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Haasteet

• Ihmisten käyttäytyminen
• Erilaiset päihteet ja niiden käyttäjät
• Hatkalaiset
• Toimijoiden erilaiset toimintamallit
• Puuttuminen
• Suuret ryhmittymät
• Somessa sovitut tappelut
• Ns. junan tuomat eli kaikille tuntemattomat
• Työajan oikea kohdentaminen



Haasteisiin vastaaminen

• Tilanne arvio
– Kuka, ketkä, mitä, missä, riskit

• Kohtaaminen
– Miten hoidettavissa ns tilanteesta riippumatta

• Puuttuminen
– Tilanteen vaatimat keinot

• Tukeminen
– Toimenpiteistä tai reaktioista huolimatta nuoren ja 

perheen kanssa

• Välillinen vaikuttaminen
– Muut toimijat, verkostot





Turvallisuus ja hyvinvointi

Fyysinen turvallisuus

 Koulutus ja suunnittelu
 Muiden toimijoiden 

suunnitelmat ja säädökset

 Tiedonvaihto

 Työntekijöiden tunnukset

 Havainnointi

 Ympäristö

 Odottamattomat 
tapahtumat ja tilanteet
 strategia niissä toimimiseksi

 Päätöksenteko

Henkinen turvallisuus

 Purku työparin ja/tai 
yhteisön kanssa

 Työnohjaus

 Lomat ja vapaat

 Työntekijöiden työkyvyn 
ylläpitäminen

 Tietotaito mahdollisista 
keinoista



Jalkautujan tiedot ja taidot

• Kyky havainnoida, analysoida, raportoida ja 
dokumentoida

• Hyvät sosiaaliset taidot ja kyky kommunikoida

• Hyvät tiedot palvelujärjestelmästä ja lainsäädännöstä

• Hyvät elämäntaidot ja käytännöllisyys

• Kohderyhmän arjen ymmärtäminen

• Kunnioittava asenne sekä nuorta että työympäristöä 
kohtaan

• Selkeät tavoitteet työlle

• Selkeä käsitys omasta roolista ja omista rajoista



Säädöksiä

• Nuorisolaki ohjaa nuorisotyötä ja nuorisotoimintaa

• Järjestyslaki määrittää yleisten tilojen käyttöä

• Lastensuojelulaki velvoittaa tarvittaessa ammattilaisia 
puuttumaan 

• Jokamiehen oikeuksien puitteissa toimitaan katutasolla

• Alkoholi- ja tupakkalaki kieltää em. tuotteet alaikäisiltä



Verkostotyön lähtökohtia

• Yhteinen visio tai selkeä kuva tavoitteista sekä hyödyistä
• Toimijoiden uudenlainen yhdistäminen

– nuorten kanssa työskentelevät 
– nuoria työssään kohtaavat
– nuorten asioista päättävät 

• Resurssointi, puitteiden mahdollistaminen
– vie alussa aikaa enemmän
– yhtymäkohdat – kentän tarpeet

• Mahdollisuuksien ja riskien arviointi
• Verkostotyön vuosikellosuunnittelu
• Hiljaisen tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäminen
• Verkostojen toiminnan syklit, aktiivisemmat ja passiivisemmat vaiheet

– yhteistyön koordinoijan nimeäminen auttaa toimintakyvyn / nopean reagointikyvyn varmistamisessa 

• Verkostotyötä tukeva organisaatio
– läpinäkyvyys
– poistuminen mukavuusalueita

(Ks. lisää esim. Gretschel & Mulari 2013)



Dokumentointi ja arviointi

• Lasse Siurala (2014): nuorisotyön arvioinnin kolme ulottuvuutta
– tehokkuus (kohtaamisluvut); työ on suosittua (volyymiluvut, oletus: hyvät 

palvelut ovat suosittuja)
– laatu (laadun varmistus)
– vaikuttavuus (osoitettavissa olevia vaikutuksia nuorten yksilölliseen ja 

sosiaaliseen kasvuun – vaikuttavuuden arviointi)

• Arjen työn dokumentointi, kohtaamislukujen lisäksi omien havaintojen ja 
suullisen palautteen kirjaus > työn kohdentaminen, resurssointi, ilmiöt

• Aseman Lapset ry:llä vuodesta 2016 lähtien yhteinen raportointipohja
– Jalkautumisreitti, mihin kerääntynyt paljon nuoria?
– Nuorten ryhmittymiin liittyvät huomiot 
– Huolta herättäneet tilanteet
– Ilahduttaneet tilanteet
– Epäsuotava aikuiskiinnostus nuoria kohtaan
– Nuorten kanssa käydyt keskustelut
– Nuorilta saatu palaute
– Yhteistyökumppaneilta saatu tieto
– Kommentteja yhteistyökumppaneihin liittyen
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