
Etsivä nuorisotyö –
kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin.

yhteysetsivaan.fi on maksuton valtakunnallinen palvelu, jonka 

avulla nuoren yksilöinti- ja yhteystietojen sähköinen luovuttaminen nuoren 
kotikunnan etsivään nuorisotyöhön on tietoturvallista, sujuvaa, nopeaa, 
toimivaa ja vastaa tietosuoja-asetuksia ja saavutettavuusdirektiivin 
säännöksiä.

Mitä varten yhteydenottojärjestelmä on olemassa?
yhteysetsivaan.fi-palvelun tarkoitus on välittää nuorisolaissa mainittujen viranomaisten, nuoren itsensä ja 
muiden nuorten kanssa toimivien tahojen yhteydenottopyyntö sähköisesti nuoren kotikunnalle etsivää 
nuorisotyötä varten. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni apua ja tukea tarvitseva nuori pääsee 
viipymättä palvelujen ja muun tuen piiriin ja nuorten osallisuutta voidaan lisätä ja syrjäytymistä vähentää.

Mitä tietoja?
Yksilöinti- ja yhteystietoja ovat nuoren nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite ja 
asiointikieli. Muita tietoja ei etsivää nuorisotyötä varten saa luovuttaa. Turvakiellon alaisia yhteystietoja ei 
luovuteta kunnalle etsivää nuorisotyötä varten.

Etsivä nuorisotyö ja oppivelvollisuus
Uudessa oppivelvollisuuslain (1214/2020) 14 §:ssä säädetty oppivelvollisen asuinkunnan ohjaus- ja 
valvontavastuu ei kuulu nuorisolain mukaisiin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin.  Etsivä 
nuorisotyöntekijä voi olla mukana ohjaamassa nuorta hänelle soveltuvaan koulutukseen tai muihin 
tarvittaviin palveluihin. 
Etsivä nuorisotyö on aina maksutonta, luottamuksellista, ja perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Etsivään nuorisotyöhön 
ei liity nuorelle pakkoa tai velvollisuutta.

Koulutuksen järjestäjät yhteydenottopyynnön 
lähettäjinä etsivään nuorisotyöhön 1.8.2021 alkaen
Oppivelvollisuuden laajentamista koskevan lainsäädännön 
valmistelun yhteydessä on muutettu myös nuorisolain 11 §:ää, 
jossa säädetään tietojen luovuttamisesta etsivälle 
nuorisotyölle. Muutoksia on tehty 11 §:n 2–4 momenttiin. 
Nuorisolain muutokset tulivat voimaan 1.8.2021. 

koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot muusta kuin 
oppivelvollisesta nuoresta, joka keskeyttää opinnot 
ammatillisessa koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai 
tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa

koulutuksen järjestäjä voi luovuttaa tiedot oppivelvollisesta 
nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa 
koulutuksessa, lukiokoulutuksessa tai tutkintokoulutukseen 
valmentavassa koulutuksessa

Milloin palvelu on saatavilla?
yhteysetsivaan.fi-palvelu on avattu syyskuussa 2021!

Järjestelmä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja sen 
ylläpitäjänä toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. 

Kirjaudu palveluun 
Suomi.fi-tunnistuksella

Täytä tarvittavat 
yhteystiedot ja lähetä 
lomake

Nuoreen otetaan yhteyttä
mahdollisimman pikaisesti

Jätä yhteydenottopyyntö
etsivään nuorisotyöhön.

Yhteydenotto on helppoa ja turvallista. 
Lähetä yhteydenottopyyntö ja loput 
hoidetaan puolestasi.

Etkö pysty tunnistautumaan palveluun? Ota 
suoraan yhteyttä paikkakuntasi etsivään. 
Yhteystiedot löydät osoitteesta entit.fi.

https://yhteysetsivaan.fi/

