ja yrittäjien kesken työvoimaa tarvitseville aloille. Lisäksi yhdyshenkilö välittää 
tietoa yrittäjiltä ja ohjaamolta toisilleen. Myös yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille tarjo-
taan yritysmentoreita.  
 
2. Netti/verkkonuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen etsivään nuorisotyö-
hön  
 
Pieksämäellä 2018-2019 on meneillään nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämishanke, 
jonka tavoitteena on kehittää nuorisotiedotusverkosto Po1nttia. Etsivä nuorisotyö tekee 
yhteistyötä Nuorten tieto- ja neuvontatyön koordinaattorin kanssa, koska Po1nt on yksi 
etsivässä nuorisotyössä käytettävä verkkoalusta. Hankekoordinaattorin kanssa kehite-
tään myös etsivässä nuorisotyössä tehtävää nuorten tieto- ja neuvontatyötä. Po1nt palve-
lun kehittäminen yhdessä hankekoordinaattorin kanssa mahdollistaa myös niiden nuor-
ten tavoittamisen jotka asuvat kauempana kylätaajamissa. Tavoitteena on hankkeen päät-
tyessä juurruttaa hankeen kehittämiä menetelmiä etsivään nuorisotyöhön.  
 
Nuorten Yelpbox on yksi nuorten tieto- ja neuvontatyön työkalu, jossa Po1ntin verkkopor-
taalisivuille on laadittu palvelunkartoituspohja. Tämän kautta nuori voi pohtia omaa pal-
velun tarvettaan ja etsivässä nuorisotyössä pohjaa voidaan hyödyntää nuoren kanssa hä-
nen tarvitsemiensa palveluiden hahmottamisessa.  
 
Etsivässä nuorisotyössä monialainen yhteistyö on tärkeää myös digitaalisten/verkkopal-
veluiden kehittämisen kohdalla. Etsivät nuorisotyöntekijät kuuluvat Ohjaamon ohjaus-
ryhmään, jossa kehitetään moniammatillista palveluohjausta. Ohjaamon ohjausryhmään 
on tavoitteena myös yhdistää nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämisryhmä, sillä kum-
massakin ryhmässä on paikalliset nuorten palveluissa toimivat tahot. Tämän verkostoryh-
män tehtävä on myös kehittää nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluita.  
 
Etsivästä nuorisotyöstä tehdään ”nuorten silmin” markkinointivideo. Nuoret tuottavat 
oman näköisen videon etsivästä nuorisotyöstä, joilla tavoitetaan nuoria heille ominaisen 
viestintäkanavan kautta. Samalla videossa avattaisiin etsivän nuorisotyön työnkuvaa 
nuorten näkökulmasta ja sitä kautta avataan nuorille enemmän käsitystä siitä missä kai-
kessa etsivänuorisotyö pystyy auttamaan nuoria.  
 
 



Kohderyhmä  
 
1. Peruskoulun päättäneet, jotka ovat vailla toisen asteen koulutuksen vaatimaa osaa-
mista  
2. Toisen asteen perustutkinnon suorittaneet, jotka jäävät pitkäaikaistyöttömäksi  
3. Koulutuksensa, erityisesti ammatillisen perustutkinnon keskeyttäneet koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolelle jäävät  
4. Muista nuorten palveluverkon palveluista putoavat tai palvelun keskeyttävät nuoret, 
kuten armeijapudokkaat ja TE-toimiston työtoiminnan keskeyttävät, jonka hallinnoivalla 
taholla on lainmukainen ilmoitusoikeus.  
5. Putoamisvaarassa olevat, esim. alhaisesta motivaatiosta kärsivät nuoret tai elämänhal-
linnassa tukea tarvitsevat. 
 

Rahoitus:  
Itä-Suomen AVI 54 000 euroa  


