
Mitä tehostettu nuorisotyö on Mikkelissä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tehostettu nuorisotyö ei tee eikä korvaa kriisityötä 

 

- Vastuuryhmä käynnistää tarvittaessa tehostetun nuorisotyön toimet. 

- Tehostettu nuorisotyö ei tee eikä korvaa kriisityötä.  

- Lisätietoja tehostetusta nuorisotyöstä löytyy Nuorisotyön kriisikansiosta.     

 

Kuva 1. Lähde Nuorisotyön kriisikansio, Allianssi 

http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/5176


 

Nuorten parissa toimiva saa 

tiedon kriisistä, 

onnettomuudesta, rikoksesta 

tai muusta tilanteesta, jossa 

aikuisen läsnäoloa nuorten 

arjessa on tarpeellista lisätä.  

 

1. Tarkasta soittajan 

henkilöllisyys ja 

puhelinnumero. 

2. Selvitä ja kirjaa muistiin: 

    a. mitä on tapahtunut 

    b. missä ja milloin 

    c. tapahtuman uhrit 

    d. tilanne juuri nyt 

    e. kenellä muilla on tieto 

         tapahtuneesta 

    f. onko joku muu taho 

        ryhtynyt toimenpiteisiin 

    g. onko nuorten parissa 

        toimiville tahoille jotain 

        odotuksia yhteistyön 

        suhteen 

Toiminta akuutissa 

tilanteessa: soita 112 tai 

sosiaali- ja kriisipäivystys 

24/7, huomioi yksikkösi 

pelastussuunnitelma  

 

 Onnettomuus- tai 

rikostilanteessa: 

1. Arvioi tilanne 

2. Auta asiakasta estämään 

    lisäonnettomuudet ja 

    antamaan tarvittaessa 

    hätäensiapu 

3. Tee hätäilmoitus 

    tarvittaessa 112 ja vastaa 

    hätäkeskuksen kysymyksiin 

4. Ilmoita lisäavun tulosta ja 

    saamistasi ohjeista. 

5. Jatka asiakkaan kanssa 

    keskustelua, kunnes apu 

    saapuu paikalle. 

 

Työntekijä 

arvioi tilanteen 

Tarve tukitoimille, mutta 

esimies tai vastuuryhmä ei 

tavoitettavissa: 

Lupa käynnistää tukitoimet 

muiden nuorisotyöntekijöiden 

kanssa. Tieto toimista 

esimiehelle ja 

vastuuryhmälle. 

 

 

Nuorta tai nuoria 

kohdanneessa kriisissä 

tukitoimien organisointi/ 

yhteistyöpyynnöt (sosiaali- ja 

kriisipäivystys, SRK, 

rikosuhripäivystys, järjestöt) 

 

Tarve tukitoimille:  

Yhteys esimieheen ja 

vastuuryhmään 

 

Ei tarvetta erityisille 

tukitoimille:  

Yhteydenottopyynnön 

kirjaaminen 

 

Tehostetun nuorisotyön 

vastuuryhmä:  

 käynnistää tarvittavat 

toimenpiteet 

 vastaa 

tiedottamisesta. 



 

Tehostetun nuorisotyön vastuuryhmä 

Yhteyshenkilö:  

 Vs. liikunta ja nuorisojohtaja Tarja Sinioja, Mikkelin 

 kaupunki, 040 584 9210 

Muut jäsenet: 

 Ohjaamo Olkkarin toiminnanohjaaja, Sari-Anne Ratia, 

 050 311 7083 

 

 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kasvatuksen 

 työalajohtaja, Ville Kämäräinen, 0400 143 236 

 

 Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan 

 erityisnuorisotyönohjaaja, Miika Paukkunen,  

 0400 143 293 

 

 Nuorisosihteeri Mervi Hotokka, Mikkelin kaupunki, 

 044 794 2438 

Sosiaali- ja kriisipäivystys: 044 794 2394 

 

Sosiaalityöntekijän saa 24/7 kiinni numerosta.  

