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ETSIVÄ TARJOAA 
NUORELLE HÄNEN 
TARVITSEMANSA TUEN 

Tiesitkö, että etsivä nuorisotyö on 
lähes jokaisen kunnan tarjoama 
palvelu, johon nuoren voi ohjata, kun 
sinulla herää huoli hänestä? 

 

 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
ON NUORELLE 

Vapaaehtoista 
Luottamuksellista 
Maksutonta 

 
 
 

SINÄKIN VOIT OLLA NUOREN KANSSA 
YHTEYDESSÄ ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN 
 

- Mikäli sinulla herää huoli nuoresta 

- Nuori kohtaa hankaluuksia suorittaa opintojaan 

- Nuori on valmistumassa, eikä ole löytänyt työpaikkaa tai 
jatkokoulutuspaikkaa 

- Nuori hakee asuntoa tai kaipaa tukea itsenäistymiseensä 

- Nuori pohtii tulevaisuuttaan ja kaipaa neuvoja tai ohjausta 

 



 

   

NICON TARINA  
 

”Oppilaitoksen kuraattori pyysi Nicon tapaamiseen, koska opinnot eivät 
olleet edenneet ja poissaoloja oli paljon. Keskustelussa selvisi, että 
Nicolla oli opintojen lisäksi vaikeuksia myös muussa elämässään. Hän 
oli muuttanut jokin aika sitten paikkakunnalle, rahaa ei ollut lääkkeisiin 
ja hoitosuhde oli jäänyt kotipaikkakunnalle.  

 
Hänellä oli AMK-tutkinto loppusuoralla, mutta vaikeuskerrointa 
kasvattivat erilaiset nepsyoireet, joita ahdistava elämäntilanne 
luonnollisesti voimisti. Kuraattori otti yhdessä Nicon kanssa yhteyttä 
etsivään nuorisotyöhön. Etsivät keskustelivat Nicon kanssa, tehtiin 
tilannekatsaus ja ensisijaisena apuna sosiaalipuolen kanssa 
maksusitoumus lääkkeisiin. Perustoimeentulo saatiin kuntoon, ja 
Nicolle luotua aitoa toiveikkuutta jatkon suhteen. 

 
Etsivät ovat olleet tavoitettavissa tarvittaessa ja Nico on osallistunut 
myös etsivien järjestämään pienryhmätoimintaan. Viimeksi kuulumisia 
kysyttäessä Nico oli menossa työhaastatteluun. Nico on juuri saanut 
tutkintonsa suoritettua.” 

 

 

ILMOITUSVELVOLLISUUS ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN   
 
Koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot yli 18-vuotiaasta 
nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa (Nuorisolaki 10 ja 11 §).  
 
Puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot 
nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta 
palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.   
 
Nuoren suostumuksella nuoren tiedot voi luovuttaa virallisen, 
valtakunnallisen yhteysetsivaan.fi -yhteydenottojärjestelmän kautta. 
Etsivää nuorisotyötä on tarjolla lähes jokaisessa Suomen kunnassa. 
Kaikkien kuntien yhteystiedot etsivään nuorisotyöhön löytyvät entit.fi -
sivustolta.   
 
Parhain terveisin,   
Varsinais-Suomen etsivä nuorisotyö  

(Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Ori pää, Paimio, 
Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki, Vehmaa) 

https://yhteysetsivaan.fi/
https://entit.fi/

