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VANTAAN JALKAUTUVA NUORISOTYÖ –
OHJEITA   
 

   
Edustamme Nuorisotyöntekijöinä Vantaan nuorisopalveluita. Teemme jalkautuvaa 

nuorisotyötä ensisijaisesti nuorten hyväksi. Olemme turvallisina aikuisina pitämässä huolta 
nuorista ja heidän hyvinvoinnistaan. Hyvät käytöstavat, keskustelu, turvallinen läsnäolo ja 

ohjaus ovat työvälineitämme. 
  
  

   
YLEISTÄ 

- Vantaa jakautuu alueellisen työn osalta kahteen alueeseen, itään ja länteen . 
- Alueelta jalkaudutaan ma–to klo 13–21 ja pe–la 15–23. Myös muita aikoja kartoitetaan 

jalkautumistarpeen näkökulmasta.  
- Lännen jalkautumisen yhteyshenkilö Juha Huopainen, idän jalkautumisen yhteyshenkilö 

Anniina Härkönen, NTR-toiminnan yhteyshenkilö Arja Lehikoski. Arja koordinoi Vantaan 
jalkautumisten kokonaisuutta yhdelle Excel-taulukolle. 

- Koulujen ja oppilaitosten erityisnuorisotyöntekijät ovat valmiudessa jalkautumaan. 
- Alueellisen resurssin avulla pyritään myös turvaamaan NTR-toimintaa, mikäli kumppanit tai 

työntekijät ovat estyneitä jalkautumaan. 
  

POIKKEUSTILANTEEN KANNALTA HUOMIOITAVAA JALKAUTUESSA  
- Nuoret tarvitsevat aikuisen tukea ja ohjausta poikkeustilanteessa. 
- Levitämme rauhoittavaa, viranomaisten hyväksymää ja ajantasaista tietoa. Pyrimme 

vähentämään levottomuutta ja ahdistusta.  
- Nuorisotyöntekijät tekevät nuorisotyötä, emmekä pyydä yli 10 henkilön joukkoja 

hajaantumaan. Nämä tehtävät kuuluvat poliisille ja järjestyksenvalvonnalle.  
- Noudatamme viranomaisten määrittelemiä ohjeita nuoria lähestyessä. Varoetäisyydeksi 

viranomaiset suosittelevat min. 1m.  

OHJE ON TARKOITETTU VANTAAN NUORISOPALVELUIDEN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN. SITÄ SAA 
KUITENKIN LAINATA JA SOVELTAA.  
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- Nuorisotyöntekijöinä käymme ulkona olevien nuorten kanssa keskustelua siitä, miksi nyt 
tulee välttää turhaa ajanviettoa porukoissa. 

- Kannustamme nuoria koulutehtävien pariin ja emme mainosta houkuttelevaa toimintaa 
koulupäivien aikana. Muutenkin on pidettävä mielessä, ettei tarkoituksena 
ole houkutella nuoria ulos tapaamaan meitä, vaan kannustamme nuoria menemään kotiin.  

- Monelle koulunkäynti etänä on haastavaa, joten on oleellista, että kehumme ja 
kannustamme etäopiskeluun sekä korostamme sen tärkeyttä. 

- Jalkautuessa mainostamme diginuorisotyötä, somekanavia ja nettisivuja; emme kuitenkaan 
jaa mitään esim. flyereita, tarroja.  

- Nuoria tulee muistuttaa käsihygieniasta ja lähikontaktia tulee välttää. Muistutetaan, että 
virus leviää myös samasta pullosta juodessa ja samaa tupakkaa polttaessa.  

- Pidetään mukana käsidesiä ja kannustetaan nuoria sen käyttöön sekä kerrotaan, miksi sitä 
kannattaa käyttää.  

- Nuoria ja muita ulkona liikkuvia saattaa kiinnostaa, miksi nuorisotyötä 
tehdään nyt tavallista enemmän jalkautuen, johon vastataan, että tilojen ollessa kiinni 
siirrämme resurssit tähän.  

- Isoista ulkona liikkuvista/kokoontuvista nuorisoporukoista ja poikkeuksellisista 
nuortenilmiöistä ilmoitetaan tämänhetkisen poliisin ohjeistuksen mukaan 112. 

- Vähemmän akuuteista ilmiöistä voi olla yhteydessä tilannekeskukseen (tähän 
viranomaisnumero) 

- Uhkaavissa tilanteissa soitto välittömästi hätäkeskukseen 112. 
  
