
HANKASALMEN KUNTA

D/305/00.01.02/2020

Hankasalmen kunnan nuorten kanssa työskentelevien kriisivalmiussuunnitelma

Lapset, nuoret, aikuiset, nuorten perheenjäsenet tai muut heille läheiset ihmiset 
voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen. Kriisitilan-
teiksi voidaan katsoa esim. nuoren, henkilökunnan jäsenen tai heidän läheis-
tensä kuolema, vakava onnettomuus, itsemurha tai sen yritys. Nuoria tai henki-
lökuntaa koskettava tapahtuma voi sattua nuorisotyön toiminnassa, oppilaitok-
sessa, lähistöllä tai aivan jossain muualla.

Hankasalmen kunnan nuorten kanssa työskentelevien kriisivalmiussuunnitel-
maa valmisteltiin alun alkaen vuonna 2017 silloisen nuorisotyöntekijän joh-
dolla. Suunnitelman teko on lähtenyt liikkeelle nuorten kanssa toimivien tur-
varyhmästä ja sitä on osittain yhdessä siellä laadittu. Varsinaisessa kirjaamis-
työryhmässä on ollut mukana seurakunnan diakoni ja nuorisotyönohjaaja, 
Hankasalmen nuorisotyöntekijä, opinto-ohjaaja sekä koulukuraattori. 

Suunnitelmaan on käsitelty muun muassa lasten ja nuorten ohjaus ja palvelu-
verkostossa ja se on ollut kommentoitavana usealla henkilöllä ja taholla, jotka 
työskentelevät nuorten kanssa. Kommentteja on pyydetty muun muassa turva-
ryhmältä, nuorisovaltuustolta sekä Kuuhankaveden koulun turvallisuustyöryh-
mältä.

Yhteisenä tahtotilana on ollut, että valmistellaan kuntaan yhteinen lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien kriisivalmiussuunnitelma hyödyn-
tämään henkilöitä, jotka eri tahoilla ovat lasten ja nuorten kanssa tekemisissä.  
Johtoajatuksena on ollut: ”Tärkeintä on, että kriisin keskellä jokaisella lapsel-
la ja nuorella on mahdollisuus kohdata turvallinen aikuinen turvallisessa ym-
päristössä.” Suunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä vastaa nuorisopalve-
lut ja se on laadittu täydentämään kunnassa olemassa olevia valmiussuunnitel-
mia. 

Kriisisuunnitelma on tehty Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin malli-
esimerkin mukaan. Allianssin sivuilla on myös nähtävänä Nuorisotyön kriisi-
kansio, joka sisältää nuorisotyön valmiussuunnitelman, taustaa nuorisotyön 
roolista kriisitilanteiden hoidossa ja tietoa tehostetusta nuorisotyöstä: https://is-
suu.com/allianssiry/docs/nuorisotyon_kriisikansio

Kriisivalmiussuunnitelma liitetään osaksi koulujen turvallisuuskansiota.

Sivistystoimenjohtajan ehdotus:
Sivistyslautakunta hyväksyy Hankasalmen kunnan nuorten kanssa työskente-
levien kriisivalmiussuunnitelman.

Täytäntöönpano: Koulut, nuorisotyö, perhekeskustoimijat, lasten ja nuorten kanssa työskentele-
vät

Päätös: Hyväksyttiin.
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Johdanto 
 
 

Tämä on Hankasalmen kunnan nuorten kanssa työskentelevien kriisivalmiussuunnitelma. 

Suunnitelma on laadittu täydentämään kunnassa olemassa olevia valmiussuunnitelmia. 

Nuorisotyön tehtävänä nuoria koskettavassa kriisitilanteessa on toteuttaa tehostettua 

nuorisotyötä. 
 

 

Hankasalmen lapset, nuoret, aikuiset, nuorten perheenjäsenet tai muut heille läheiset ihmiset 

voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen. Kriisitilanteiksi voidaan 

katsoa esim. nuoren, henkilökunnan jäsenen tai heidän läheistensä kuolema, vakava 

onnettomuus, itsemurha tai sen yritys. Nuoria tai henkilökuntaa koskettava tapahtuma voi sattua 

nuorisotyön toiminnassa, oppilaitoksessa, lähistöllä tai aivan jossain muualla. 
 

 

Suunnitelma on laadittu syksyn 2016-kevään 2017 aikana ja sen vuosittaisesta päivittämisestä 

vastaa nuorisopalvelut. Suunnitelman teko on lähtenyt liikkeelle nuorten kanssa toimivien 

turvaryhmästä ja sitä on osittain yhdessä siellä laadittu. Varsinaisessa kirjaamistyöryhmässä on 

ollut seurakunnan diakoni ja nuorisotyönohjaaja, Hankasalmen nuorisotyöntekijä, opinto-ohjaaja 

sekä koulukuraattori. 
 

 

Työryhmä toivoo suunnitelman ahkeraa jalkauttamista kaikkien nuorten kanssa työskentelevien 

tietoisuuteen ja kaikille rohkeutta nuorten kohtaamiseen huolen hetkellä! 
 

 

Tutustu myös tätä kriisivalmiussuunnitelmaa täydentäviin osioihin; 
 
 

- Nuorisotyön kriisivalmius ja tehostettu nuorisotyö 

 Tietoa nuorisotyön tehtävästä ja roolista osana kunnan kriisivalmiutta sekä nuorten 

hyvinvoinnista huolehtimista. www.alli.fi nuorisotyön kriisikansio 
 

 
 

- Nuori ja kriisit 

 Tietoa nuorten kriiseistä, niiden kohtaamisesta ja käsittelystä. 
   www.alli.fi nuorsiotyön kriisikansio 
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Toimi näin kriisitilanteessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIETO KRIISISTÄ: 
1.   Tarkista soittajan / tiedon antajan 

henkilöllisyys ja puhelinnumero. 
2.   Selvitä ja kirjaa muistiin: 

a.   Mitä on tapahtunut.  
b.   Missä ja milloin. 
c. Tapahtuman uhrit.  
d.   Tilanne juuri nyt. Onko apu paikalla. 
e.   Kenellä muilla on tieto tapahtuneesta. 
f. Onko jokin muu taho ryhtynyt 

toimenpiteisiin. 
g. Onko nuorisotoimelle jotain 

erityisodotuksia yhteistyön suhteen. 
 

 
 

Kysymyksiä tilanteen selvittäminen nuorilta: 
- Mitä on tapahtunut? 
- Missä ja milloin se tapahtui? 
- Kenelle se tapahtui? 
- Ketkä olivat mukana? 
- Mistä sait tietää tapahtuneesta? 
- Miten asiasta kerrottiin? 
- Mitä ja miten asiasta nyt keskustellaan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONNETTOMUUSTILANTEESSA: 
1.   Arvioi tilanne. 
2.   Estä lisäonnettomuudet. 
3.   Anna hätäensiapu. 
4.   Tee hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 

112 näin: 
a.    Kerro ensin, mitä on tapahtunut. Onko 

kyseessä onnettomuus vai 
sairauskohtaus. 

b.   Kerro tapahtumapaikka 
c. Kerro, kuka olet ja mistä soitat 
d. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin 
e.   Älä sulje puhelinta ennen kuin olet 

saanut luvan. 
5.   Ilmoita lisäavun tulosta ja saamistasi 

ohjeista. 
6.   Jatka toimintaa kunnes hälyttämäsi apu 

saapuu ja ottaa ohjat. 

