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”Jalkautuvalla nuorisotyöllä tarkoitetaan 
nuorten vapaa-ajan ympäristössä yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa tehtävää 
nuorisotyötä, jonka tavoitteena on 
kohdata nuoria, kartoittaa ilmiöitä ja 
hyödyntää saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi.”

(Papunen 2021)
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Jalkautuvan nuorisotyön ulottuvuudet
(Malm 2018)
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Yhteistyöpyyntö tuli – miten vastaisit?

1.) Festivaalin järjestäjä pyytää yhteistyötä järjestyksenvalvonnan rinnalle 

nuoria kohtaamaan ja ohjaamaan festivaalialueella sekä sen välittömässä 

läheisyydessä. Tavoitteena puuttua esimerkiksi aitojen ylittämiseen luvatta 

sekä nuorten päihteiden käyttöön.

2.) Festivaalin järjestäjä pyytää selviämisaseman pystyttämistä nuorille. 

Tavoitteena on järjestää tila, jonne päihtyneet alaikäiset voidaan kerätä ja 

ohjata odottamaan vanhempien hakukyytejä.

3.) Festivaalin järjestäjä pyytää korvauksetta erillisen klubitilan 

järjestämistä nuorille festivaalialueella. Tilassa pidetään erikseen nuorille 

suunnattuja konsertteja. Tilaan ei pääse ilman festarilippua.



Yhteisin askelin
Jalkautuvan nuorisotyön käsikirja
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Työn perusperiaatteista

• Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään aina nuorisotyöllisin keinoin 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa, ja sen ytimessä on nuorten 

kohtaaminen.

• Työn pohjalla ovat samat nuorisotyötä toteuttavan organisaation 

toimintaa ohjaavat periaatteet kuin muussakin nuorisotyössä. 

• Erityisestä toimintaympäristöstä johtuen jalkautujilta vaaditaan 

poikkeuksellisen paljon sopimusten, eri lakien, kaupunkien ja muiden 

eri toimintaympäristöjen järjestyssääntöjen tuntemusta.

• Jalkautuvaa nuorisotyötä kohdennetaan eri menetelmillä ja 

toiminnoilla neljälle toteutustasolle. Nämä tasot ovat yksilö, 

lähisuhteet, paikallisyhteisö ja yhteiskunta. Yksilöllä tarkoitetaan 

yksittäistä nuorta. Lähisuhteisiin kuuluvat nuoren ystävyys-, pari- ja 

perhesuhteet.
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Toimintaan linkittyviä lakeja

• Ajoneuvolaki

• Alkoholilaki

• Hallintolaki

• Huumausainelaki

• Järjestyslaki

• Lastensuojelulaki

• Liikennelaki

• Nuorisolaki

• Pelastuslaki

• Poliisilaki

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista

• Sosiaalihuoltolaki

• Teräaselaki

• Tietosuoja-asetus

• Julkisuuslaki

• Tietosuojalaki

• Tupakkalaki

• Työturvallisuuslaki

• Yhdenvertaisuuslaki
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Toimintaympäristö

• Jalkautuvan nuorisotyön toimintaympäristöllä tarkoitetaan sekä sosiaalista 

että fyysistä ympäristöä. 

• Sosiaalinen ympäristö on nuorten vapaa-ajan ympäristö. Fyysinen 

toimintaympäristö on tietty rajattu alue, kuten kaupunginosa, 

kauppakeskus, puisto tai aukio.

• Työtä tehdään siellä, missä nuoret ovat. Kussakin kaupungissa ja 

kaupunginosissa nuoret kokoontuvat eri tavoin eri paikkoihin. Tapahtumat 

ohjaavat ja rajaavat kokoontumista sekä varsinaisella että laajennetulla 

toiminta-alueella.

• Työskenneltäessä rajatussa ympäristössä, kuten festivaaleilla tai 

tapahtumassa, on määriteltävä sekä työn, eri toimijoiden että 

työympäristön rajat ja vastuut

• Jalkautuvaa metodia voi käyttää myös digitaalisissa ympäristöissä, kuten 

pelimaailmoissa ja -yhteisöissä
10

Yhteisin askelin Jalkautuvan nuorisotyön 

koulutus Osa 1  



Osaaminen

• Tuntemus alueesta, alueen nuorista ja ilmiöistä sekä riskeistä. 

