
 

Erityistoimivallan käyttö häiriötilanteissa: Koronapandemiaan liittyvät poikkeukselliset
järjestelyt nuorisopalvelujen toiminnassa
 

  Valtionneuvoston linjausten mukaisesti on päätetty ottaa käyttöön erilaisia toimenpiteitä
koronaviruksen torjumiseksi. Linjaukset ovat voimassa ajalla 18.3. - 13.5.2020 ja ne
toteutetaan paitsi valmiuslain (1552/2011), myös tartuntatautilain (1227/2016) ja muun
voimassaolevan sääntelyn nojalla.

Linjauksen mukaan suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera,
kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut,
harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen
kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen
toimivan samoin. Kaikki yli 10 hengen kokoontumiset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.

Hallitus on 17.3.2020 määritellyt mitkä ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen
henkilöstöstä eri hallinnonaloilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kyseessä
olevaa henkilöstöä ovat mm. nuorisotyöntekijät.

Aluehallintovirastot suosittavat (kirje 20.3.3020), että nuorisotyöntekijät jatkavat tärkeää
työtään nuorten parissa. Nuorilla on paljon kysymyksiä ja tarvetta henkilökohtaiseen
ohjaukseen, ja siihen tarvitaan henkilökuntaa ja uusia välineitä. Nuorisotyön tehtäviin kuuluvat
oikean tiedon antaminen ja tarvittaessa henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta. Kasvotusten
tehtävän työn sijaan kannustetaan nuorisotyöntekijöitä siirtymään verkkopohjaisille alustoille ja
hyödyntämään sosiaalista mediaa nuorten kanssa tehtävässä työssä. Myös erilaisia
ryhmätoimintoja voidaan järjestää verkkopohjaisesti. Aluehallintovirastot suosittelevat myös,
että etsivää nuorisotyötä jatketaan valtioneuvoston määräykset ja suositukset huomioon ottaen.
Etsivä nuorisotyöntekijä voi edelleen tavata nuoria. Tapaamisissa tulee suosia sähköisiä
yhteydenpitovälineitä. Kasvokkain tapaaminen on edelleen harkitusti mahdollista THL:n
ohjeistukset huomioon ottaen.

Poliisin ja tulosalueen johtajan pyynnöstä sekä nuorisotyöntekijöiden ja heidän esimiehensä
suostumuksella jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään säännöllisesti viikoittain. Nuorisotyö on
mukana paikallisen tilannekuvan kokoamisessa ja ylläpitämisessä sekä tukemassa osaltaan
muiden viranomaisten toimintaa. Jalkautuvan nuorisotyön tarkoituksena on turvata nuorten
hyvinvointia, lisätä yhteisymmärrystä ja parantaa yleisen turvallisuuden tunnetta. Jalkautuvassa
nuorisotyössä noudatetaan suositeltuja turvaetäisyyksiä ja huolehditaan mm. käsihygieniasta
ohjeiden mukaisesti.

Valtionhallinnon määräämien toimenpiteiden johdosta nuorisotilat ja Ohjaamo on suljettu ja
ryhmätoiminnot keskeytetty. Nuorisopalvelujen toiminta on siirretty verkkoon ja työntekijät
työskentelevät pääsääntöisesti etänä. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään siihen toimintaan
laadittujen poikkeusolojen ohjeiden mukaisesti.

Nuorisotyön suunnitelma poikkeusolojen aikana 2020 on liitteenä.
 

  Kustannukset: Päätöksellä ei ole vaikutusta kustannuksiin, koska henkilöstö työskentelee sekä
verkossa että kentällä.

 

  Toimivalta: Hallintosääntö 13 §
 

  Lisätiedot: Nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen, p. 040 500 5887
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Päätös Päätän erityistoimivallan nojalla, että Hämeenlinnan kaupungin nuorisotilat ja Ohjaamo ovat
suljettuina 17.3.2020 alkaen koronaepidemiasta johtuvan poikkeustilan ajan. Toiminta
siirretään pääsääntöisesti verkkoalustoille ja jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään siihen laadittujen
ohjeiden mukaisesti.

 

  Hämeenlinnassa 24.4.2020
 
 

  Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala
 

Liitteet Liite: Nuorisotyön suunnitelma poikkeusolojen aikana 2020

 

Päätöspöytäkirja on nähtävänä   25.4.2020 - 24.5.2020   www.hämeenlinna.fi  
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PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
 

  Tiedoksiantaja   hallintosihteeri Riikka Ylätalo  
  Annettu tiedoksi sähköisesti, pvm:  24.4.2020
  Vastaanottajat:  Kaupunginhallitus, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko,

opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, nuorisotyön päällikkö Mervi Hiltunen
  Lähetetty tiedoksi kirjeellä, joka on annettu postin kuljetettavaksi,
  pvm:   
  Vastaanottajat:   
  Tiedoksi saantitodistuksella, pvm:  
  Vastaanottajat:    
  Luovutettu asianosaiselle,
  Paikka:   __________________________________

  pvm:   Vastaanottajan allekirjoitus
  Vastaanottajat:    
  Muulla tavoin, miten  
  pvm:  
  Vastaanottajat:    
 

MUUTOKSENHAKUOHJE
 

  Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle määräajan viimeisenä päivänä ennen klo 16. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on 

Hämeenlinnan kaupunginhallitus
Raatihuoneenkatu 9
PL 84
13101 Hämeenlinna
sähköposti: konsernipalvelut@hameenlinna.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua-
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi-
millä perusteella oikaisua vaaditaan.-

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
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