 

 
 

AKUUTIN VAIHEEN JÄLKEEN TYÖNTEKIJÄ: 
- Arvioi tarvitaanko erityistoimia vai onko tarvittavat toimenpiteet hoidettavissa normaalin työn 

puitteissa. 
- Ottaa yhteyden esimieheen tai kriisiryhmän jäseneen, jos on vähänkin epävarma ja antaa 

selvityksen tilanteesta. Muussa tapauksessa informoi esimiestä tapahtuneesta heti tilaisuuden 
tullen. 

- Lähtee toteuttamaan tilanteen vaatimia nuorisotyön toimenpiteitä saadun tai olemassa olevan 
ohjeistuksen mukaan. 
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Toimintamalli ilman kriisiryhmää 
 
 

 
 

Kriisitilanteen sattuessa tai siitä kuultaessa nuorisotyöntekijä: 
- Tilanteen lauetessa toimii sen vaatimalla tavalla ja selvittää tiedot 
- Arvioi tilanteen ja siitä aiheutuvien nuorisotyön toimenpiteiden tarpeen. 
- Ottaa yhteyttä omaan esimieheensä tai johonkin toiseen kriisiryhmän jäseneen, mikäli vähänkin 

epäilee tilanteen vaativan tehostetun nuorisotyön toimenpiteiden käynnistämistä. 
- Muussa tapauksessa ilmoittaa tapahtuneesta esimiehelleen mahdollisimman nopeasti. 
- Organisoi toimenpiteet. Tilanteen vaatiessa toimenpiteistä sovitaan yhdessä esimiehen ja 

mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. 
- Seuraa tilannetta ja harkitsee ulkopuolisen avun tarvetta henkilökunnalle ja nuorelle. 

 
Esimies saadessaan tiedon tapahtuneesta vastaa seuraavien asioiden hoitamisesta 

- Välittää tiedon tarvittaville tahoille. Esimerkiksi informoi koulun rehtoria ja kriisiryhmää, jos oppilas 
on ko. koulussa. 

- Hoitaa tarvittaessa yhteydet poliisiin. 
- Tilanteen tapahduttua muualla hankkii lisätietoa nuorisotyön tarpeisiin. 
- Kutsuu nuorisotyöntekijät avukseen sopimaan tehostetun nuorisotyön toimenpiteistä. 
- Ottaa tarvittaessa yhteyttä valmiusverkoston jäseneen alueella tai muuhun tehostetun nuorisotyön 

osaajaan neuvoja saadakseen. 
- Sopii yhteistyöstä sekä päällekkäisyyksien välttämisestä muiden toimijoiden kanssa (koulu, 

seurakunta, järjestöt, kriisikeskus…). 
- Järjestää tarvittaessa lisäresursseja nuorisotyön tueksi. 
- Antaa oikeaa tietoa nuorisotyön ja kunnan muulle henkilökunnalle tapahtuneesta sekä antaa 

ohjeita huhujen ehkäisemiseksi. 
- Varmistaa että tapahtunutta seurataan nuorisotyön tai sovitun muun tahon toimesta sosiaalisessa 

mediassa ja että siellä on oikeaa tietoa saatavilla. 
- Pysyy henkilöstön ja nuorten tavoitettavissa. 
- Hoitaa yhteydet tiedotusvälineisiin. Kaikki tiedottaminen ulkopuolelle tapahtuu ensisijaisesti 

esimiehen kautta! 
- Varmistaa, että nuoren vanhemmille on ilmoitettu tapahtuneesta. 
- Seuraa työntekijöiden ja omaa jaksamistaan sekä hankkii tarvittaessa työnohjausta ja lisäresursseja. 
- Vastaa tilanteen jälkipuinnista henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
- Vastaa toiminnan arvioinnista ja siitä nousevien kehittämistarpeiden viemisestä eteenpäin. 

 
 
 
 

5 

LIITE: Sivistyslautakunta 08.12.2020 / 90 §



Onnettomuus nuorisotyön piirissä 1 (2) 
 

Tässä ohjeita toimimiseen erilaisissa vakavissa nuorisotyön piirissä tai läheisyydessä tapahtuviin 
onnettomuustilanteissa. Kyseessä voi olla tulipalo, liikenneonnettomuus tai vakava väkivaltatilanne. 

 

 

Yleisohje toimintaan: 
 Hälytä ambulanssi 112 
 Aloita ensiapu. Toimi ensiapuohjeen mukaisesti. 
 Kutsu muu henkilökunta avuksi. 
 Ilmoita esimiehelle ja hän päättää tilanteen vaatimista tehostetun nuorisotyön toimenpiteistä. 
 Vie muut nuoret pois onnettomuuspaikalta.  Huolehdi heillä on jokin turvallinen paikka olla yhdessä 

aikuisen läsnäollessa. 
 Kokoa silminnäkijät erilleen ja pidä heistä erityistä huolta. 
 Ilmoita huoltajille mahdollisimman pian. 
 Tarjoa tukea ja keskustelumahdollisuutta läsnä olleille nuorille. Tarvittaessa kutsu avuksesi tukea, 

esim. seurakunnan työntekijä. 
 Päästä järkyttyneimmät nuoret kotiin vasta aikuisen tai saattajan mukana. 
 Tee ja tarvittaessa lähetä kirjallinen viesti koteihin tapahtuneesta. 
 Jatka asian jälkipuintia henkilökunnan kanssa. 
 Jatka tarvittaessa asian jälkipuintia nuorten kanssa. 
 Seuraa asianosaisten vointia. 

 

 
Yhteystietoja onnettomuustilanteeseen 

 

 
Nuorisopalveluiden esimies Jaana Andersson 014- 2671505, sosiaalipalvelupäällikkö Sanna Hänninen 
014-2671225, Sivistystoimenjohtaja Eila Laulajainen-Malkki 014-2671237 

 

 
  Virka-ajan ulkopuolella sos.päivystys Kriisikeskus Mobile 014-266 7150 

 

 
Seurakunta: nuorisotyönohjaaja ev.lut.srk Katri Lehikoinen 040-844 2224 

 

 
Muita: (JYTE) kouluterveydenhoitaja Inkeri Mustonen 014-2671287, 040-5714803, psykologi Marika 
Rantanen 014-2671201 

 
 
 

Yleisohje tulipalon sattuessa: 
 Pelasta ja varoita ihmisiä 
 Sammuta lähimmällä alkusammuttimella 
 Hälytä 112 
 Rajoita palo sulkemalla ovet ja ikkunat 
 Hoida tilassa olevien ohjaus yhteisesti sovitulle kokoontumispaikalle 
 Opasta sammuttajat palopaikalle 

 

 

Kun soitat hätäkeskukseen 112: 
 Kerro kuka olet. 
 Mitä on tapahtunut. 
 Missä osoitteessa apua tarvitaan. 
 Onko ihmisiä vaarassa. 
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 Miten paikalle pääsee. 2(2) 
 Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
 Sulje puhelin vasta, kun saat luvan. 

