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1
PALVELUKUVAUS

1. Yleistä

Helsingin kaupungin opetusvirasto koordinoi etsivää nuorisotyötä Helsingissä ja tekee yh-
teistyösopimukset palveluntuottajien kanssa. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä
alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka
tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäk-
seen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsi-
vällä nuorisotyöllä voidaan parantaa nykyistä paremmin palvelujen saavutettavuutta niille
nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön avulla tukea tarvitsevat nuoret saatetaan niiden palvelujen piiriin, jotka
parantavat nuorten arjenhallintataitoja ja valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön ja
joilla tuetaan nuoria suuntaamaan elämäänsä. Etsivän nuorisotyön tarjoama tuki on nuo-
relle vapaaehtoista.

Etsivästä nuorisotyöstä säädetään nuorisolaissa (693/ 2010).

2. Palvelun sisältö

Palveluntuottaja järjestää etsivää nuorisotyötä nuorisolain ( 693/2010) mukaisesti.

Palveluntuottaja ja tilaaja toimivat sopimuskauden aikana yhteistyössä palvelun tuottami-
seen ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Palvelun suorittamisesta kokonaisvastuussa olevilla henkilöillä on oltava vähintään korkea-
asteen tutkinto sekä vähintään viiden (5) vuoden kokemus nuorisotyön tai muissa sosiaa-
lialan tehtävissä toimimisesta.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että etsivää nuorisotyötä tekevillä työntekijöillä on riittävä
koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä ja he ovat ominaisuuksiltaan sopi-
via työhön. Riittävänä koulutuksena voidaan pitää esimerkiksi nuoriso- tai sosiaalityönteki-
jän, yhteisöpedagogin, erityisopettajan tai -sairaanhoitajan, psykologin tai muuta vastaa-
vaa, soveltuvaa koulutusta.

Riittävänä kokemuksena voidaan pitää vähintään muutaman vuoden työkokemusta nuori-
sotyöstä, jonka pohjalta etsivällä nuorisotyöntekijällä on todelliset valmiudet auttaa tukea
tarvitsevaa nuorta. Julkisen sektorin palvelujärjestelmän tuntemus edesauttaa työn menes-
tyksellistä hoitamista.
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Työn luonteen vuoksi etsivää nuorisotyötä suositellaan toteutettavaksi työpareittain.

3. Palveluntuottajan muut tehtävät

· palveluntuottaja toimii kiinteässä yhteistyössä oppilaitosten sekä muiden nuorille
palveluja tuottavien toimijoiden kanssa

· palveluntuottaja nimeää toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön
· palveluntuottaja tiedottaa etsivästä nuorisotyöstä ja hankkii palvelulle näkyvyyttä


