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Nuorten Palvelu ry

Vuonna 1969 perustettu 
valtakunnallinen nuorisoalan 

järjestö.

➢Toimisto Kuopiossa
➢Teemme työtä, jotta nuorilla olisi 

elämässään turvallisia aikuisia, 
ympäristöjä ja yhteisöjä.

➢Toimintaa nuorten kaupallisilla 
reviireillä, netissä, syrjäkylissä ja 
vapaaehtoisvoimin.

”Jotta jokaisella olisi joku, joka 
kuuntelee ja kuulee.”



NUORTEN REVIIREILLÄ -TOIMINTA

▪ Valtakunnallista toimintaa julkisissa ja 
puolijulkisissa tiloissa

▪ Kohderyhmänä 10–18 –vuotiaat paljon 
aikaansa kaupallisissa tiloissa viettävät 
nuoret

▪ Tavoitteena yhdenvertaisuuden, 
turvallisuuden, osallisuuden sekä 
hyvinvoinnin edistäminen

▪ Pääkeinoina
▪ Noja – Nuorten oma järjestyksenvalvoja® -

toiminta
▪ Kaupallisten toimijoiden nuorisotyöllisen 

osaamisen ja roolin vahvistaminen
▪ Kauppakeskusten ja nuorten kanssa 

toimivien ammattilaisten yhteistyön 
vahvistaminen ja kehittäminen



▪ Noja® toimii perustehtävänsä ohessa nuorten 
parissa kohtaavalla työotteella.

▪ Noja saa nuorten kohtaamiseen lisäkoulutusta 
ja hänelle on varattu työaikaa nuorten kanssa 
toimimiseen.

▪ Nuoriin kohdistunut työ on pääasiassa kentällä 
oloa, nuorten kohtaamista ja yksittäisten 
nuorten asioihin perehtymistä.

▪ Työtehtäviin kuuluvat myös verkostotyö, 
monialainen yhteistyö sekä vierailut mm. 
kouluilla ja nuorisotiloilla.

Noja - Nuorten oma 
järjestyksenvalvoja®



▪ Tavoitetaan nuoria
▪ Siellä, missä nuoret ovat jo valmiiksi.

▪ Jotka eivät välttämättä ole muissa palveluissa.

▪ Tehostetaan ja vahvistetaan eri sektorien välistä 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

▪ Ehkäistään ennalta monia nuorten hyvinvointiin 
ja turvallisuuteen liittyviä uhkia ja haasteita.

▪ Yhteistyöverkostoille muodostuu vahva yhteisen 
puuttumisen malli.

▪ Tilanne Noja-kohteissa on nuorten kanssa 
rauhoittunut.

Noja-toiminnan avulla



▪ Nojan rekrytoinnin, valmennuksen ja toiminnan 
turvaamisen lisäksi mukaan otetaan:

▪ Kauppakeskusjohto

▪ Muut järjestyksenvalvojat ja liikkeiden henkilökunta

▪ Tilassa aikaansa viettävät nuoret

▪ Alueen muut toimijat (verkostoyhteistyö)

▪ Myös ylläpito vaatii työtä

▪ Saavutettu hyvä katoaa nopeasti, jos sitä ei ylläpidä.

Noja-toiminta on prosessi



Juttelun kautta tutuksi

▪ Tuttuus jo itsessään
▪ Rauhoittaa nuorten toimintaa.

▪ Lisää turvallisuutta.

▪ Parantaa välejä ja mahdollistaa 
auttamisen myöhemmin.

”Nojat on hyvä asia, kun voi mennä juttelemaan 
huolistaan. Kaikki nuoret ei uskalla puhua 

vanhemmille tai uskalla hakea ammattiapua.”
(Nuori kauppakeskuksessa) 



▪ Puuttumistilanteissa sensitiivinen 
lähestymistapa ja keskustelun kautta.

▪ Kohtaamisen syy voi olla esim. 
näpistely, jonka kautta nuoren tilanne 
lähtee purkautumaan.

Puuttumista



▪ Nojat kiinnittävät huomiota huolta 
aiheuttaviin tilanteisiin, jotka muut 
järjestyksenvalvojat todennäköisesti 
ohittaisivat.

