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HUOLEHTIVA SEURANTA KRIISITILANTEISSA - Yhteistyöpäivä Länsi-Pohjan kriisityön ja 

verkostotapaamiseen osallistuvien nuorisotyöntekijöiden kanssa. 

Päivän fasilitaattorit: Pia Husso, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti L-PSHP sekä Elina Löhönen, 

psykologi, psykoterapeutti L-PSHP 

KS. teos Babette Rothschild: Apua Auttajalle 

ENNEN KUN TILANNE TULEE ETEEN: 

Sovi työyhteisön sisällä toimintatavat, kuka hoitaa tilanteeseen lähtevän työntekijän muut työtehtävät 

kuluvan päivän ja seuraavan päivän osalta. 

Mieti miten toimitaan, jos tilanne koskettaa työyhteisöä. Miten työkaveria muistetaan ja huomioidaan? 

Kuka huomionosoituksen vie perille? Miten työkaverin huolehtiva seuranta toteutetaan? Miten autetaan 

arjessa?  

Huolehdi, että tilanteissa mukana olevien työntekijöiden jaksamista seurataan ja mieti, mikä auttaa heitä 

jaksamaan? 

Tee tarkka toimintasuunnitelma yhteistyöverkoston kanssa. Huolehdi, että nuorisotyöllä on oma rooli 

osana kunnan valmiussuunnitelmaa. 

TILANTEEN SATTUESSA on ensiarvoisen tärkeää, että ajatus siitä miten toimitaan, on selkeä. 

L-PSHP kriisiryhmän toimintamalli: 

JOHTORYHMÄ, jonka alla toimivat:  

PUHELIN ryhmä  vastaa kaikille soittajille kysymyksiin, ei jaa tietoa 

OMAISTEN ryhmä  on tilanteessa mukana olevia omaisia varten  

POTILAS ryhmä  on tilanteessa mukana olevia potilaita varten 

HUOAHTAMIS ryhmä  on kaikkia tilanteessa mukana olleita työntekijöitä varten. Kukaan työntekijä ei 

lähde työvuorosta kotiin ennen kun on käynyt purkamassa tilanteen huoahtamisryhmässä. Siellä on aina 

tarjolla myös syötävää ja juotavaa. 

Ryhmissä toimii selkeät käskyttämiset, joista vastaa ryhmän 2 tiimivastaavaa. Ryhmät soitetaan kasaan heti, 

kun johtoryhmä on saanut ilmoituksen tapahtuneesta. 

Ryhmään kuuluvien työntekijöiden muista työtehtävistä ja niiden hoitamisesta vastaa esimies tai joku muu 

sovittu henkilö. Kun ”kriisi-ilmoitus” tulee, ryhmään kuuluva työntekijä jättää muut työtehtävänsä ja 

keskittyy siitä eteenpäin tilanteen hoitamiseen ennalta sovittujen toimintamallien mukaisesti. 

HETIPURKU = HUOAHTAMISRYHMÄ 

Työntekijöiden on päästävä purkamaan koetut tilanteet ennen työvuoron päättymistä ja ennen kotiin 

lähtöä. Ennalta on sovittava, kuka tai mikä taho purkutilanteen järjestää. Päällimmäiset tunteet ja 

kokemukset on päästävä kertomaan muille. 



JÄLKIPURKU 

Mahdollisimman pian akuutin tilanteen jälkeen on pidettävä kaikille mukana olleille työntekijöille 

jälkipurkutilaisuus. Purkutilanteen vetäjän on oltava tilanteesta ulkopuolella oleva henkilö, joka pystyy 

muodostamaan kokonaiskuvan tapahtuneesta mutta jolla ei ole omakohtaista kokemusta tai näkemystä 

tapahtumien kulusta. Jälkipurkutilaisuudessa ihmisten mielessä olevat aika-aukot täydennetään ja 

tapahtumien ketjusta tulee faktojen pohjalta yhtenäinen. ”Tapahtumat minuutti minuutilta”. Faktat 

purkavat mystisyyttä. 

Sen lisäksi käydään keskustelua siitä mitä ajatuksia tilanne herättää siinä hetkessä ja sovitaan jatkosta.  

JÄRJESTÄYTYNYT TOIMINTA = TOIMINTASUUNNITELMA 

Ennalta sovittu nuorisotyöntekijä tai ryhmä työntekijöitä, joka saa esimerkiksi WhatsApp-viestin 

yhteistyötaholta (esim. kriisiryhmän taustaorganisaatio) tapahtuneesta. WA-ryhmässä työ- ja 

henkilökohtaiset numerot. Ne henkilöt kuittaavat osallistumisensa, jotka voivat osallistua. 

Vaatii operatiivisen johtajan eli aivot. Työntekijä joka ei ole mukana toiminnan ytimessä vaan tekee 

päätöksiä ja johtaa tilannetta etäämmältä. 

Kriisiryhmän hoitaessa tilannetta tapahtumien keskiössä nuorisotyö hoitaa omaa tehtäväänsä ulommalla 

kehällä: Miten tilanne vaikuttaa nuoriin ryhmänä tai yksittäisiin nuoriin? Miten tilanne vaikuttaa koulussa, 

vapaa-ajalla, yöllä? Minkälaista ja kuinka laajaa apua tulee olla nuorille saatavilla? On tärkeää, että nuoret 

kohtaavat tilanteissa tuttuja ja turvallisia aikuisia / viranomaisia. Huolehtiva seuranta: Miten tapahtunut 

koskettaa nuoria heti tilanteen jälkeen, miten lähitulevaisuudessa, miten selvästi myöhemmin? 

Tee valmis yhteystietolista vaadittavista tahoista. 

Tee valmis materiaalipaketti surutilanteita varten: (pöytäliina, valokuvakehys, nenäliinoja, kynttilä, kynttilän 

jalka, tulitikut, muutama pillimehu, rauhallista musiikkia CD-levyssä…) 

Mieti etukäteen miten kohtaat surun, syyllisyyden, ahdistuksen, puhumattomuuden ja muut kriisissä esiin 

nousevat tunteet. 

 

Katso lisätietoja Nuorisotyön kriisikansiosta: https://www.alli.fi/sites/default/files/2018-

05/nuorisotyon_kriisikansio.pdf 

Lisää materiaaleja valmiussuunnittelun tueksi Kanuunan materiaalipankissa: 

https://www.nuorisokanuuna.fi/fi/materiaalipankki/valmiusverkosto 
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