 

 

Päivitä ensiaputaitosi säännöllisesti! 
Voit tutustua netissä SPR:n ensiapuohjeisiin. https://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet 
Muista, että retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeet ohjaavat osaltaan käytäntöjä. 

 
 
 
 

Ohjeita järkyttyneen nuoren kohtaamiseen onnettomuuden tapahduttua 
 Varmista että apua on tulossa. 
 Esittäydy. Järkyttyneen tulee tietää, missä ominaisuudessa puhut. 
 Selvitä, kenen kanssa olet tekemisissä ja mikä on hänen suhteensa tapahtuneeseen. 
 Etsi rauhallinen paikka. 
 Istu. Raskasta asiaa ei tule kertoa seisten. 
 Katsekontakti, kosketus, käsi kädessä: kosketus viestittää turvallisuutta sanoja paremmin. 
 Kerro koko totuus suoraan yhdessä lauseessa; voit vaikka toistaa asian. 
 Ikävinkin uutinen on helpompi kestää kuin tietämättömyys. Oma rauhallisuutesi luo toiselle 

turvallisuutta. 
 Kuuntele aktiivisesti, esitä kysymyksiä. 
 Odota kysymyksiä ja vastaa. 
 Huolehdi, ettei järkyttynyt jää yksin. Ohjaa nuori yhteen muiden joukkoon tätä varten järjestettyyn 

tilaan aikuisen läsnäoloon. 
 Jos haluat lohduttaa, älä käytä latteuksia. Silti voi suhtautua realistisen toiveikkaasti. Ole rehellinen. 
 Pelkkä lähellä olosi auttaa, ilman sanojakin; hiljaisuus voi olla hyvästäkin. 
 Ohjaa nuori tarvittaessa ammattimaisen tuen piiriin. 

 
 
 

 
Yhteystietoja ja -tahoja nuoren jatko-ohjaukseen: 

 

 
Kriisisikeskus Mobile 014-266 7150 
HeHu-ryhmä, ev lut seurakunnan henkisen huollon alueellinen työryhmä 
Kolikko (KSSHP) Nuorisopsykiatrian poliklinikan liikkuva/arvioiva työryhmä 
Psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi (Jyte) 
Kuraattori 

 

 
Lisäksi voidaan ohjata tarpeen mukaan; 
Etsivä nuorisotyöntekijä/nuorisotyöntekijä kunta 

  muu koulun edustaja; opettaja, rehtori, opinto-ohjaaja kunta 
muu seurakunnan edustaja /muiden seurakuntien edustajat 
Hankasalmen 4h-yhdistyksen työntekijät 

 
( katso sivu 23-24 kootut yhteystiedot) 
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Kuolemantapaus nuorisotyön piirissä 1(3) 
 

 
Seuraavassa on ohjeita ja huomioita kuolemantapauksen yhteydessä toimimiseen ja asian käsittelyyn. 

 
Nuoren kuolema 

 

 Nuoren kuolemasta ilmoittaa perheelle pappi, poliisi tai sairaala 

 Tiedon saanut työntekijä informoi esimiestään 

 Esimies on yhteydessä kuolleen nuoren vanhempiin 

 Kunnioitetaan omaisten toiveita ja noudatetaan luottamuksellisuutta 
 Kuolemasta pyritään tiedottamaan yhtenäisesti, avoimesti ja selkeästi. 

 Esimies informoi henkilökuntaa, koulua ja mahdollisia muita yhteisöjä 

 Kuolemasta keskustellaan nuorten kanssa 

 Järjestetään hiljainen hetki / pieni tilaisuus kuolleen muistoksi (vainajan valokuva, kynttilä) 
 Omaisia muistetaan nuorisotyön toimesta 

 Sovitaan nuorisotoimen edustajien osallistumisesta hautajaisiin. 

 Järjestetään henkilökunnalle mahdollisuus jälkipuintiin. 
 

Työntekijän tai muun henkilökuntaan kuuluvan kuolema 
 

 Esimies informoi henkilökuntaa. 

 Asiasta kerrotaan nuorille ja tarvittaessa keskustellaan kuolemasta nuorten kanssa. 

 Kriisiryhmä keskustelee, tarvitaanko henkilökunnalle ulkopuolista apua. 

 Tarjotaan mahdollisuus Jälkipuintiin henkilökunnalle 

 Muistaminen: lippu, hiljainen hetki, hautajaiset 

 
Nuoren tai henkilökunnan jäsenen läheisen kuolema 

 

 Varmista, että tieto on oikea. Älä siirrä asian kertomista 

 Sanoman pitäisi tulla luotetulta henkilöltä 

 Varmista sopiva, häiriötön paikka uutisen kertomiseen 

 Kerro lyhyesti ja rauhallisesti, mitä on tapahtunut. 

 Ilmaise myötätuntosi. 

 Varaa aikaa. Älä jätä asianomaista yksin. Huolehdi, että hän pääsee läheistensä luo. 

 Tiedustele, haluaako hän tai nuoren kyseessä ollessa hänen vanhempansa, että tapahtumasta 
kerrotaan nuorille/ työyhteisölle / kriisiryhmälle. 

 Tiedustele keiden kanssa hän haluaa keskustella. 

 Jos henkilön käytöksessä tai ulkonäössä tapahtuu selvä muutos tai olet muuten hänestä huolissasi, 
ota yhteys kriisiryhmän jäseneen. 

 Jos on vaikea puhua esim. nuoren kanssa asiasta, voit neuvotella kriisiryhmän kanssa. 

 Ohjatkaa nuoria kohtaamaan surutyötä tekevä 

 Tarvittaessa voidaan järjestää yhteinen keskustelutilaisuus. 
 

Nuorisotyöntekijän on tärkeää olla itse rauhallinen ja tukea nuoria heidän vahvoissa reaktioissaan. Tämä on 
mahdollista, kun nuorisotyöntekijällä on mahdollisuus käydä tapahtumia ja omia tunteita ensin itse läpi 
omassa työyhteisössään. 
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Kuolemantapaus nuorisotyön piirissä 2(3) 
 
 

Surevan nuoren kohtaaminen 
 

Nuorisotyöntekijän on hyvä olla yhteydessä kriisin kokeneen nuoren vanhempiin tai huoltajiin ja välittää 
tieto, että asiaa on käsitelty nuorisotyön parissa. Vanhempia voi kannustaa puhumaan asiasta kotona ja 
käsittelemään tunteita yhdessä. Nuori ja vanhemmat voivat tehdä yhdessä jotakin omaisten hyväksi, 
esimerkiksi käydä kaupassa tai valmistaa ruokaa. 

On tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jolloin tuntuu, että asioista ja tunteista on lupa puhua yhdessä. 

Nuorisotyön kriisikansion Nuori ja kriisit -osiossa sivulla 3-8 on ohjeita siitä, miten kohdata kriisin tai surun 
kokenut nuori. Edelleen sivulla 3-10 on kysymyksiä surun ja menetyksen käsittelyyn yhdessä nuorten 
kanssa. 

 
Vihjeitä auttamiseen – keskustelu ja läsnäolo 

 

 Keskustele nuoren kanssa, jota suru on kohdannut. 

 Keskustele avoimesti ja kunnioittavasti. 

 Varaa aikaa. 
 Suhtaudu myönteisesti kysymyksiin ja keskusteluun. 