  

HUOMIOITAVAA JALKAUTUVAA TYÖTÄ TEHDESSÄ 
 
Turvallisuus 
Työntekijöiden turvallisuus on jalkautuvan työn peruslähtökohta. Turvallisuutta ylläpidetään 
huomioimalla seuraavia asioita:  

- Jalkautuvaa työtä tehdään aina työparin kanssa. 
- Nuorten kohtaamisissa työparin on oltava aina lähietäisyydellä. Kohtaamistilanteissa 

toinen työparista johtaa keskustelua ja toinen havainnoi ympäristöä sekä nuorten 
käyttäytymistä.  

- Mikäli työparisi pyytää sinua siirtymään tai poistumaan tilanteesta, sinun tulee reagoida 
tähän mahdollisimman nopeasti. Tällaisessa tilanteessa työparisi on huomannut jotain 
hälyttävää ympäristössä tai nuoren käytöksessä.  

- Jalkautuvassa työssä tulee jatkuvasti huomioida ympäristöä sekä yleistä ilmapiiriä.  
- Nuorten välisiin konflikteihin voi puuttua sanallisesti, mutta ei koskaan fyysisesti. Älä 

koskaan mene fyysisesti väliin, vaikka nuori olisikin tuttu. Näissä tilanteissa et voi tietää, 
miten nuori reagoi tällaisessa ympäristössä. Konfliktitilanteissa ollaan aina yhteydessä 
hätäkeskukseen tai harkinnan mukaan tilannekeskukseen.  
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- Mikäli joudut ottamaan yhteyttä viranomaisiin, tee se nuorilta huomaamatta, jos 
uhkaavasti käyttäytyvä henkilö on paikalla.   

- Pysy rauhallisena, älä provosoi tilanteita tai provosoidu tilanteista.   
- Jos olet epävarma, miten tilanteessa tulisi toimia, voit konsultoida tilanteen mukaan omaa 

esimiestä, päivystävää esimiestä, kriisipäivystystä, tilannekeskusta tai hätäkeskusta.  
- Tarvittaessa tehdään uhka- ja vaaratilanneraportti (TUTKA).  

 
 
 

Nuorten kohtaaminen 
Jalkautuvassa nuorisotyössä liikumme ja kohtaamme nuoria vapaa-ajanviettopaikoissa. Tällöin on 
hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:  

- Jalkautuvan nuorisotyöntekijän työn lähtökohtana on:  
o olla läsnä nuorille turvallisen aikuisen roolissa. 
o olla tavoitettavissa ja tukena. 

- Nuorta lähestyttäessä voit aloittaa tervehtimällä itse iloisesti ja kohteliaasti. Muista aina 
esitellä itsesi uusille tuttavuuksille nuorisotyöntekijänä.  

- Kohdattavalla nuorella on aina oikeus itse päättää, tahtooko hän jatkaa kanssakäymistä. 
Voit aluksi yrittää itse rakentaa keskustelua nuoren kanssa, mutta huomioi aina nuoren 
tunnetiloja kohtaamistilanteessa.   

- Mikäli havaitset nuorten käyttäytymisessä jännitteitä, anna heille tilaa ja tarkkaile 
tilannetta hieman etäämmältä. Älä epäröi ottaa yhteyttä tarvittaviin tahoihin kuten 
järjestyksenvalvojat, vartijat, tilannekeskus, hätäkeskus. Yritä saada tilanteesta 
mahdollisimman paljon tietoa, toimimalla kuitenkin erittäin hienovaraisesti.  

- Nuoret saattavat karttaa nuorisotyöntekijöitä:  
o Tilanteesta kannattaa keskustella nuorten kanssa, selittää miksi teemme 

jalkautuvaa nuorisotyötä ja kertoa roolistamme.   
o Hatka-nuorista saattaa tulla infoa. Jos kohtaat kyseisen nuoren, ei säikytetä häntä, 

vaan pysyttäydytään etäällä tarkkaillen tai koitetaan pitää keskustelu kevyenä ja 
poissa hatka-asiasta. Toinen työpareista voi soittaa ja olla 
päivystäjään/hätäkeskukseen yhteydessä   

 
Varusteet:  

- Vantaan kaupungin siniset työvaatteet päälle ja säähän sopiva muu varustus, hyvät 
jalkineet   

- Kaupunkikortti esillä  
- Pieni EA-varustus mukaan + käsidesi  

o Puhelin mukaan   
o Puhelimeen tallennettuna tarvittavat viranomaisnumerot sekä muut yhteystiedot  
o Puhelin on liitetty Vantaan jalkautujat WhatsApp ryhmään  

- Matkakortti  
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- Pieni taskulamppu tarvittaessa  
- Vettä  