• Jalkautuja tuntee ja tunnistaa kysymyksiä, jotka liittyvät suomalaiseen 

yhteiskuntaan, sen tapoihin, käsityksiin ja esimerkiksi lainsäädäntöön. 

• Eri kulttuurien arvojen ja tapojen ymmärrys. Tärkeää on muistaa toimia 

normikriittisesti. 

• Herkkyys tunnistaa nuorten tarpeita, tilanteen lukutaitoa ja kykyä 

reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

• Ensiaputaidot, vastuut ja velvollisuudet
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Työvälineet- ja varusteet 

• Työntekijöiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että työntekijät 

tunnistetaan ja erotetaan selkeästi muista aikuisista.

• Jalkautujien tunnistamisen varmistamiseksi käytetään logoilla 

varustettuja työvaatteita.

• Tarpeellisin väline on puhelin, jossa on 112-sovellus ja muut tärkeät 

yhteystiedot.
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Esimerkki tarvike- ja välinelistasta

• Logoilla varustettu työvaate

• Sään mukainen vaatetus 

• Puhelin

• Bussilippu

• Henkilökortti

• Hyvät jalkineet

• Pieni EA-pakkaus

• Vesipullo

• Taskulamppu

• Heijastin

13
Yhteisin askelin Jalkautuvan nuorisotyön 

koulutus Osa 1  



Jalkautuva nuorisotyö tarvitsee 
toteutuakseen johtamista ja organisointia

Esihenkilö 

• turvaa työn resurssit, rakenteet sekä sopii ja edistää asioita eri tasoilla. 

• varmistaa, että jalkautuvasta nuorisotyöstä hankittu tieto välittyy oman 

sekä tarpeen mukaan muiden organisaatioiden eri tasoille. 

• vie ja vastaanottaa tietoa eri suuntiin sekä muodostaa siltoja sekä 

verkostoja.

Esihenkilön keskeisin työväline ovat kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus 

jalkautujien kanssa.

• Työtä voi johtaa tiedon ja järjestämisen lisäksi myös konkreettisesti 

operatiivisella tasolla.
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Yhteistyöpyyntö tuli – miten vastattiin?

1.) Festivaalin järjestäjä pyytää yhteistyötä järjestyksenvalvonnan rinnalle 

nuoria kohtaamaan ja ohjaamaan festivaalialueella sekä sen välittömässä 

läheisyydessä. Tavoitteena puuttua esimerkiksi aitojen ylittämiseen luvatta 

sekä nuorten päihteiden käyttöön.

2.) Festivaalin järjestäjä pyytää selviämisaseman pystyttämistä nuorille. 

Tavoitteena on järjestää tila, jonne päihtyneet alaikäiset voidaan kerätä ja 

ohjata odottamaan vanhempien hakukyytejä.

3.) Festivaalin järjestäjä pyytää korvauksetta erillisen klubitilan 

järjestämistä nuorille festivaalialueella. Tilassa pidetään erikseen nuorille 

suunnattuja konsertteja. Tilaan ei pääse ilman festarilippua.

Ok!

Ok!

Ok!



Verkostoyhteistyö 

• Yhteistyöllä saavutetaan parempia tuloksia kuin yksin, toisten kanssa 

kilpailemalla tai toisistaan tietämättä.

• Verkostoyhteistyön avulla saadaan tietoa jalkautuvaan nuorisotyöhön ja 

varmistetaan jalkautuvasta nuorisotyöstä hankitun tiedon välittyminen ja 

hyödyntäminen.

• Vuosikellon tai muun toiminnan suunnittelun työkalun avulla voidaan 

yhdessä tunnistaa tulevia erityistilanteita, joissa nuorisotyötä tarvitaan. 

Työtä voidaan järjestää ilman varsinaisia kutsuja ja pyyntöjä tarpeen 

tullen.