 Valmistaudu siihen, että keskustelu saattaa olla lyhyt. 

 Näytä omat tunteesi ja rohkaise tunteiden käsittelyä. 

 Ole järkevä, älä tunkeileva. Älä tuomitse. 

 Kunnioita kaikkia heidän mielialojaan ja tunteitaan. 
 Muista, että suru on ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokemus. 

 Kuuntele, mitä nuori haluaa. 

 Lohduta mielellään tavalla, joka tulee luonnostaan. 

 Tunnista ja auta nuorta tiedostamaan jo olemassa olevat vahvuudet ja selviytymiskeinot. 
 Ole vilpitön ja rehellinen, älä salaile totuutta. 

 Käytä riittävästi aikaa asian käsittelyyn ja sovi mahdollisista lisätoimenpiteistä. 

 Anna nuorelle tarvittaessa mahdollisuus soittaa kotiin. 

 Älä kiirehdi – surun tie voi olla pitkä. 

 Kannusta nuorta ilmaisemaan tunteita kirjoittamalla, taiteen, musiikin avulla. 
 Vahvista todellisia muistoja ja vahvista myönteisiä muistelurituaaleja. Nuoret surevat usein 

yhdessä, ja yhteiset rituaalit ovat heille tärkeitä. 

 Älä unohda parasta ystävää – ota huomioon hänen reaktionsa. Se, joka auttaa, tarvitsee myös itse 
apua. 

 Yritä saada nuoret nopeasti kouluun – rutiinit ovat pelkästään hyväksi 

 Tarkkaile käytöstä ja fyysisiä merkkejä, etsi lisäapua jos on tarvetta. 

 Jatka yhteydenpitoa kotiin normaalisti. 
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Kuolemantapaus nuorisotyön piirissä 3(3) 
 

 
 

Huomioita nuorten ja vanhempien käyttäytymisestä surussa 
 

Nuoret usein: 

 Tukevat ja lohduttavat vanhempia aktiivisesti. 

 Varttuvat liian nopeasti, siis ottavat vanhemman roolin, huolehtivat nuoremmista sisaruksista. 

 Arvailevat mitä tapahtui. 
 

Vanhemmat usein: 

 Aliarvioivat sen, mitä lapset/nuoret ymmärtävät. 

 Aliarvioivat nuorten reaktioiden syvyyden ja keston. 

 Laiminlyövät tosiasioiden kertomisen. 

 Ovat omien reaktioidensa vallassa, joten heidän huomionsa lasten tarpeille on vähentynyt. 
 Tulevat ylisuojeleviksi tai laiminlyövät lapsiaan. 

 Kokevat vaikeuksia sääntöjen ja kurin ylläpitämisessä. 

 Osoittavat lisääntynyttä ärtyvyyttä ja jännittyneisyyttä. 
 
 

Seuraavassa kysymyksiä, mikäli on tarpeen järjestää erillinen muistotilaisuus 
 

 Keille se on tarkoitettu? Työyhteisölle, nuorille ryhmälle vai koko yksikölle? 

 Yksin vai yhdessä esim. koulun ja/tai seurakunnan kanssa? 

 Onko muistotilaisuus avoin myös omaisille? 

 Muistotilaisuuden aika ja paikka? 

 Tiedottaminen? 
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Onnettomuus muualla / koskettava kriisitilanne muualla 
 
 

Kun havaittu nuorten reagointia laajasti koskettavaan kriisiin: 
 

 Ota selville tosiasiat. 

 Informoi esimies, muu henkilökunta ja yhteistyötahot (esim. koulu ja seurakunta) tapahtuneesta ja 
reaktioista. 

 Sovi mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä (esim. keskustelutilaisuus) asian käsittelemiseksi. 
 Lähetä tietoa kotiin tapahtuneesta ja mahdollisista reaktioista. 

 Palataan arkeen, normaaliin toimintaan mahdollisimman pian. 

 Seurataan tilanteen kehittymistä ja varaudutaan mahdollisiin jatkotoimiin. 
 

 
 

Nuoria vahvasti koskettava onnettomuustilanne tai muu kriisitilanne voi olla tapahtunut aivan jossain 
muualla – jopa ulkomailla. Jollakulla voi olla tuttuja, ystäviä tai perheenjäseniä mukana tapahtuneessa. 
Vaikka tuttuja ei tapahtumassa olisi ollutkaan, niin tapahtunut voi olla luonteeltaan sellainen, että nuorten 
tai jonkun nuorten yhteisön on helppo samastua tapahtuneeseen ja sen uhreihin. Erityisesti jos kyseessä on 
median vahvasti uutisoima järkyttävä tapahtuma. 

 
Nuorisotyön tulee seurata tarkasti nuorten reaktioita, jos jokin muualla sattuneen tapahtuman jälkeen 
nousee esiin jotain poikkeavaa käyttäytymistä. Tapahtuneella voi olla jokin välillinen tai suora kosketuspinta 
johonkin nuoreen tai nuorten joukkoon. Tapahtuma otetaan puheeksi nuorten kanssa ja kuulostellaan sen 
heräämiä tunteita ja ajatuksia. Nuorilla tulee olla tarjolla mahdollisuus käsitellä asiaa kahdenkesken 
aikuisen kanssa tai laajemmassa ryhmässä. Tärkeää on myös estää tilanteen koskettamien nuorten 
jääminen yksin. 

 
Aikuisen huomio ja läsnäolo on tällaisissa tilanteissa tärkeää, sillä laajasti koskettavien tapahtumien 
ympärillä syntyy usein sosiaalisessa mediassa turhaa lietsontaa joka voi pahentaa tilannetta ja sen 
seuraamuksia. Näiden tilanteiden käsittelyssä on aina syytä harkita tarkoin, kuinka vältetään huhujen 
leviäminen ja toisaalta ei luoda otollisia tilanteita kokemushakuisten nuorten mukanaelämisen ilmaisuille. 

 
Laajasti nuoria koskettavan kollektiivisen kriisin yhteydessä on otettava huomioitava, että jonkun nuoren 
viehtyminen väkivaltaan, väkivallan ihailu ja väkivaltainen käyttäytyminen voivat kertoa traumareaktiosta, 
jossa nuori samaistuu väkivallan tekijään. Mikä voi olla altistaa väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Tällöin tulisi 
välittää viestiä siitä, että perättömien uhkausten tekeminen tai vaaralla vihjaileminen on rangaistavaa ja 
myös yhteisössä tuomittavaa. 
Uhkailevan nuoren ympärille on välittömästi rakennettava suojaverkko, joka suojaa sekä häntä itseään että 
ympäristöä. Nuoren tulisi saada sekä lähimpiensä tukea, psykiatrista apua että poliisin tuomaa ulkoista 
realiteettia väkivallan merkityksestä. 

