ETSIVÄ NUORISOTYÖ
1. SOPIMUSOSAPUOLET
Tilaaja

Kivijärven kunta
Virastotie 5A
43800 KIVIJÄRVI

Tuottaja

Nuorisokeskus Piispala
Kurssitie 40
43300 KANNONKOSKI
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2. SOPIMUKSEN TAUSTA
Tämä sopimus koskee nuorisolain (1285/2016) mukaisia etsivän nuorisotyön palveluita, joita Nuorisokeskus
Piispala tuottaa Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien nuorille. Asiakasryhmään kuuluvat alle 29vuotiaat nuoret.
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja
muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta
elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
Etsivän nuorisotyön tavoite on tukea nuoria erityisesti siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle sekä
vähentää nuorten ulkopuolisuutta ja syrjäytymisen riskejä. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, ja
perustuu nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Nuorisokeskus Piispala ja Kivijärven kunta noudattavat palvelua koskevia lakeja, säädöksiä ja ohjeita sekä tähän
sopimukseen kirjattuja vaatimuksia. Voimassa olevia lakeja ovat esimerkiksi seuraavat:
Nuorisolaki (1285/2016)
Henkilötietolaki (532/1999)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (18.12.1998/1058)
3. HENKILÖSTÖ
Etsivillä nuorisotyöntekijöillä tulee olla riittävä koulutus ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Ennen
töiden aloittamista on esitettävä rikosrekisteriote (lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annettu laki 504/2002). Pätevyyden selvittämisestä ja rikosrekisteriotteen esittämisestä
huolehtii Piispala.
4. VASTUUHENKILÖT
Tilaajan vastuuhenkilönä toimii sivistysjohtaja (nuorisolain 7 b§)
Yhteystiedot: Hanna-Kaisa Pekkarinen
Virastotie 5 A
43800 Kivijärvi
hanna.pekkarinen@kivijarvi.fi
puh. 044 459 6150

Tuottajan vastuuhenkilönä toimii Piispalan johtaja
Yhteystiedot: Kari Hietaharju
Nuorisokeskus Piispala
Kurssitie 40
43300 Kannonkoski
kari.hietaharju@piispala.fi
puh. 0207 694 302
5. TOIMINNAN KUVAUS SEKÄ INFORMAATION JAKAMISVASTUU ETSIVÄN NUORISOTYÖN YHTEYSTIEDOISTA
Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on varmistaa nuorisotakuun toteutumista auttamalla alle 29-vuotiaita
nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen
tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin
kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista
tukea, jos nuori sitä itse haluaa.
Etsivän nuorisotyön toiminnan tavoitteiden, tulosten ja talouden ohjaus ja seuranta tapahtuu ohjausryhmässä,
johon kuuluvat jäseninä tilaajien edustajina Kannonkosken ja Kivijärven kuntien sekä Kyyjärven kunnan
sivistysjohtajat, kasvatusohjaajat, vapaa-aikaohjaaja ja koulukuraattori, Piispalan edustajina Hyvinvoiva Nuorihankkeen yksilövalmentaja ja etsivä nuorisotyöntekijä. Ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää
kokoonpanoaan tai käyttää vierailevia asiantuntijoita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää valtionavustusta saavalta etsivän nuorisotyön toteuttajalta, että
etsivän nuorisotyön yhteystiedot on löydettävissä sekä kaupungin/kunnan että palveluntuottajan internetsivuilta.
6. SOPIMUSKAUSI
Tämä sopimus on voimassa 1.8.2017 lukien toistaiseksi. Sopijaosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan
sopimukseen liittyvistä muutoksista riittävän ajoissa, kuitenkin vähintään kuusi kuukautta ennen muutoksen
voimaantuloa.
7. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Tämä sopimus voidaan irtisanoa neuvottelujen jälkeen noudattaen molemmin puolin kuuden (6) kuukauden
irtisanomisaikaa.
8. SOPIMUKSEN VALVONTA
Kunta valvoo tämän sopimuksen täyttämistä kohdassa kaksi (2) mainitun mukaisesti. Nuorisokeskus Piispala
sitoutuu niihin tarkistus- ja valvontatoimenpiteisiin, joihin Kivijärven kunta on velvoitettu järjestämisvastuunsa
perusteella, sekä toimittaa vaadittavat asiakirjat.
9. TIETOJEN RAPORTOINTI
Nuorisokeskus Piispala raportoi toiminnasta Kivijärven kunnalle säännöllisesti. Nuorisokeskus Piispala vastaa
opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen kyselyyn vuosittain etsivän nuorisotyön tuloksista.
10. VALTIONAVUSTUKSEN HAKEMISESTA SOPIMINEN