• Festivaalien ja tapahtumien äärellä on erittäin tärkeää käydä ennakoivaa 

keskustelua yhteistyökumppaneiden kanssa.
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Suunnitelmallisuus

• Yhdessä rakennettu toimintasuunnitelma: tilannekuva ja tavoite

• Suunnitelma sisältää toimintaohjeet työturvallisuuteen liittyvistä tilanteista 

ja niiden ennakoinnista. 

• Toimintaohjeet päihtymisen, järjestyshäiriöiden, nuorten välisten 

tappeluiden ja syrjivän tai hyökkäävän käytöksen varalle, turvasanat

• Kannattaa pohtia worst case scenario -lähtökohdasta

• Kouluttautuminen, toisto, työvälineet ja arjen rakenteet antavat parhaat 

edellytykset pärjätä myös poikkeustilanteissa 
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Ennakointi ja työhyvinvointi

• Rauhallisuus, havainnointi ja ennakointi mahdollistavat turvallisen 
jalkautumisen

• Nopeasti muuttuvissa tilanteissa saattaa kuitenkin ilmetä yllättäen 
työturvallisuutta uhkaavia tekijöitä. 

• Turvallisuuspoikkeamista tehdään ilmoitus organisaation vastuutahoille
• Kohdatut tilanteet, nuorten tarinat ja työskentely-ympäristö haastavat 

jalkautujan työssä jaksamista ja hyvinvointia. 
• Rakenteiden luominen on ensisijaisesti organisaation ja esihenkilön 

tehtävä. 
• Havaittujen puutteiden ja haasteiden puheeksi ottaminen on jalkautujan 

tehtävä.
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Case: vappu Helsingissä

• Keskustan alueelle ja ympäri kaupunkia kokoontuu puistoihin ja muihin julkisiin 
tiloihin eri ikäisiä kansalaisia juhlimaan. Alkoholin käyttö on yleistä ja kuuluu 
normiin. Vappu on myös opiskelijoiden juhla.

• Eri toiminta-alueita voidaan hahmottaa olevan ainakin parikymmentä.
• Tavoitteena kohdata nuoria juhlien keskellä ja puuttua ylilyönteihin sekä 

tarvittaessa kutsua apua.
• Maaliskuun alussa kootaan verkosto, jossa kaupungin nuorisotoimen lisäksi 

Espoo ja Vantaa, poliisi, nuorisojärjestöjä sekä SPR. Tiedotetaan ensihoitoa.
• Annetaan ohjeeksi työvuorosuunnitteluun huomioida normaalista poikkeava ja 

myöhäisempi jalkautuvan työn tarve
• Sovitaan toimintakentän jako maantieteellisesti, varataan autoja ja muuta 

välineistöä. Tilataan ruokaa ja juomaa jalkautujille.
• Lainataan gps-podeja ja Virve-puhelimia soveltuva määrä, perustetaan 

Whatsapp-rinki



Case jatkuu

• Pari päivää ennen ajankohtaa pidetään sisäinen tiedotustilaisuus, 

valmistellaan viestintää, tiedotetaan kaupungin johtoa.

• Samana iltana klo 17 kootaan verkoston keskushenkilöt, perustetaan 

johtopaikka.

• Toiminnan alkaessa ilmoitetaan työntekijöille operaation alkamisesta, 

muistutetaan tavoitteista, vastuuhenkilöistä ja yhteydenpidosta

• Työntekijät viestivät liikkeistään, havainnoistaan ja huolistaan yhteisesti

• Johtopaikka seuraa viestintää ja johtaa kartalta työtä toimintakentällä

• Jalkautujien toimintakenttä on rajatumpi kuin autojen tai polkupyörien

• Havainnoista ilmoitetaan kootusti poliisille.

• Illan rauhoittuessa noin klo 02.30 ilmoitetaan operaation päättymisestä. 

Kerätään välineistö ja tehdään raportointi eri tahoille.



Keskustelua, 
kysymyksiä, 
kehittämisehdotuksia?