 
Ennaltaehkäistyn näkökulmasta tällaisten laajasti ja välillisesti koskettavat kriisit voidaan hyödyntää 
nuorten kanssa yhdessä käsiteltävinä teemoina. Yhteisen käsittelyn kautta voidaan saavuttaa nuorten 
resilienssin kasvua, vastaavaan tapahtumaan varautumisessa sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvien 
ylilyöntien ehkäisemisessä. 
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Itsetuhoisuus ja itsemurhauhkailu 
 
 

Itsemurhauhkan tunnistaminen 
 

Masennuksella on merkittävä yhteys itsemurhiin. Pitkään jatkuneen masennuksen ja mahdollisesti 
itsemurhaan liittyvien puheiden pitäisi herättää näkemään, onko merkkejä itsemurhavaarasta. Taustalla voi 
olla myös iso menetys kuten kuolema, muutto, tappelu, epäonnistuminen, sosiaalinen häpeä. 

 
Henkilö on itsemurhavaarassa, jos 

- hän tekee itsemurhayrityksen tai vahingoittaa, esim. viiltelee, itseään 
- hän puhuu itsemurhasta tai uhkailee sillä 
- hänellä on suunnitelma itsemurhasta, hän esim. antaa pois tavaroita, joista on ennen pitänyt 
- hänellä kuolemaan liittyvät ajatukset ovat mielessä enimmän osan aikaa 
- hän tuntee jonkun, joka on tehnyt itsemurhan 
- hän samaistuu sellaiseen, joka on tehnyt itsemurhan ja alkaa muuttamaan käytöstään tähän 

suuntaan (esim. tällainen julkisuuden henkilö) 
- hänen suvussaan on tapahtunut väkivaltainen kuolema tai itsemurha 
- hänellä on hyvin huono impulssikontrolli 
- hän ei näe ratkaisua ongelmiinsa, ei ota vastaan apua 
- hän on ylikriittinen itsensä suhteen ja tavoittelee täydellisyyttä. 

 
Myötävaikuttavia tekijöitä: 

- alkoholin vaikutuksen alaisuus 
 

 
 

Miten toimia itsemurhauhassa olevan henkilön kanssa: 
 

Kaikkiin viittauksiin itsemurhasta tulee suhtautua vakavasti. Mikäli epäilet henkilön olevan 
itsemurhavaarassa, Älä jää yksin pohtimaan asiaa, vaan ota heti yhteys mielenterveystyön asiantuntijaan, 
terveydenhoitajaan tai kriisiryhmän jäseneen. 

- Uhkailuja esittäneeseen tulee suhtautua vakavasti. 
- Anna aikaa, osoita huomaavasi. 
- Älä jätä henkilöä yksin. 
- Kuuntele, älä tuomitse, älä vähättele hänen esille tuomiaan ongelmia. 
- Pelkän kuuntelun sijaan pyri aktiiviseen ajatuksista ja aikeista kysymiseen. Keskustele suoraan 

asioiden oikeilla nimillä esim.” Mitä tarkoitat sanoessasi, ettei elämälläsi enää ole väliä?” 
- Ota yhteys nuoren vanhempiin tai sukulaiseen. 
- Ohjaa saamaan kriisiapua, lähde vaikka itse mukaan saattamaan. 
- Älä jää yksin pohtimaan asiaa, ota tarvittaessa yhteys esim. kriisiryhmän jäseneen. 

 
Nuorisotyön kriisikansion ”Nuori ja kriisit” –osassa löytyy lisätietoa ja ohjeita nuorten itsetuhoisuuteen 
liittyen: 

- Nuoren itsetuhoisuudesta on erilaisia varoittavia merkkejä (s. 3-12) 
- Askeleita itsetuhoisuuden puheeksi ottamiseen (s. 3-13) 
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Itsemurha tai sen yritys 
 

 
Itsemurha koskettaa aina koko työyhteisöä ja myös nuorten yhteisöä. 
Jälkipuinnin järjestäminen on erittäin tärkeää, koska itsemurha nostattaa esiin tunteita esim. voimakasta 
syyllisyyttä. 

 

 
 

Ohjeita toimintaan: 
 

 Sovitaan kodin kanssa kuinka toimitaan. On hyvä rohkaista omaisia siihen, että itsemurhasta 
kerrotaan rehellisesti myös muille nuorille, sillä asia tulee yleensä julki jotakin tietä. 

 Kunnioitetaan omaisten toiveita ja noudatetaan luottamuksellisuutta. 

 Esimies tiedottaa kriisiryhmälle sekä muulle henkilökunnalle sekä nuorille, jos perheeltä on saatu 
lupa kertoa tosiasiat. 

 Järjestetään jälkipuinti työntekijöille. Erityisesti, jos kyse oli työtoverista. 

 Järjestetään erityinen tuki ja seuranta silminnäkijöille ja lähimmille ystäville tai varmistetaan, että 
järjestääkö koulun kriisiryhmä. Tapahtunut voi aiheuttaa ahdistusta, joten sitä on syytä käsitellä. 

 Muiden nuorten vointia seurataan tai varmistetaan, että esim. koulun kriisiryhmä seuraa. Tietoa 
välitetään koulun ja seurakunnan kanssa. 

 Muistetaan yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa, joita nuoren kuolema koskettaa (harrastusseurat 
yms.). 

 Kriisiryhmä tai koulu sopivat muistamisesta ja seurakunnan avusta. 

 Järjestetään hiljainen hetki / pieni tilaisuus kuolleen muistoksi (vainajan valokuva, kynttilä). 

 Järjestetään nuorisotiloille materiaalia aiheesta (itsemurha ja itsetuhoisuus). Asiaa ja aihepiiriä 
voidaan käsitellä yhdessä, kun aika on siihen sovelias (tarvittaessa asiantuntijan vetämänä). 

 
Itsemurhan tehneen nuoren vanhemmat saattavat kieltää puhumasta itsemurhasta, kuolemasta, vammasta 

tms. Vanhempien kanssa tulisi pyrkiä yhteistyöhön ja kertoa miksi asia käsittely on tärkeää. Vanhemmille 

kannattaa korostaa sitä, ettei tarkoitus ole käsitellä perheen yksityisasioita vaan tukea muita nuoria 

selviytymään. Asian käsittelyn päätavoitteena on kertoa myönteisistä ratkaisumalleista elämän vaikeissa 

tilanteissa. Vanhemmille voi todeta, että nuoret joka tapauksessa tietävät usein tapahtuneesta ja pohtivat 

sitä keskenään. On parempi, että he saavat asiallista tietoa kuin että huhut vääristävät tapahtuneen 
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Väkivalta- tai uhkatilanne 
 

 
Väkivallan uhriksi joutuminen täyttää äkillisen tapahtuman tunnusmerkit. Väkivalta voi uhata keskeisiä 

elämänarvoja, erityisesti jos se kohdistuu sattumalta paikalla olleisiin henkilöihin. Väkivalta- tai uhkatilanne 

voi aiheuttaa mukana olleille psyykkisiä oireita kuten unettomuutta ja masennusta sekä myös pitkäkestoisia 

ja voimakkaita pelkoja. Pelot voivat laajeta myös koskemaan yhä useampia tilanteita. 

Ihmisen aiheuttama väkivaltaa vähäisempiä reaktioita seuraa laitteiden aiheuttamista onnettomuuksista tai 

luonnononnettomuuksista. Suoran väkivallan tai sen uhan lisäksi, voi uhan myös aiheuttaa vakava 

onnettomuus lähellä (esim. tulipalo). 
 

 

Väkivallan uhkaan varautuminen: 
 

 Käy läpi asiakkaat, onko heissä arvaamattomasti käyttäytyviä 

 Poista tilasta kaikki terävät esineet. 
 Pidä reitti vapaana ulko-ovelle. 

