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ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOTEUTUS IISALMESSA

Iisalmen kaupunki on tehnyt sopimuksen Iisalmen Nuorison Tuki ry:n kanssa etsivän nuorisotyön toteuttamisesta Iisalmessa.
(sopimus löytyy http://ktweb.iisalmi.fi > pöytäkirjat >Vapaa-aikalautakunta 6.4.2011 § 40)

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeen mukaan tietojen luovuttaminen nuorisolain
mukaisista nuorista tehdään suoraan etsivää nuorisotyötä tekeville henkilöille.
Iisalmen Nuorison Tuki ry:n etsivät nuorisotyöntekijät:
• Petri Karhu (hankeohjaaja) p. 044 521 0051 petri.karhu(a)kehypaja.fi
• Anni Kurki (hankeohjaaja) p. 044 037 5133 anni.kurki(a)kehypaja.fi
Iisalmen vapaa-aikapalvelukeskus vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään nuorisolain mukaisesti. Iisalmen Nuorison Tuki ry noudattaa toiminnan
suunnittelussa, toteutuksessa ja raportoinnissa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta.
Iisalmen kaupungin ja Iisalmen Nuorison Tuki ry:n tekemän sopimuksen mukaisesti
toiminnasta raportoidaan kirjallisesti Iisalmen vapaa-aikalautakunnalle puolivuosittain ja monialaiselle työryhmälle kokousten yhteydessä. Raportissa tulee näkyä vähintään etsivään nuorisotyöhön ohjatut ja tavoitetut nuoret, mitä kautta nuoret ohjautuivat toimintaan, nuorten ikä- ja sukupuolijakauma ja koulutustausta sekä mihin
toimenpiteisiin ja palveluihin ohjattiin. Tiedot perustuvat etsivän nuorisotyön
käyttämään PARent-ohjelmaan.
Iisalmen vapaa-aikapalvelukeskuksessa etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaa johtava nuoriso-ohjaaja Tarja Komulainen p. 040 5454 546 tai e-mail
tarja.komulainen(a)iisalmi.fi
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LIITE 1

Nuorisolain 7 b §
Etsivä nuorisotyö
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään
sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti
perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.
Kun kunta järjestää etsivää nuorisotyötä, sen tulee nimetä etsivän nuorisotyön toimeenpanosta vastaava kunnan viranhaltija tai kuntaan työsopimussuhteessa oleva henkilö. Etsivällä
nuorisotyöntekijällä on oltava riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.
Etsivää nuorisotyötä voivat järjestää kunta tai useammat kunnat yhdessä. Kunta voi järjestää etsivää nuorisotyötä hankkimalla palveluja myös nuorten palveluja tuottavalta yhteisöltä, jolloin kunta vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain
mukaisesti.

Nuorisolain 7c §
Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten
Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus,
jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä.
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 alle 25-vuotiaasta nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa;
3) puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta
nuoresta, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen.
Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, puolustusvoimat taikka siviilipalveluskeskus voi jättää
tiedot 2 momentissa tarkoitetusta nuoresta luovuttamatta, jos se arvioi käytettävissään olevien tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna, ettei nuori ole 7 b §:ssä tarkoitettujen palvelujen ja muun tuen tarpeessa.
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Myös muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoitettu viranomainen voi salassapitosäännösten
estämättä luovuttaa nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten nuoren yksilöinti- ja
yhteystiedot, jos viranomainen arvioi viranomaisena saamiensa tietojen pohjalta sekä nuoren tilanne ja tuen tarve kokonaisuudessaan huomioon otettuna nuoren tarvitsevan viipymättä tukea päästäkseen palvelujen ja muun tuen piiriin.
Tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen luovuttajan on sopivin tavoin etukäteen ilmoitettava nuorelle ja alaikäisen nuoren huoltajalle, että nuorta koskevia tietoja voidaan 2
ja 4 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa luovuttaa etsivää nuorisotyötä varten.
Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja ei luovuteta sellaisesta nuoresta, josta on lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n mukaan tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle
toimielimelle.

Nuorisolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072
tai www.finlex.fi -> nuorisolaki
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