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NUORISOPALVELUT 

Nuorten työpajatoiminta 
16-28-vuotiaille nuorille 

Nuorten 
koulutus- ja 
työllisyys- 
työryhmä 

Koulutukseen ohjaus 
Urasuunnittelu 

Psykososiaaliset palvelut 
Peruskoulun arvosanojen 

korotus ja päättäminen 
Nuorten osallistaminen 

 

NUORTEN TYÖPAJAT 16-28-vuotiaille nuorille 

Neilikkatien pajatalo: 
 

KEITTIÖPAJA 
 

VIESTINTÄ- JA  
VUOROVAIKUTUSPAJA 

KÄDENTAITOPAJA 

AUTO JA  
METALLIPAJA 

KODIN  
KUNNOSTUSPAJA 

PUU- JA  
MAALAUSPAJA 

YHTEISTYÖ PKS 

SVEPS 
RUOTSINKIELINEN 
TUOTANTOKOULU 

yhteistyössä  
pääkaupunkiseudun 

kuntien kanssa 

Sivistystoimen toimiala 

MENOLIPPU 
Peruskoulu päätökseen 
 – eteenpäin opintiellä 

 –hanke (ESR) 

alle 29-vuotiaille nuorille 
 

NUORTEN OHJAUS- JA 
TUKIKESKUS KIPINÄ 

JA ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
 

yhteistyössä sivistystoimen, 
 sosiaali- ja terveystoimen 

 ja nuorisopalveluiden  
kanssa 

 
(OKM) 

 
 
 

Nuorten oppisopimustoiminta 
Työkokeilut kaupungin eri 

toimipisteissä 
 

TUKIKESKUS 
Kipinä 

 
nuoret vain  

ohjauskeskuksen kautta 
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Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä 
OHJAUSKESKUS KIPINÄ: 
 
• Kipinä tarjoaa ohjausta alle 29 -vuotiaille vantaalaisille nuorille.  

• ilman opiskelupaikkaa jääneet  
• opintonsa keskeyttäneet (peruskoulu, toinen aste tai lukio)  

 
• Ohjauskeskuksen toiminnan keskeisenä ajatuksena on, että nuori 

saa peruskoulun päätyttyä helposti tarvitsemaansa tukea ja ohjausta 
elämänsuunnitteluun. Työntekijät ohjaavat nuoria muun muussa 
uusiin opiskelupaikkoihin ja työpajoille.  

 
TUKIKESKUS KIPINÄ: 
• nuoret tulevat tukikeskukseen ohjauskeskuksen ja etsivän 

nuorisotyön kautta  
• Tukipajatoiminta 
 
 



Etsivä nuorisotyö 
 
kohderyhmänä 16- 28 -vuotiaat 
nuoret (Nuorisolaki 72/2006)  
 vailla koulutus- tai työpaikkaa  
 kotiin syrjäytyneet  
 verkostoihin sitoutumattomat  
 asunnottomat, 
terveysongelmaiset ym.  
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Etsivän nuorisotyön toimintatavat 

• Etsii vastauksia nuoren mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin 

• Auttaa nuorta saavuttamaan 
tarvitsemansa palvelut 
jatkokoulutukseen 

• Tukea nuorta elämänhallintaan 
liittyviin kysymyksiin  

• Palveluohjaus  
• Palveluihin kiinnittymisen tukeminen  
• Apua viranomaisten kanssa asioiden 

selvittelyyn 
• Tarvittaessa kotikäyntejä  
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Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön 

• etsivästä nuorisotyöstä säädetään Nuorisolaissa (693/2010 ja HE 1/2010 vp) 
- huoli nuorista tehtävät ilmoitukset Vantaan kaupungille ohjauskeskus@vantaa.fi 
puh: 0503124372 
- vastuuhenkilö Moona Kaitanen, moona.kaitanen@vantaa.fi puh: 0407795643 
• 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 
• Tieto voidaan jättää antamatta, jos arvioidaan, ettei tiedon luovuttaminen 
nuoren 
auttamiseksi ole tarpeen 
• Tietojen luovuttamismahdollisuudesta ilmoitetaan etukäteen nuorelle ja huoltajalle 
• Jos tehdään lastensuojeluilmoitus, ei tehdä ilmoitusta etsivää nuorisotyötä varten 
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Kipinän asiakkaat 2011-2013 