 Pukeudu niin, että sinun on helppo liikkua. 

 Säilytä kännykkää samassa paikassa. 

 Havainnoi vastapuolta, millä tuulella hän on. 

 Käyttäydy rauhallisesti, vaikka huomaisit uhkaa. Varaudu etukäteen oikeisiin sanoihin 
 Luota intuitioon, jos tilanne on sinusta vaarallinen, ja hälytä apua. 

 
Toimi näin: 

 

 Tilanteissa, joissa joku uhkaa väkivallalla tai käyttäytyy väkivaltaisesti on heti otettava yhteyttä 
poliisin. 

 Asiaan on suhtauduttava vakavasti. 

 Nuorten kohdalla ota yhteys vanhempiin/huoltajiin. Poliisi ja henkilökunta arvioivat 
jatkotoimenpiteet yhdessä. 

 Nuorisotyössä esiintyneestä väkivallasta tai uhasta tulee kertoa nopeasti viranomaisille ja 
esimiehelle. 

 Uhkaustilanteessa kunnan kriisiryhmän tms. ja poliisin kanssa yhdessä päätetään siitä, miten 
henkilökuntaa, seurakuntalaisia ja vanhempia informoidaan tapahtuneesta. 

 Uhkaustilanne on käytävä mahdollisimman nopeasti yhdessä lävitse 

 Nuorten osalta päätetään mahdollisista tehostetun nuorisotyön toimista 
 Väkivalta- tai uhkatilanteen aiheuttaminen traumojen ehkäisemiseksi, voi olla tarpeen järjestää 

jälkihoitoa nuorille ja henkilökunnalle. 
 

 

Väkivallan uhrin auttaminen 
 

Väkivallan uhrit jäävät usein ilman kriisiapua. Tähän vaikuttaa ainakin kolme tekijää: 
 

 Väkivallan kohteeksi joutuminen herättää niin voimakasta syyllisyyttä ja häpeää, että uhrit hakevat 
apua harvoin. Seksuaalinen hyväksikäyttö, raiskaus tai sen yritys aiheuttavat erityisen vahvaa 
syyllisyydentuntoa ja häpeää. 

 Organisaatiot ja viranomaistahot, joiden kanssa väkivallan uhrit joutuvat tekemisiin, eivät osaa 
tunnistaa kriisiavun tarvetta. 

 Väkivalta saattaa olla toistuvaa ja siihen on totuttu. 
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Kriisiviestintä Hankasalmella 1(2) 

Jokaisessa kunnassa on omat yleiset kriisiviestinnän ohjeet, jotka myös pätevät nuorisotyöhön. 
 
 

Kriisiviestinnän organisointi, valmistautuminen ja oivaltava reagointi tilanteisiin on kaiken perusta. 
Sisäinen viestintä on myös tärkeä osa kriisitilanteiden tiedonkulkua. Nuorisotyön kriisiviestinnän 
pääperiaatteena on, että julkisuudessa syntyy oikea mielikuva tilanteesta, että nuorten/nuorisotyön 

näkökulma ja viestit otetaan huomioon ja että nuorisotyön toimintaedellytykset turvataan. 
 
 

Kriisiviestinnän tulee olla luotettavaa, aktiivista ja avointa tiedonvälitystä olennaisista asioista. Tietojen on 

oltava oikeita ja riittäviä, jotta vastaanottajille muodostuisi oikea mielikuva tilanteesta. Aktiivisuus 

merkitsee aloitteellisuutta ja nopeutta. Se on suunnitteluun, harjoitteluun ja ammattitaitoon perustuvaa 

valmiutta toimia myös yllättävissä tilanteissa. Avoimuus tarkoittaa sitä, että tiedotetaan mahdollisimman 

selkeästi. Ihmiset asetetaan tiedotuksessa omaisuuden edelle. On myös syytä varautua oikaisemaan 

huhuja. Nopeus ei kuitenkaan tarkoita hätiköintiä tai hosumista. Avoimuus ei merkitse sitä, että 

kriisitilanteessa levitellään kaikki, myös menneisyyden ongelmat, muiden riepoteltavaksi. 
 
 

Kriisiviestintään kuuluu kolme vaihetta: 

1. Varautuminen. Varautumiseen kuuluu kriisiviestintäsuunnitelman tai -ohjeiden 

tekeminen, eli sovitaan kuka vastaa mistäkin ja miten viestintä hoidetaan. 

2. Viestintä kriisin aikana. Toimitaan suunnitelman mukaan ja jokainen tietää oman 

osuutensa. 

3. Jälkihoito. Kriisin jälkeen palataan normaaleihin viestintäkäytäntöihin niin pian kuin mahdollista. 

On tärkeää arvioida, mikä kriisiviestinnässä onnistui ja mikä ei. Arvioinnin perusteella tehdään 

tarvittavat muutokset kriisiviestintäsuunnitelmaan. 
 

 
 

Kriisitilanteen tapahduttua on tärkeää miettiä, onko tilanteesta tarpeen tiedottaa ja ketkä tar- vitsevat 

tietoa. Kriisitilanteissa moni haluaa ja tarvitsee tietoa. Mitä ja miten kerrotaan omalle henkilökunnalle? 

Entä nuorille, nuorten kodeille, yhteistyökumppaneille ja naapureille? Entä medialle? 
 
 

Pääasiassa kriisitilanteista on syytä tiedottaa niille: 

• Joita kriisitilanne koskee. 

• Jotka voivat jotenkin vaikuttaa kriisitilanteeseen. 

• Jotka ovat osallisia kriisitilanteessa. 

• Joiden täytyy saada asiasta tietoa. 

• Joista voi olla apua kriisitilanteessa. 
 

 
Usein pitää myös selvittää, onko tieto jo levinnyt esimerkiksi sosiaalisen median kautta ja tiedottaako 

joku muu asiasta. On myös tärkeää harkita tiedotuksen laajuus ja ajoitus. 
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Kriisiviestintä Hankasalmella 2(2) 
 

 

Hankasalmella kriisiviestinnästä vastaa kunnanjohtaja Matti Mäkinen tai hänen ollessa estyneenä muu 

nimetty henkilö. Tehostettua nuorisotyötä tehdään pienemmissäkin kriiseissä, mutta edellinen pätee 

myös niissä: Nuorisotyöntekijät eivät anna lausuntoja, vaan se hoituu esimiehen kautta. 
 
 

Nuorisotyön näkökulmasta kriisiviestinnässä on erityisesti huomioitava nuorten suojeleminen, mikä voi 

olla sosiaalisen median aikakaudella haastavaa. Sosiaalisessa mediassa sekä oikeat tiedot että huhut 

leviävät nopeasti ja myös media seuraa sosiaalista mediaa tarkasti. Nuorille on tärkeää järjestää myös 

medialta rauhoitettuja tiloja. 
 
 

Kriisiviestinnän yksi tärkeä tehtävä on palvella nuoria. Työnjaon mukainen tiedottaja tiedottaa suoraan 

nuorille ja myös median kautta mahdollisista nuorisopalvelujen järjestämistä tilaisuuksista. Samassa 
yhteydessä välitetään tietoa siitä, mitä tukea nuorille on tilanteessa tarjolla. Kaikki vastaava tieto tulisi 

löytyä myös verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta. 
 
