INFO - LUKUVUOSI 2019-2020
2. asteen opiskelijahuolto & etsivä nuorisotyö

Ota yhteyttä:
p. 040 184 3175

etsivanuorisotyo@hel.fi

Oppilaitosyhteistyö & etsivä nuorisotyö
• Stadin etsivien tiimi (Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelut)
suurimpana etsivän nuorisotyön toimijana vastaa kaikesta oppilaitosyhteistyöstä Helsingissä
• Etsivät (10 hlöä) työskentelevät samassa yksikössä Stadin jalkautujien kanssa (6 hlöä). Yksikön
esimies: toiminnanjohtaja Timo Kontio (timo.kontio@hel.fi / p. 040 650 0786)
• Jokaisella Stadin ammattiopiston toimipaikalla on oma yhteysetsivä, joka on erityisesti
opiskelijahuollon väen – opinto-ohjaajan, kuraattorin, psykologin – läheinen kumppani
• Yhteysetsivälle (ks. seuraava sivu) voi soittaa tai laittaa viestiä ilman mitään kynnystä aina
1) opiskelijan keskeytys- tai erotilanteissa
2) kun haluaisi keskustella etsivästä nuorisotyöstä ja/tai muista syrjäytymisvaarassa oleville nuorille
tarkoitetuista palveluista
3) kun toivotaan etsivän läsnäoloa oppilaitoksen toiminnoissa (esim. hyvinvointiryhmät / ohr:t /
erilaiset ohjaus- ja uratapahtumat tms.)

• Eronneiksi katsottavat opiskelijat ilmoitetaan aina enterhelsinki.fi –järjestelmään. Ilmoituksen
vastaanottamista seuraavalla viikolla etsivät ottavat yhteyttä nuoreen (puh. / e-mail / kirje)
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STAO:n toimipaikkojen yhteysetsivät
STADIN ETSIVÄ

2. ASTEEN TOIMIPAIKAT

Ella Halmela

Ilkantie

ella.halmela@hel.fi

Eiran aikuislukio

(Syksy 2020)

040 182 6700
Mikael Metsälä

Sturenkatu, Nilsiänkatu

mikael.metsala@hel.fi

Pälkäneentie

040 635 2019

Teollisuuskatu

Raija Murphy

Vilppulantie

raija.murphy@hel.fi

Prinsessantie

040 649 4826
Leena Peisa

Muotoilijankatu

leena.peisa@hel.fi

Hattulantie

040 681 6815

Kullervonkatu (+Mediakylpylä)

Iita-Mari Ruponen

Holkkitie

iita-mari.ruponen@hel.fi
040 149 1535
Laura Takala

Meritalo, Savonkatu

laura.takala@hel.fi
040 572 5056
Kalle Laakso

Abraham Wetterintie

kalle.laakso@hel.fi

Myllypuro

040 537 7628
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Toimintamallit: ohjaaminen Stadin etsiville
1.

tilanne: Nuori eroaa tai keskeyttää opintonsa + nuoreen on keskusteluyhteys + nuori
vaikuttaa olevan tuen tarpeessa (ei tukitahoa, suunnitelmia tms.) [Haluan erota -lomake]
A →
B →
C →

2.

kerrotaan nuorelle etsivästä työstä (esim. nettisivujen avulla)
otetaan yhteyttä oman toimipaikan yhteysetsivään
sovitaan yhteisestä tapaamisesta esim. oppilaitoksessa

tilanne: Nuori erotetaan tai opiskelupaikka perutaan + nuoreen ei saada yhteyttä +
nuoren arvellaan olevan tuen tarpeessa tai elämäntilanne on tuntematon
[Päätös opiskelijan eronneeksi katsomisesta –lomake]
A → liitetään 2. ja/tai 3. kirjeeseen mukaan Stadin etsivät –esite
B → tehdään nuoresta ilmoitus enterhelsinki.fi –järjestelmään
(esim. 3. kirjeen lähdettyä, kuitenkin viimeistään erotetuksi katsottaessa)
(C → toimipaikan yhteysetsivä voidaan kutsua mukaan kuulemistilaisuuteen)
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Ennakoiva yhteys etsivään
• Jos eroaminen/keskeyttäminen on todennäköistä, etsivä nuorisotyöntekijä voi tulla
mukaan oppilaitoksessa järjestettävään opiskelijan tapaamiseen ennakoivasti
opiskelijahuollon kutsusta
• Nuorelle kerrotaan etsivästä nuorisotyöstä yhtenä lähitulevaisuuden vaihtoehtona.
Etsivän asiakkuus ei kuitenkaan ala vielä tällöin
• Etsivät eivät voi tavoitella kadonneita opiskelijoita opettajien tai opiskelijahuollon
puolesta silloin kun nuoren tilanne ei ole oppilaitoksen tiedossa
• Opettajia on hyvä ohjeistaa olemaan opiskelija-asioissa aina yhteydessä ensisijaisesti
oman toimipaikan opiskelijahuoltoon, josta tarvittaessa konsultoidaan etsivää
nuorisotyötä
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Ilmoitusvelvollisuus - nuorisolaki
Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään,
luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti:
1)

opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot perusopetuksen päättäneestä nuoresta,
joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin

2) koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot nuoresta, joka keskeyttää
opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa
3)

puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot nuoresta, joka
vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia
tai joka keskeyttää palveluksen.

Tiedot nuoresta voidaan jättää luovuttamatta, mikäli käytettävissä olevien tietojen
perusteella ja nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuori ei
ole palvelujen ja muun tuen tarpeessa. (ks. nuorisolaki 21.12.2016/1285, 10 §)
➢ Esim. mikäli nuorella on asiakkuus lastensuojeluun/jälkihuoltoon/sosiaalipalv eluihin tms. ohjauskontakteja, on
syytä huolehtia tiedonkulusta ko. palv eluun, ja ilmoituksen etsiv ään työhön v oi tällöin jättää tekemättä
5

Mitä etsivässä nuorisotyössä tehdään?
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on
• tavoittaa tuen tarpeessa oleva 16-28 –vuotias nuori ja
• auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille

Olemme nuoren tukena esimerkiksi silloin kun
• tulevaisuudensuunnitelmat ovat epäselvät, ja työelämä tai opiskelupaikka mietityttää
• nuori ei saa selvää palveluiden tai lomakkeiden viidakosta (esim. Kela-/ sosiaali-/
työelämäpalvelut)
• hän etsii itselleen sopivia hyvinvoinnin ja terveyden palveluja
• hän kokee itsensä yksinäiseksi ja/tai kaipaa ohjausta vapaa-ajan tekemisen ja harrastusten
tai erilaisen sosiaalisen toiminnan löytämiseksi
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Miten Stadin etsivät toimivat?
• Toimistomme on Rikhardinkadun kirjaston sisäpihalla (osoite: Korkeavuorenkatu 43 D, 4. krs.),
jossa ei kuitenkaan ole vastaanottoa. Sivutoimistomme sijaitsee Stadin ammattiopiston
Hattulantien toimipaikan 4. kerroksessa (huone 431).
• Liikumme paljon ympäri Helsinkiä. Tapaamiset sovitaan sinne, missä nuoren on hyvä olla ja
jutella tai hoitaa asioitaan.
• Yleisiä tapaamispaikkoja ovat esimerkiksi kahvilat Kampissa, Kurvissa, Itiksessä ja Malmilla.
Usein juttelemme virvokkeen äärellä, jonka nuorelle tarjoamme.
• Etsivä myös kulkee nuoren rinnalla ja tukena esimerkiksi hoitamassa asioita virastoissa ja
terveyspalveluissa, sekä esimerkiksi tutustumassa oppilaitoksiin tai erilaisiin harrastuksiin.
• Toisinaan järjestämme ryhmätoimintoja (esim. luontoretkiä, pelipäiviä yms.)

• Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Toimimme aina nuoren suostumuksella, myös silloin
kun yhteydenottaja on joku muu kuin nuori itse. Etsivää nuorisotyötä sitoo vaitiolovelvollisuus.
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Yhteystiedot: Stadin etsivät & etsivät muualla
• Palvelupuhelin (arkisin klo 9-15): 040 184 3175
• Postiosoite: Stadin etsivät / Helsingin etsivän nuorisotyön yksikkö, PL 13455, 00099 Helsinki
• Yhteinen sähköposti: etsivanuorisotyo@hel.fi
• Nettisivut: http://etsivanuorisotyo.munstadi.fi
• Instagram: https://www.instagram.com/stadinetsivat/
• Discord-palvelin: http://discord.gg/gzuy2jD
• Facebook: https://www.facebook.com/stadinetsivat/
KAIKKI ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJAT HELSINGISSÄ: http://etsivanuorisotyo.munstadi.fi/yhteystiedot/
ETSIVÄ NUORISOTYÖ MUUALLA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA:
• Espoo: nettisivut / puh. 043 824 3453 / sähköposti: etsivanuorisotyo@espoo.fi
• Vantaa: nettisivut / puh. 050 312 4372 / sähköposti: etsivanuorisotyo@vantaa.fi
• Kauniainen: nettisivut / puh. 050 523 0695 / sähköposti: erica.saari@kauniainen.fi
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