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Tehostetussa nuorisotyössä mukana jo vuodesta 2010

❖ Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat

❖ Allianssin koordinoima valtakunnallinen verkosto

❖ Yhteistyö Oulu-Kainuu-Lappi

❖ Kriisityö ja valmiusverkosto

❖ Yksintehdystä työstä yhteistyöhön
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Jokelasta Kauhajoelle

❖ Jokelan koulusurma 2007 toi nuorisotyön 
uuden äärelle

❖ Monitoimitalo ympärivuorokauden auki

❖ Ministeriön tuki ja ajatus pitkäjänteisestä 
työstä

❖ Kauhajoen koulusurma 2008

❖ Vaikutukset usean kunnan alueelle

❖ Molemmissa koulusurmissa kriisityön tueksi 
nuorisotyötä



Verkoston synty ja työn 
laajeneminen kuntiin

❖ Nuorisoalan palvelu -ja vaikuttajajärjestö 
Allianssi perusti valtakunnallisen verkoston, 
silloisen nuorisoalan kriisivalmiusverkoston

❖ Oulun kaupunki mukaan 2010 kahden 
työntekijän voimin

❖ Työn kehittäminen aloitettiin enemmän 
alueellisesti kuin paikallisesti

❖ Omassa kunnassa yksin tehty työ ei lähtenyt 
etenemään



Ja miten sitten kehityttiin ja mentiin eteenpäin

❖Myllytullin koulupuukotus - mitä kaikkea tehtäisiin nyt toisin

❖Oulu-Kainuu-Lappi alueen viiden työntekijän työ kasvoi kunkin kunnan omaksi työksi

❖Nuorisopalvelut kouluttivat nuorisotyöntekijöitä toimimaan kriisitilanteissa

❖Organisaatiojärjestelyt olivat alkuun melko jäykät

❖Valtakunnallinen koordinaatio Kanuunalla
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Yhdessä tehdään, tehdään paremmin

❖ Nuorisopalvelut ja seurakuntien nuorisotyö

❖ Oppilashuolto

❖ Sosiaali- ja kriisipäivystys, kriisityötä tekevien verkosto, seurakuntien HeHu

❖ Tehostettua nuorisotyötä sekä kouluilla nuorten että vapaa-ajalla

❖ Kaikki toimijat tukevat ja täydentävät toistensa työtä nuorten parhaaksi

❖Saadaan tarvittava ja riittävä tieto tapahtuneesta kattavasti eri puolille kaupunkia
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Osaaminen ja tekeminen

❖ Kohdataan nuoret nuorisotyön ammattitaidolla

❖ Ylläpidetään ryhmän ammattitaitoa säännöllisesti koulutuksilla ja tapaamisilla

❖ Työvälineinä mm. reppunuokkari-reput

❖ Hetipurku ja työnohjaus

❖ Tehostetusta nuorisotyöstä puolivuosittain infotunti nuorisotyöntekijöille, esihenkilöille ja 
muille asiasta kiinnostuneille



Haastavat ja kehitettävät kohdat

❖Työhön humpsahtaminen, työn ja kriisihetken intensiivisyydessä toimii enemmän tunteella

❖Alueellisen työn ja tehostetun nuorisotyön rajapinnat (varsinkin kun kriisi tapahtuu omalla alueella)

❖Työn rajaaminen

❖Työpariksi kollegalle, jota ei tunne

❖ Iso ja maantieteellisestikin laaja kaupunki, jossa toimii paljon nuorisotyöntekijöitä

❖Arkityössä ei olla välttämättä totuttu TeNun tapaan toimia 

❖Muiden toimijoiden kanssa tiivistettävä yhteistyö
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Oma osaaminen, mitä tarvitaan

❖ Tehostettu nuorisotyö on yksi nuorisotyön muoto

❖ Oma osaaminen ja kohtaamisen taito nuorisotyössä

❖ Osaamista voi täydentää kriisiin ja suruun liittyvillä koulutuksilla

❖ Tehostetun nuorisotyön valtakunnallisessa verkostossa kouluttajatiimi, 
joka peruskouluttaa aiheeseen



Tehostettu nuorisotyö Oulussa

❖Vakava kouluväkivaltatilanne

❖Nuoren itsemurha

❖ Iso onnettomuus, joka koskettaa nuoria

❖Kadulla tapahtunut väkivaltainen tilanne, joka koskettaa nuoria

❖Muu uhkaava tai väkivaltainen tilanne

❖Tehostettu nuorisotyö on kriisitilanteessa ja sen jälkeen nuorisotyön menetelmin tapahtuvaa nuoria 
tukevaa toimintaa.

❖Tehostettu nuorisotyö käynnistyy nopeasti kriisitilanteessa.

❖Tehostettua nuorisotyötä tehdään rajallinen aika, tavallisesti 2-3 päivää.

❖Tilanteen rauhoituttua nuorisotyö tukee nuorten paluuta normaaliarkeen.
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