 

Tuen tarjoamisessa on hyvä muistaa myös muut palvelut esim. MLL:n ja muiden valtakunnallisten 

järjestöjen tarjoama nettiapu. 
 

 

Sosiaalinen media nuorisotyön tukena kriisitilanteen hoidossa 
 

Jos viestinnässä on otettu käyttöön sosiaalisen median kanavat, ei niitä pidä unohtaa kriisiviestinnässäkään. 

Myös sosiaaliseen mediaan pitää kriisin sattuessa tuottaa mahdollisimman pian oikeaa tietoa. Nuorisotyön 

mukanaolo sosiaalisessa mediassa on tärkeää, sillä ilman aikuisen läsnäoloa kriisitilanteiden ympärille 

syntyy huhuja ja erilaista lietsontaa. 
 
 

Nopea puuttuminen esiin nousseisiin epäkohtiin viestii välittämisestä ja vastuuntunnosta. Kriisissä 

vasteaika on lyhyt: sosiaalinen media elää minuuteissa ja tunneissa. Seuraavan päivän reagointi on jo 

auttamattomasti myöhässä. 
 
 

On muistettava, että sosiaalinen media tuo esiin ihmisten hyvät ja huonot puolet. Kun kasvokkaista 

kontaktia ei ole, on asioita helppo sanoa liiankin suoraan ja harkitsemattomasti. Nimimerkin takaa tulee 

huudeltua vielä pahemmin. Tässä asiassa myös nuoria voi ohjeistaa järkevään sosiaalisen median 

käyttöön. Samoin jottei huolimattomilla, harkitsemattomilla tai epämääräisillä päivityksillä herätetä 

turhaa huolta tai huhuja. 
 
 

Media seuraa sosiaalisen median kanavia ja kiinnostuu, jos jostain aiheesta käydään vilkasta 

keskustelua: sisäiseksi viestinnäksi tarkoitettu asia saattaa muuttua julkiseksi somen kautta. 
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• Päätetään, kuka tai ketkä seuraavat sosiaalisen median kanavia ja vastaavat sinne 
mahdollisesti tulleisiin kysymyksiin tai reagointia vaativiin kommentteihin. 

 
• Päätetään, kuka viestii sosiaaliseen mediaan. Työ- tai toimipaikan profiili voi olla järkevä 

ratkaisu. Jos vastaaja käyttää henkilökohtaista profiiliaan, tulee vastauksista ilmettävä hänen 

edustavan virallista tahoa. Vastauksen sisältö on pohdittava yhdessä ja julkistettavan 

informaation hyväksyy esimies tai muu sovittu taho, kuten muussakin kriisiviestinnässä. 
 

 

• Sosiaalista mediaa päivittävän henkilön on ymmärrettävä kanavien toimintaperiaatteet ja 

tyyli. Somessa toimivat erityisesti nopeus, avoimuus, nöyryys ja virheiden myöntäminen, 

mutta myös positiivinen asenne ja huumori ovat tärkeitä. Tunnekuohun vallassa ei kannata 

vastata, vaan kysymys/kommentti kannattaa lukea kaksi kertaa ja vasta sitten vastata siihen. 

 
• Vastauksesta pitää välittyä kiinnostus kysymykseen/ongelmaan ja halu selvittää se. 

Vastauksesta ei saa välittyä harmitus tai puolustuskanta. 
 
 

• Viestejä ei saa koskaan poistaa. Se voidaan tehdä vain erittäin painavasta syystä (hen- 

kilökohtaisuus, asiattomuus). Silloinkin pitää mainita, miksi kyseinen viesti on poistettu. 

Viestin poistaminen informoidaan sivun virallisena tahona. 

 
• Aina on niitä kirjoittelijoita, jotka eivät tyydy mihinkään. Silloin voi yrittää ohjata 

keskustelun pois some-julkisuudesta. Voi vaikka kysyä, voisiko henkilöille soittaa ja 

pyytää yksityisviestillä yhteystiedot. 

 
• Kommentit on luettava huolellisesti ja harkittava, mitä niihin vastataan. Eipäs-juupas- 

keskusteluun on turha mennä mukaan. Keskustelun voi yrittää saada loppumaan 

kiittämällä keskustelusta ja tekemällä yhteenvedon aiheesta. 
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Hankasalmen sosiaalisen median ohjeistus  

 

 

 

Sosiaalisesta median seuraaminen arjessa kuuluu seuraavien työtehtäviin: 
Nuorisotyöntekijät ja etsivät nuorisotyöntekijät kunta, järjestöt, 
nuorisotyönohjaaja srk 

Nuorisotyötä koskevissa kriisitilanteissa somen seuraaminen kuuluu (tiedon välittäminen 
lisätietoa ja oikaisuja vaativista asioista): 
Em. tahoille ja tiedon välittäminen eteenpäin tarpeen ja harkinnan mukaan. 

Someen lisätään tilannetta kuvaavia tietoja seuraavasti (mitä tietoja, mihin kanavaan, kenen 
luvalla?): 
lupa kunnanjohtajalta, sivistystoimenjohtajalta, nuorisotyöstä vastaava työntekijä 
Nuorten Hankasalmi; facebook, instagram 
Tietoja esim. kriisiavusta: yhteisen kokoontumisen tila, yhteyshenkilöt yms. 
Pyritään tarvittaessa antamaan viranomaisten vahvistamia tietoja ja kumoamaan väärät huhut. 
Surua ja myötätuntoa ilmaisevia lausuntoja voidaan julkaista omaisten luvalla. 

Tietojen laittamisesta someen (tässä kuvattuihin kanaviin) vastaa: 
Kunnanjohtaja ja käytännön nuorisotyöstä vastaava työntekijä 

Nettisivujen tietojen päivittämisestä kriisitilanteessa vastaa: 
Kunnanjohtaja 
Sivistystoimenjohtaja 
Nuorisotyöntekijä 

Tilanteen pitkittyessä varahenkilöt ovat: 
Organisaatio nimeää tarvittaessa varahenkilön 
Kunnanjohtajan sijainen  

Mahdollisia yhteistyötahoja ovat (mikä taho, missä asiassa?): 
 

Yhteistyökumppaneiden nettisivujen päivittäjät ja sosiaalisen median vastaavat 
Hankasalmen Sanomat 
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Tehostetun nuorisotyön turvaryhmä Hankasalmella  

 

 
 

Hankasalmella toimii nuorisotyön moniammatillinen yhteistyöverkosto, jota kunnassa kutsutaan 

turvaryhmäksi. Nuorten kanssa työtä tekevien toimijoiden ryhmän teemana on nuorten 

hyvinvoinnin kehittäminen: työ, koulutus, opiskelu, vapaa-aika, harrastukset, ennaltaehkäisy ja 

puuttuminen. 
 

 

Turvaryhmän kokoonpanoa on päivitetty syksyn 2020 aikana. Siihen kuuluu kohdennetusta 

nuorisotyöstä vastaava, psykologi, sosiaalipalvelupäällikkö, asiakasohjaaja (mt/päihde), EVL- 

seurakunnan diakoni, kuraattori sekä opinto-ohjaaja. Ryhmää vetää työnohjaaja, yhteisö-

kouluttaja Tiina Honkonen / Myötätuuli KY. Ryhmään voidaan kutsua tarvittaessa muita 

asiantuntijoita. Tämä ei ole lakisääteinen ryhmä, vaan tarpeesta syntynyt. 
 