  
Liikkuminen   

- Liikkumiseen julkisilla liikennevälineillä käytetään tarvittaessa nuorisotilojen matkakortteja 
- Nuorisopalveluiden autoja käytetään hyödyksi jalkautuessa. Auto varataan RES Kielotie 

20C/Nuorisopalvelut/Nupa autot. Auto 1120 on idän auto ja lännen auto on 1870   
o Idän auton haku ja palautus Nuorten monitoimitila Liitoon, avaimet löytyvät 

Tikkurilan nuorisotilalta  
o Lännen auton haku ja palautus Tuupakan autopajalle, avaimet löytyvät Myyrmäen 

nuorisotilalta  
- Autoja ei ole tarkoitettu muiden kuin nuorisotyöntekijöiden kuljettamiseen 
- Mikäli nuori tarvitsee kuljetusta, pyritään aina saamaan kontakti nuoren huoltajaan   
- Jos nuoren terveydentila on heikko, soitetaan hätäkeskukseen 112  
- Autojen kilometrit kirjataan tarkasti kansioon ja polttoainekuitit laitetaan myös kansioon   
  

Raportointi  
- Jalkautumisvuoron jälkeen tehdään raportti Logbookiin sekä Vantaan jalkautujat  
- -WhatsApp-ryhmään.  
- Kun päätätte työvuoron, antakaa WhatsApp-ryhmään lyhyt raportti:  

o ketkä jalkautuivat ja missä paikoissa  
o mitkä olivat illan olennaisimmat teemat ja keskustelut   
o missä nuoria tavattiin eniten  
o muut olennaiset tapahtumat ja havainnot  

  
TYÖVUORON RUNKO   

  
Jalkautumisparien yhteinen suunnittelu/someaika ennen jalkautumisen aloittamista  

- Aloituspalaveri: Edellisen Logbookin lukeminen ja sen läpikäynti. Havaintojen 
huomioiminen illan jalkautumiseen, työtehtävien ja roolien jako. 

- Mahdollinen somepäivitys  
- Mahdollisista muutoksista tiedottaminen  
- Pyritään saada sijainen sairastapauksessa 
- Tarvittaessa akuutit yksilökohtaamiset  
- Yhteistyö verkostojen kanssa  
- Muut yhteydenotot, huomioidaan päivystävän esimiehen ja muiden kollegojen mahdolliset 

informaatiot WhatsApp-ryhmässä  
- Jokainen alue käy jalkautujien kesken alueen kriittiset kohtaamispaikat läpi  

 
Jalkautumisen lopetus 30 min ennen työvuoron loppua  

- Illan läpikäynti alueen jalkautujien kesken 
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- Raportointi Logbookiin  
- Lyhyt raportointi Vantaan jalkautujat -WhatsApp-ryhmään  
  

Jalkautuminen päivävuoron aikana: 
Aamuvuoron aikana n. klo 14 jalkautuminen (1 pari/alue) mahdollisuuksien ja tilanteen mukaan. 
Tarkkaillaan, näkyykö nuoria liikkeellä koulupäivän aikana, viedään tietoa illan jalkautujille. 
Päivävuoron jalkautuvaa työtä tekevät alueen työntekijät, joilla on jalkautuvaan työhön käyty 
koulutus. Myös päivävuoron aikana tehtävä jalkautuminen ilmoitetaan ja raportoidaan 
ohjeistuksen mukaan Vantaan jalkautujat WhatsApp-ryhmään sekä Logbookiin.  
  
Viestintä ja tiedonkulku  

- Kyselijöille (nuorten vanhemmat, aikuiset, media) nuorisotyöntekijä voi vastata oman 
työnsä näkökulmasta. Tätä laajemmissa kyselyissä pyydetään 
olemaan yhteydessä nuorisopalvelujohtajaan.  

- Vantaan NTR-projektipäällikkö Arja Lehikoski koostaa päivittäin raportin edellisen päivän 
nuorten ilmiöistä nuorisopalvelujohtajalle. Nuorisopalvelujohtaja raportoi ilmiöt 
eteenpäin kaupungin turvallisuusasioiden johtokeskukseen.  

- Jalkautuvaan työhön liittyvät tilannekohtaiset konsultaatiot, kysymykset ja akuutit 
tiedotettavat asiat sekä ilmiöt jalkautumisvuoron aikana: Arkisin ma-pe yhteys klo 9-17 
omaan esimieheen ja klo 17 jälkeen nuorisotyön päällikköön/nuorisopalvelujohtajaan, 
perjantai- ja lauantai-iltaisin yhteys ensisijaisesti päivystävään esimieheen tai nuorisotyön 
päällikköön/nuorisopalvelujohtajaan. 

 
  
 


