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Hilton! Opettajalle täydentävää materiaalia osioon 3. 

Suurin osa kokee elämänsä aikana vaikeita tilanteita, esimerkiksi sairastuminen, 
työttömäksi joutuminen ym. Yhteiskunnan tukiverkot ovat olemassa näitä tilanteita varten. 
Avun ja tuen hakeminen vaatii usein kuitenkin itseltä paljon aktiivisuutta ja ymmärrystä 
järjestelmän toimimisesta. Järjestelmä ei myöskään ole aukoton ja eri palveluiden 
saamisessa voi olla paljonkin eroja esimerkiksi paikkakuntakohtaisesti. 
 
Vaikeista tilanteista selviytyminen voi kuitenkin vahvistaa itsetuntoa ja tuottaa keinoja 
myöhemmistä vaikeuksista selviytymiseen tai niiden välttämiseen. 
 
Apua ja tukea tarjoavia palveluita: 
- koulun oppilashuolto (esimerkiksi kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja) 
- sosiaalitoimi, sosiaalipalvelut 
- terveydenhuolto 
- nuorisotyö 
- mielenterveyspalvelut 
- taloudellisen tuen muodot; esim. opintotuki, työttömyysturva, toimeentulotuki 
- työvoimapalvelut 
- vertaistuki, ryhmätoiminta, tukihenkilöt 
- etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö 
- nuorisotakuu 
- järjestöt 
 
Nuorisotakuu 

Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen nuorisotakuun tavoitteena on edistää nuoren 
koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista, estää nuoren työttömyyden pitkittyminen ja 
estää nuorten syrjäytymistä. 
 
Nnuorisotakuu tarkoittaa, että nuorelle tarjotaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa 
työnhaun alkamisesta palvelu tai toimenpide (Esim. koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai 
työpaikka), jolla parannetaan hänen mahdollisuuksiaan selviytyä työmarkkinoilla ja/tai 
löytää työpaikka. Nuorisotakuu koskee alle 25-vuotiaita sekä alle 30-vuotiaita 
vastavalmistuneita. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle 
juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. 
 
Nuorisotakuuseen sisältyy myös nuoren oma aktiivisuus. Esimerkiksi velvollisuus hakea 
tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen keväällä on voimassa 
myös työkokeilun tai muun palvelun aikana. Jos nuori laiminlyö koulutukseen hakemisen 
esimerkiksi työkokeilussa ollessaan, seurauksena voi olla työttömyysturvalain mukainen 
sanktio. (Työ- ja elinkeinoministeriö.) 

Lisää nuorisotakuusta esim. www.nuorisotakuu.fi 
 
Muutamia esimerkkejä nuorille pääasiassa Helsingin seudulla erilaisiin 
elämäntilanteisiin tukea tarjoavista järjestöistä tai työmuodoista: 
 
HelsinkiMissio, 
nuorten kriisipiste 
 

http://www.helsinkimissio.fi/?sid=442 

Rikosuhripäivystys http://nuoret.riku.fi/ 
http://nuoret.riku.fi/wp-content/uploads/2013/01/rikosuhri_fi.pdf 

http://www.helsinkimissio.fi/?sid=442
http://nuoret.riku.fi/
http://nuoret.riku.fi/wp-content/uploads/2013/01/rikosuhri_fi.pdf
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SPR, esim. nuorten 
turvatalot 
 

 
http://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-
turvatalosta 

Aseman Lapset ry 
- Walkers-toiminta 
- Friends-ohjelma 

www.asemanlapset.fi 
 

 
Etsivä nuorisotyö 

 
Eri paikkakunnilla etsivää nuorisotyötä toteuttavat eri tahot. 
Esimerkiksi Helsingissä etsivää nuorisotyötä tekevät 
Diakonissalaitoksen VAMOS-palvelukokonaisuus, 
www.vamosnuoret.fi 
Helsingin erilaiset oppijat ry HERO, www.lukihero.fi  
ja Vaihtoehtoinen ammattikoulu Sovinto ry, www.sovinto.fi 
 

Pulmakulma  www.nuoret.info/ 
 
Helsingin kaupungin 
kriisipäivystys 
 
Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskus 

 
www.hel.fi/hki/Sosv/fi/lastensuojelu/paivystys/kriisipaivystys 
 
 
esim. Luotsi-toiminta 

 
Mannerheimin 
lastensuojeluliitto 

 
Esim. http://www.mll.fi/nuortennetti/ 

 
Kirjallisuutta ja lähteitä esim.: 
 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/eriarvoisuus/elamankulussa 
 
Pekka Myrskylä: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella, työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2011. 
http://www.tem.fi/files/29457/TEM_12_2011_netti.pdf 
 
Jussi Simpura & Pasi Moisio & Sakari Karvonen & Matti Heikkilä: Uudet ja vanhat 
sosiaaliset ongelmat. Teoksessa Suomalaisten hyvinvointi 2008. 
 
Minna Autio & Kirsi Eräranta & Sami Myllyniemi (toim.): Polarisoituva nuoruus? Nuorten 

elinolot -vuosikirja 2008. 

 
Saija Alatupa (toimittaja), Krister Karppinen, Liisa Keltikangas-Järvinen, Hannele Savioja: 

Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma: löytyykö huono-osaisuuden syy koulusta vai 

oppilaasta? Sitran raportteja 75, 2007. http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti75.pdf 

 

Pekka Myrskylä: Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?  EVA-analyysi 19. Julkaistu 

1.2.2012.  http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2012/02/Syrjaytyminen.pdf 

 
Anna-Liisa Lämsä: Nuorten koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisy. (2009) 
http://www.aeo.fi/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/nuorten-koulutuksellisen-
syrjaytymisen-ehkaisy.pdf 
 
Arja Jokinen & Laura Huttunen & Anna Kulmala (toim.) Puhua vastaan ja vaieta. 2004. 
 

http://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta
http://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta
http://www.asemanlapset.fi/
http://www.nuoret.info/
http://www.mll.fi/nuortennetti/
http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/eriarvoisuus/elamankulussa
http://www.tem.fi/files/29457/TEM_12_2011_netti.pdf
http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2012/02/Syrjaytyminen.pdf
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Kannattaa myös tutustua muutamaan Hilton!-elokuvan arvosteluun tai elokuvasta 
tehtyyn juttuun esim. 
 

 http://www.film-o-holic.com/arvostelut/hilton/ 

 http://yle.fi/uutiset/hilton_on_rujo_kuvaus_itahelsinkilaisesta_nuoruudesta/6460818 

 http://www.suomileffa.fi/uutiset/kun-ei-ole-kiire-mihinkaeaen/ 

 

http://www.film-o-holic.com/arvostelut/hilton/
http://yle.fi/uutiset/hilton_on_rujo_kuvaus_itahelsinkilaisesta_nuoruudesta/6460818

