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Etsivä nuorisotyö Siuntiossa
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palveluiden ja muun
tuen piiriin, joilla edistetään nuoren elämäntilanteen selkiytymistä, itsenäistymistä ja pääsyä koulutukseen. Siuntion
etsivään työhön voi ohjata 13-29 –vuotiaat nuoret, sillä etsivät työskentelevät myös Omin Jaloin –menetelmän
parissa. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan
arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä työ on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta toimintaa.
Nuorisolain (11§) mukaisesti tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten
Ohjaaminen etsivään työhön:
· edellyttää lähtökohtaisesti nuoren suostumusta
· salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystiedot tulee kuitenkin luovuttaa, jos kyseessä:
1. peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut
opintoja
2. nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää ammatillisen tai lukiokoulutuksen
3. nuori, joka keskeyttää varusmies- tai siviilipalveluksen palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai
joka keskeyttää palveluksen
4. Myös muu kuin edellä mainittu viranomainen ja Kansaneläkelaitos voivat salassapitosäännösten
estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja
yhteystiedot, jos viranomainen arvioi tehtävässään saamiensa tietojen perusteella nuoren
tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.
· tieto voidaan jättää antamatta, jos arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen
On toivottavaa, että ilmoitus etsivään työhön tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä nuoren (ja hänen
perheensä) kanssa. Nuorelle (ja perheelle) tulee kertoa mitä ohjaaminen etsivään työhön tarkoittaa ja että työ
vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.
Ilmoittavan henkilön yhteystiedot:________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ohjauksen syyt/arvio nuoren tuen tarpeesta:
________________________________________________________________________________________________
Ohjattu:

Etsivään työhön

Omin Jaloin toimintaan

ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT
Nimi: ___________________________________________________________________________________
Osoite: _________________________________________________________________________________
Syntymäaika tai –vuosi (ei sotun loppuosaa): ___________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________________________________
Sähköposti: ______________________________________________________________________________
HUOLTAJAN YHTEYSTIEDOT (kun kyseessä alaikäinen nuori)
Nimi: ___________________________________________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________________________________
Päiväys _____ / _____ 20 _____ ja allekirjoitukset

__________________________
lähettävä taho

________________________
nuori (tarvittaessa)

____________________________
huoltaja (tarvittaessa)

Ilmoitus lähetetään postitse osoitteeseen: Siuntion kunta, Etsivä nuorisotyö Puistopolku 1, 02580 Siuntio.