Nuorisokeskus Piispala hakee vuosittain avustusta etsivään nuorisotyöhön opetus- ja kulttuuriministeriöstä.
Valtionapu maksetaan suoraan palveluntuottajan tilille. Nuorisokeskus Piispala toimittaa toiminnasta vuosittain
tarvittavat raportit sekä tilaajalle että opetus- ja kulttuuriministeriölle.
Toiminnan toteutumista tarkastellaan ohjausryhmän kokouksien yhteydessä ja muutoin tarvittaessa.
11. NUORTEN OHJAUS- JA PALVELUVERKOSTO
Etsivä nuorisotyöntekijä osallistuu nuorisolain 9 § mukaiseen paikalliseen nuorten ohjaus- ja
palveluverkostoon.
12. KUSTANNUKSET
Tässä sopimuksessa sovitusta etsivästä nuorisotyöstä aiheutuvat kustannukset jaetaan seuraavasti:
- Nuorisokeskus Piispala vastaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaus- ja muista siitä aiheutuvista kustannuksista
OKM:ltä saatavan erityisavustuksen turvin. Mikäli OKM:ltä saatava avustus pienenee vuoden 2018 tasosta
(27.000 €), Kivijärven kunta sitoutuu osallistumaan palkkakustannusten kattamiseen toiminnan jatkuvuuden
turvaamiseksi. Kustannusmuutoksista neuvotellaan hyvissä ajoin, vähintään 6 kk ennen muutosta.
- Kivijärven kunta sitoutuu korvaamaan Nuorisokeskus Piispalalle etsivän nuorisotyöntekijän palveluista 3000
€/vuosi. Lisäksi Kivijärven kunta maksaa etsivän nuorisotyöntekijän matkakorvaukset Kivijärven osalta
toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään talousarvioon varatun määrärahan mukaisesti.
Vuonna 2018 talousarvion määrärahavaraus on 2.500 euroa. Piispala laskuttaa sovitut kustannukset kolmen
kuukauden välein.
13. ARKISTOINTI, SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA TIETOSUOJA
Nuorisokeskus Piispala noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa
kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Nuorisokeskus Piispala sitoutuu noudattamaan laeissa
säädettyä salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta etsivän nuorisotyön palvelujen tuottamisessa. Velvollisuus pysyy
voimassa tämän sopimuksen päätyttyä.
Etsivään nuorisotyöhön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaa nuorisolain mukaisesti rekisterinpitäjänä
Kivijärven kunta.
Tilaaja sitoutuu pitämään salassa Nuorisokeskus Piispalan liike- ja ammattisalaisuudet.
Etsivässä nuorisotyössä noudatetaan 18.4.2017 laadittua asiakirjaa Ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä
nuorisotyössä. Ohjeen ovat laatineet opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston
kanssa.
14. PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU
Nuorisokeskus Piispala vastaa ulkopuolisille kaikista toimintansa mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja
huolehtii sen turvaamisesta tarpeenmukaisin irtaimisto ja vastuuvakuutuksin.
15. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisin neuvotteluin.
16. SOPIMUSASIAKIRJAT

Tähän yhteistoimintasopimukseen ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan
julkisuudesta ja kuntalain säännöksiä.
17. ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimusehdot on
selvitetty ja sopimuksesta vallitsee yhteisymmärrys. Lisäksi sopimuksen kopio toimitetaan opetus- ja
kulttuuriministeriöön etsivän nuorisotyön hakemuksen liitteeksi.

Kivijärvellä

___/___ 2017

Kivijärven kunta

Nuorisokeskus Piispala

___________________________

__________________________

Hanna-Kaisa Pekkarinen, sivistysjohtaja

Kari Hietaharju, johtaja

