
Millaisia kriisitilanteita 
olet kohdannut työssäsi?



Tehostetun nuorisotyön toimintamalli
Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut



Johtaminen on tärkeä osa valmiussuunnitelman 

kehittämistä, ylläpitämistä ja päivittämistä.

• Kriisitilanteessa työntekijöiden voimavarat ovat koetuksella. 

• Selkeät ohjeet, säännöt ja luvanvaraisuus on osa työntekijöiden jaksamista.

• Johtajan ja/tai johtoryhmän hyväksyvä asenne vaativien tilanteiden tehostetun 

työn luvanvaraisesta tekemisestä on henkilökunnan tiedossa.

• Valmiussuunnitelma ja ohjeistukset erilaisissa kriisitilanteissa toimimiseen ovat 

osa työhyvinvointia. 

• Valmiussuunnitelma vähentää epämääräisyyttä vastuissa, selkeyttää oikeudet 

ja velvollisuudet jokaisen työntekijän osalta ja lisää työntekijän varmuutta 

toimia vaikeissa tilanteissa.
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Tieto kriisitilanteesta tai onnettomuudesta

Työntekijä arvioi tilanteen, 
yhteys esimieheen ja / tai 

Tehostetun työryhmän 
työntekijöihin

Tukitoimien organisointi, 
yhteistyöpyynnöt, 

tiedottaminen

Tehostettu työ ja muut 
tarvittavat tukitoimet 

käynnistyy

Paluu arkeen / 
tukitoimien 

päättäminen

Jatkotoimet, raportointi
Purkukeskustelu, arviointi, 

jaksamisen tuki



Neliportainen työnjako

• Toiminnan organisointi / Siiteri, Tamminen

➢ Henkilöstöresurssit, välineet, työnjako, tiedottaminen

• Välitön tuki / Tehostetun työryhmän jäsenet

➢ Kuuntele, rauhoita, lohduta akuutissa tapahtumassa tai tilanteessa.

➢ Ota tarvittava toimintakortti käyttöösi.

• Tuen mahdollistaminen / toimipisteet ja toimintaympäristöt

➢ Varmista ja luo rauhallinen ja turvallinen tila

➢ Tarvittaessa pidennetyt aukioloajat

➢ Mahdollista normaali toiminta ja sen jatkuminen

➢ Mahdollista nuorille asiasta puhuminen

• Purkukeskustelu / Siiteri, Tamminen, oma esimies

➢ Tapahtuman tai tilanteen ja reaktioiden puhuminen

➢ Kokemusten ja mielikuvien jäsentäminen

➢ Rauhoittuminen ja paluu työrutiineihin

➢ Lyhytkestoista

• Dokumentoi mahdollisimman tarkasti tilanne.

• NUORISOTYÖNTEKIJÄ SEURAA TILANNETTA JA VARMISTAA JATKOTUEN SAAMISEN TARVITSEVALLE. 
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• Uhkaava tilanne (sisäinen uhka tai ulkoa tuleva uhka) 

• Leirillä onnettomuus hukkuminen

• Ulkopuolinen uhka leirillä 

• Nuorisotilassa nuoren kokema väkivaltatilanne

• Oma työntekijä tulee päihtyneenä töihin

• Iso onnettomuus muualla (koskettaa lahtelaisia nuoria, koska heillä tuttuja uhreissa tai läheisissä) 

• Somessa leviävä viesti (uhkaus tms.)

• Oma työntekijä ”kilahtaa”, kohteena on nuori

• Nuokun tulipalo (nuoret tilassa tapahtuma-aikaan)

• Vakava onnettomuus pajalla (esim. autopaja)

• Sairaskohtaus 

• Mainekriisi
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KIITOS

Anu Siiteri p. 050 518 4493

Taija Tamminen p. 050 387 8789

Etunimi.sukunimi@lahti.fi