1.1.-30.6.2014 asiakkaita yhteensä 845 
383,  some + ohjauspuheluita 462 

 
2013 asiakkaita yhteensä 2260 
632  (n 271/ m 361) 
• some + ohjauspuhelut 1628 
2012  asiakkaita yhteensä 1239 
• 515 (n 225/m 290) 
• some + media-asiakkaat 724 
2011  asiakkaita yhteensä  549  
• 386  (n 166/ m 220)  
• some + media-asiakkaat 163 

 
Tukikeskuksessa yhteensä15 paikkaa, joiden kanssa ohjauskeskus 
työskentelee ennen tukikeskukseen siirtymistä. 
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Huoli 
tulevaisuudesta 

Sosiaalisten 
tilanteiden 
pelko 

Muut 
psyykkiset 
sairaudet 

Seksuaalisuuteen 
liittyvät tekijät 

Ulkopuolisuuden 
tunne 

Rikoksen 
tekijä 

Rikoksen 
uhri 

Pelot 

Kiusaaminen 
Yksinäisyys 

Päihteiden 
käyttö 

Nettiriippuvuus 

Ahdistus 

Toimeentulo 

Itsetunto 

Asunnottomuus 

Masennus 

Nuoren huolenaiheet  



Kohtaaminen 
 

”Erilaisissa tilanteissa olevien nuorten 
aitoa, vastuullista, ennakkoluulotonta 
ja kunnioittavaa kohtaamista.”  
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KOHTAAMISEN PERIAATTEET 

• Kohdata jokainen nuori sellaisena kuin hän on 
• Olla läsnä ihmisenä ja ammattilaisena 
• Arvostava suhtautuminen 
• Nuoreen Uskominen 
• Luottamus 
• Verkostoyhteistyö 
• Ajan antaminen  
• Suunnan määrittäminen yhdessä nuoren kanssa 
• Tulevaisuuden näkymien antaminen ja toivon ylläpitäminen 
• Rinnalla kulkeminen 
• Nuoren tahtiin etenevä työskentely 

 
Paras tapa torjua rikoskierteeseen ajautumista on syrjäytymisen 

ehkäisy 
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Verkostoyhteistyö 

- Yksilöllisten tarpeiden mukaan 
- Yksin emme riitä 
- Verkostojen kokoaminen 
-  Tiivis yhteistyö verkostojen kanssa 
- Vankilasta vapautuvien kohdalla 

Rikosseuraamuslaitoksella 
koordinointivastuu 
- Kipinä paikka, josta saa ohjausta 

koulun ja työpaikan suhteen 

- Tuetaan nuoren polkua yhdessä 
eteenpäin 
- Saattaen vaihtaen ja sitouttaminen 

uuteen paikkaan 
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Ohjaus- ja tukikeskus / etsivä nuorisotyö 
KIPINÄN yhteistyöverkosto 

Ohjaus- ja  
tukikeskus / 

 etsivä nuorisotyö 
KIPINÄ 

Kela 

Ammattistartit 
Lisäopetus 

Työpajat 
Erityisnuoriso- 

työntekijät 

Huoltajat ja 
muu lähi- 
verkosto 

Peruskoulut 
Oppilaanohjaajat 

II:n asteen 
Oppilaitokset 
opinto-ohjaat 

nuoriso-ohjaajat 

Erityisoppilaitokset   Kipinä  
–työryhmä 

Te-toimisto, 
Petra 

Sosiaali- ja 
 terveystoimi, 

ja nuoriso-asemat 
 

Järjestöt mm. 
R3, Korson  

Setlementtinuoret ry 
 

Aikuiskoulutus- 
ja oppisopimus 

palvelut 
Rikosseuraamuslaitos 
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Kipinä-infot: 
 17.10. klo 14.00 
 14.11. klo 14.00 
 
Paikka: 
 Ohjauskeskus Kipinä 
 Ratatie 2 
 01300 Vantaa 
 
Ilmoittautumiset sähköpostilla: 
 ohjauskeskus@vantaa.fi 



Kiitos!  
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