 

Ryhmän olemassaolo on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan vuosille 2020-2023. 

Ryhmä kokoontuu noin kolmen kuukauden välein. Toiminta on työnohjauksellista ja yhteisen 

työn suunnittelua, tekemistä ja arviointia. Ryhmä on toimijoiden sisäisen viestinnän kannalta 

erityisen merkityksellinen. 
 

 

Ryhmä on tehokas olemassa oleva verkosto tehostetun nuorisotyön tekemiseen tarvittaessa. 
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Yhteistyötahoja nuorisotyön valmiustoiminnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanhemmat 

 
 

 
Yhtesi ö 1asiakkaat 

 
 
 
 
 
 
 
 

Koulu/oppii 

Kuraattori1  ai tokset 

Terveyden· 
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Lista yhteistyötahoista kriisitilanteessa toimimiseen 
 

 
 
 

Mikä taho? Missä tilanteessa / 
asiassa? 

Erityisosaamisen 
kuvaus: 

Toiminnan kuvaus: 

Nuorisopalvelut 
 

(Turvaryhmä) 

Nuoria koskettava 
 

kriisi/huolitilanne 

Moniammatillinen 
tuki, keskusteluapu, 
yksilö tai 
ryhmäkeskustelut 

Kohtaaminen, keskustelu, 
nuorisotilojen auki 
pitäminen, tarvittaessa 
eteenpäin ohjaus 

 

 
Koulut 

 

 
Tarpeen mukaan 

Moniammatillinen 
tuki, nuorten arjen 
tuntemus, 
tiedottamisen kanavat 

Päivittäinen kontakti, 
havainnointimahdollisuus, 
tavoittavuus 

 

 
Pelastuslaitos 

Kiireelliset 
hälytystilanteet 

Akuutit fyysiset kriisit, 
Virallinen ohjeistus ja 
tiedottaminen jota 
muiden noudatettava 

Tilannekohtainen 
 

Fyysinen ja henkinen 
ensiapu 

 

 
Sosiaalipalvelut, 
lastensuojelu 

Alle 18-vuotiaiden 
asiat tarvittaessa ja 
tilanteen niin 
vaatiessa 

Lastensuojelu 
 

Viranomaisvastuu 

Konsultointiapu 

Jyte 
 

Terveyspalvelut 

Päihteisiin liittyvä 
kriisitilanne, 
terveyteen liittyvät 
tilanteet 

Psykologipalvelut 
 

Fyysisen terveyden 
hoito 

Tiedottaminen, 
konsultointi ja hoito 

 

 
Mobile 

Psyykkinen kriisi Kriisityö, 
keskusteluapu, 
konsultointiapu 
työntekijöille 

Akuuttien kriisien hoito 
24/7 

 

 
3.sektori 

 

 
Tarpeen mukaan 

SPR, MLL Hätätilanteessa 
kalustusta, varustusta, 
keskusteluapua 

 

 
Kunnan johtoryhmä 

Päävastuu kaikissa 
tilanteissa 
tiedottamisesta, 
tarpeen mukaan, 
tilannekohtaisesti 

Tiedottaminen 
 

koordinointi ja ohjaus 
jatkotyöskentelyyn 

Tehtävien jako 
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Poliisi 

Tarvittaessa Virallisen tiedon lähde, 
konsultointi, 
Tarvittaessa läsnäolo, 
tilanteen 
selvittäminen 

Poliisin perustyö, 
tiedottaa, valvoo 
järjestystä, selvittää 
tapahtumien kulkua. 

Seurakunta Kaikissa arjen 
kriiseissä tarvittaessa 

hengellinen tuki, tilat, sielunhoito, rukous, 
läsnäolo, kuunteleminen 
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Kootut yhteystiedot  
 
SIVU: 1/2 

 

Jaana Andersson, nuorisopalveluiden esimies 
p. 014 2671 505, 040 628 2270 
jaana.andersson@hankasalmi.fi 
  

Sanna Hänninen, sosiaalipalvelupäällikkö 
p. 014 2671 225 
sanna.hanninen@hankasalmi.fi 
 

Jonna Pääkkönen, nuorisotyöntekijä  
p.  014 2671 373, 050 511 8893 
jonna.paakkonen@hankasalmi.fi 
FB: Nuorten Hankasalmi, IG: @nuortenhankasalmi SC: nuortenhanksu 

Linda Pellinen, nuoriso-ja kasvatusohjaaja 
  p. 014 2671 527, 050 381 7132  

linda.pellinen@hankasalmi.fi 
FB Etsivä Nuorten Hankasalmi, IG: @nuortenhankasalmi, SC: nuortenhanksu 

  Katju Savelius, etsivä nuorisotyöntekijä 
p. 014 2671 338, 040 501 6006  

  katju.savelius@hankasalmi.fi 
  FB: Etsivä Työ Hankasalmi, IG: @etsivatyohankasalmi, SC: etsivahanksu 

Jenni Suhonen, etsivä nuorisotyöntekijä 
  p. 014 2671 452, 050 592 6360 
  jenni.suhonen@hankasalmi.fi 
  FB: Etsivä Työ Hankasalmi, IG: @etsivatyohankasalmi, SC: etsivahanksu 

Terttu Rissanen, työpajaohjaaja 
p. 014 2671 228 
terttu.rissanen@hankasalmi.fi 

Pertti Terho, rehtori 
Hankasalmen lukio jaKuuhankaveden koulu 
p. 014 2671 235, 0400 746 822 
pertti.terho@hankasalmi.fi 

Paula Lehmonen, koulukuraattori 
Kuuhankaveden koulu 
p. 014 2671 286, 050 562 7247 
paula.lehmonen@hankasalmi.fi 

Mika Kangas, opinto-ohjaaja 
Kuuhankaveden koulu 
p. 014 2671 244 
mika.kangas@hankasalmi.fi 

Inkeri Mustonen, kouluterveydenhoitaja (JYTE) 
Kuuhankaveden koulu 
p. 014 2671 287, 040 571 4803 
inkeri.mustonen@jkl.fi 
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SIVU: 2/2 
 

 Marika Rantanen, psykologi  
 p. 014 2671 201, 040 571 4796 
 marika.rantanen@hankasalmi.fi  

Katri Lehikoinen, nuorisotyönohjaaja SRK 
p. 040 844 2224 
katri.lehikoinen@evl.fi 

Anu Hyytiäinen, vt. toiminnanjohtaja 
Hankasalmen 4H-yhdistys ry 
p. 040 149 1993 
anu.hyytiainen@4h.fi 

Aaro Lampinen, palomestari 
Keski-Suomen pelastuslaitos, Hankasalmen paloasema 
p. 040 725 7193 
aaro.lampinen@jkl.fi 

Kolikko (KSSHP) 
Nuorisopsykiatrian poliklinikan liikkuva/arvioiva työryhmä 
p. 014 269 2160 

Kriisikeskus Mobile 
p. 014 266 7150 (24/7) 
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