▪ Valmiudet auttaa ja tukea.
▪ Tuttuus ja yhteistyö auttaa tilanteissa.
▪ Kohtaavat nuorten monet sosiaaliset 

ongelmat.
▪ Rooliristiriita turvallisuusalan ja 

nuorisotyön välillä.

Nuorten auttamista



▪ Nuorisotyö ja poliisi tärkeimmät ja 
yleisimmät yhteistyötahot.

▪ Eri kohteissa korostuu eri tahot.
▪ Yhteistyön määrä tilastollisesti 

kasvanut joka vuosi (kvantitatiivista 
tilastointia vuodesta 2019).

Yhteistyö



▪ Nojat ovat ensisijaisesti kauppakeskuksen 
järjestyksenvalvojia.

▪ Työtä ohjaa laki yksityisistä 
turvallisuuspalveluista.

▪ Luvat (eli koulutukset) sekä vartijaksi että 
järjestyksenvalvojaksi.

▪ Kauppakeskuksessa poliisin asettamina.

▪ Työtä ohjaa myös turvallisuusalan yrityksen ja 
asiakaan (kauppakeskus) välinen sopimus.

Vartija, järjestyksenvalvoja, Noja



Nuorisotyö ja turvallisuusala



▪ Yhteistyötä tehdään valtakunnallisesti tarkasteltuna hyvin 
vaihtelevasti.
▪ Monin paikoin erittäin tiivistä yhdessä tekemistä.
▪ Jossain tiedonvaihdon tasolla.
▪ Paikoin ei yhteistyötä lainkaan.

▪ Esimerkkejä yhteistyöstä:
▪ Erilaiset poikkisektoriset verkostopalaverit
▪ Nojien/JV ja jalkautuvan nuorisotyön palaverit
▪ WhatsApp/Threema tms. yhteydenpito
▪ Yhteiset jalkautumiset
▪ Yhteydenotto tilannekohtaisesti
▪ Palveluohjaus ja nuorten tilanteiden ratkaisu yhteistyössä

Nuorisotyö ja turvallisuusala



▪ Nuorten ja nuoruuden tekeminen 
ymmärrettäväksi

▪ Aikuisten oman asenne ja kärsivällisyys

▪ Työkaluja kohtaamisiin:
▪ Näytetään mallia omalla esimerkillä

▪ Tasavertainen ja kunnioittava kohtelu

▪ Rakentavia toimenpiteitä rajoitusten sijaan

▪ Rauhallisuus, kohteliaisuus, kunnioitus

▪ Nuorille tilanteen etenemistapa jopa 
lopputulosta tärkeämpi

Nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamiset

Julisteen tekijät: Janika Koistinen ja Iida 

Koponen, Jynkänlahden koulu, Kuopio



▪ 10 vuotta sitten nuorisotyö kaupallisissa tiloissa oli erikoisuus, nyt tavallista.
▪ Asennemuutosta on tapahtunut, hitaasti mutta varmasti.

▪ Kauppakeskusten (yritysten) ja turvallisuusalan toimintalogiikan 
ymmärtäminen auttaa yhteistyön käynnistyksessä.

▪ Työ vaatii koordinoijan, jonka rooli korostuu viimeistään kun paikalla oleva 
henkilöstö vaihtuu.

Työssä opittua



▪ Noja®-toiminta on PRH:ssa rekisteröity 
nimike.

▪ Yhteistyöhön sitoutuminen Nuorten 
Palvelu ry:n, kauppakeskuksen/kaupallisen 
tilan, vartiointiliikkeen ja muun verkoston 
välillä.

▪ Koulutusta vartijoille, järjestyksenvalvojille, 
liikkeille, nuorisotyölle, kirjastolle.

▪ Konsultointiapua saa aina kysyä.
▪ Ennen kaikkea rohkaisen yhteistyöhön 

poikkisektorisesti!

Missä voin auttaa?



Kiitos. 

Pauliina Lampela, 
asiantuntija

+358 44 7273098 
pauliina.lampela@nuortenpalvelu.fi

www.nuortenpalvelu.fi

Twitter: @PauliinaLampela
Faceboook: @nuortenpalvelu
Instagram: @nuortenpalvelu

http://www.nuortenpalvelu.fi/

