Etsivän nuorisotyön

Ohjaus- ja neuvontapalvelut
Oulun seudulla

Etsivän nuorisotyön ohjaus- ja
neuvontapalvelut Oulun seudulla
Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalveluiden kohderyhmää
ovat seudulla asuvat 15–25 (29) -vuotiaat nuoret, jotka ovat työn, koulutuksen tai
muun aktiivisen toiminnan ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle.
Lisäksi Oulun Diakonissalaitoksen etsivä nuorisotyö täydentää Oulun kaupungin
nuorten palveluita ja toimii kumppanuussopimuksella yhteistyössä Oulun kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa.
Etsivän nuorisotyön pyrkimyksenä on tavoittaa kohderyhmään kuuluvat Oulun
seudun nuoret ja kartoittaa heidän kanssaan yhdessä tulevaisuuden suunnitelmia.
Tavoitteena on ohjata nuorta yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja tehdä näkyväksi
erilaiset polut kohti koulutusta, työelämää tai muuta tarkoituksenmukaista ratkaisua. Etsivän nuorisotyön palveluihin kuuluvat muun muassa ohjauskeskustelut,
opiskelupaikan tai työkokeilupaikan hakemisessa avustaminen, tutustumisvierailut
sekä ryhmätoiminta. Teemme tarvittaessa yhteistyötä myös vanhempien tai muun
verkoston kanssa.
On tärkeää, että tavoitamme kohderyhmään kuuluvat nuoret mahdollisimman
kattavasti. Pyydämme ystävällisesti, että ilmoittaisitte meille, mikäli tiedossanne on
ilman opiskelupaikkaa oleva nuori. Teemme mielellämme yhteistyötä myös niissä
tilanteissa, joissa nuoren opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

Virpi Huittinen
koordinaattori
etsivä nuorisotyö/Byströmin nuorten palvelut
044 703 1245
virpi.huittinen@ouka.fi

Tietojen luovuttaminen etsivää
nuorisotyötä varten
Nuorisolaki 7 c § (20.8.2010/693)
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.

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 tuen piiriin.
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