Mikkelin keskussairaalan yhteispäivystyksessä ja palvelee kaikkia 

alueen asukkaita ja viranomaisia.  

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa sosiaalisissa hätätilanteissa ja 

yllättävissä kriisitilanteissa, joita ovat mm: 

 huoli lapsesta tai perheen tilanteesta 

 

 onnettomuus (mm. tulipalo tai liikenneonnettomuus) 

 

 läheisen kuolema tai vakava sairastuminen 

 

 väkivallan kohteeksi joutuminen 

 

 muu yllättävä ja äkillinen kriisitilanne 

Ensineuvo: 015 211 411  Erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen päivystys:  Ohjaamo Olkkari: 044 794 3266 

   015 211 411  

ma - pe 7:00 - 21:00  ma - pe 21:00 - 7:00    ma – pe 9 – 16 puhelinpäivystys 

la - su ja pyhät 7:00 - 15:00  la - su ja pyhät 15:00 - 7:00    ti – to 13 – 16 ohjaus ja neuvonta 



Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluiden, Ohjaamo Olkkarin ja Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan 

KEINOVALIKOIMA TEHOSTETUN NUORISOTYÖN VARALLE 

 

□ nuorisotalojen ja Ohjaamo Olkkarin pidennetyt aukioloajat + päivystys 

□ tarjotaan nuorille mahdollisuus kokoontumiseen ja keskusteluun  

□ läsnäolo ja nuorten kohtaaminen eri toimintaympäristöissä; 

tapahtumissa ja kokoontumisissa (yhteistyö srk, koulut, Ohjaamo 

Olkkari, järjestöt, nuorten omaehtoiset kokoontumiset) 

□ alueen nuorisotyöntekijöiden / muiden nuorten parissa toimivien tuki ja 

vahvuuden lisääminen 

□ työpari yksintyöskentelevän rinnalle 

□ vanhempien huomioiminen, tilaisuuden järjestäminen  

□ yhteistyötahojen kontaktointi, jos kriisi kohtaa tiettyä 

vähemmistöryhmää (esim. kielitaito) tai tiettyä järjestöä 

□ eläinavusteinen toiminta 

□ arkirutiineihin ja -rytmiin tukea (aamupala, pyykinpesu) 

□ some-, chat- tai puhelinpäivystys, tarvittaessa ympärivuorokautisesti 

□ keskusteluapua ja päivystystä valtakunnallisella sähköisellä kanavalla, 

esim. nettinuorisotalolla 

 

 

Huomioitavaa tehostetun nuorisotyön tilanteessa: 

- Turvataan mahdollisimman tavallinen arki ja nopea arkeen palaaminen. 

- Käsitellään tapausta asiallisesti ja tietoon perustuen. Vältetään hysteriaa 

ja huhuja. 

- Tiedotetaan ammattiauttajia ja muita nuorten parissa toimivia 

käynnistetyistä tehostetun nuorisotyön toimista. 

- Järjestetään työnohjausta. 

 

ja siihen varautumisessa: 

- Valmiussuunnitelman tuntemusta ylläpidetään joka toinen vuosi 

kokoontuvassa verkostotapaamisessa sekä nuorisotyön omissa 

palavereissa ja perehdyttämisessä. 

- Henkilökohtaista valmiutta ylläpidetään verkostoitumalla ja luomalla 

valmiita kontakteja koko kunnan nuoriin ja muihin nuorten parissa 

toimiviin. 

 

Suunnitelma tarvitaan, koska:  

- harkinta-aikaa ei ole ja ilman suunnitelmaa tilanteen hallinta voidaan 

menettää, 

- ammattilaisetkin voivat olla reaktioiden vallassa ja 

- oikein kohdistetuilla toimilla lievennetään tapahtumasta aiheutunutta 

haittaa sekä tuetaan nuorta ja yhteisöä arkeen palaamisessa. Oikea 

toiminta lieventää pitkän aikavälin haittavaikutuksia. 

 


