
Toiminta 
kriisitilanteissa



Toiminta kriisitilanteissa
Tässä sunnitelmassa käsitellään nuorten työpajaa, sen
valmentautujia, läheisiä tai henkilökuntaa koskettavia äkillisiä
kriisitilanteita.
 
Toimintamallit eri tilanteisiin:
- Pelastussuunnitelma: Akuutit, terveyttä tai henkeä uhkaavat
tilanteet sekä niiden ennaltaehkäisy.
- Päihdeohjelma: Päihteiden ongelmakäyttöön liittyvät
toimintamallit.
- Toiminta kriisitilanteissa: Toiminta yhteisöä, sen yksittäistä
ihmistä tai läheistä koskettavan kriisin kohdalla.
 
 
Erilaisia työpajaa koskettavia kriisejä voivat olla esimerkiksi
seuraavat (Nuorisotyön kriisikansio):
- Onnettomuus työpajalla 
- Kuolemantapaus
- Läheisen kuolema
- Vakava onnettomuus
- Laaja koskettava onnettomuus muualla 
- Vakava sairaus
- Itsetuhoinen käyttäytyminen
- Itsemurha tai sen yritys
- Väkivalta tai sen vakava uhka
 
Toiminta kriisitilanteissa -dokumentin laadinnassa on
hyödynnetty Allianssin laatimaa Nuorisotyön kriisikansiota
(2018; myöhemmin Kriisikansio).



Nuorten työpajalla ei tehdä psykologista kriisityötä. Tätä varten on
olemassa omat ammatilliset ryhmät, joita käydään läpi
myöhemmin.
 
Nuorten työpajalla tehtävä työ kriisitilanteissa on esimerkiksi:
- Henkistä tukea
- Tiedon jakamista ja hakemista
- Tilan antamista kohtaamiselle ja puhumiselle
- Mahdollistaa osallistumisen matalan kynnyksen toimintaan
- Tarvittaessa ohjataan ja järjestetään kriisityön ammattiosaamista
nuorten tueksi tai ohjataan tukea tarvitsevat 
nuoret sen piiriin
 
 

Nuorten työpajan rooli
kriisitilanteissa

Tilanteen kartoitus (mitä tapahtunut?)
Tilannearvioon reagointi (miten tilanteessa toimitaan?)
Tiedotus (työyhteisö, muut tarpeelliset tahot)
Tilanteen purku myöhemmin (asiakkaat ja työyhteisö)
Ohjaus tarpeellisen tuen piiriin (kriisiapu)
Tilanteen käsittely jatkossa (mahdollistetaan keskustelu)

Yleinen toimintamalli kriisitilanteessa:
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 



Toimintamallit
kriisitilanteissa

Yhteiskunnallinen
uhka (esim. laaja

pandemia)

Varmistetaan toiminnan
turvallisuus
Viranomaisohjeiden
seuraaminen
Yhteydenpito
valmentautujiin myös
etänä, yksilöllinen tuki
Aktiivinen tiedottaminen
Hallittu paluu arkeen

1.

2.

3.

4.
5.

Tilanne /
tapahtuma:

Toimenpiteet: Yhteistyö:

Välitön uhka
työpajalla (esim.

agressiivinen käytös,
väkivallan uhka)

Rauhoitetaan tilanne,
keskustelu
Turvataan
valmentautujien ja oma
työskentely
Tilanteen purku
Ohjaus oikean palvelun
piiriin
Henkilöstön
tiedottaminen

1.

2.

3.
4.

5.

Valmentautujaa tai
läheisiä kohtaava

kriisi (esim. vakava
sairastuminen,

kuolema)

Onnettomuus
työpajalla

Ensiapu ja
lisävahinkojen
minimointi. 112.
Tiedotus läheisille.
Tilanteen purku
myöhemmin

1.

2.
3.

Tilanteen selvittäminen:
mitä on tapahtunut?
Tilanteen käsittely
asianosaisten kanssa. 
Tilanteen käsittely
työpajalla.
Tarvittaessa ohjaus
tuen piiriin.
Keskusteluyhteys myös
jatkossa.

1.

2.

3.

4.

5.

Viranomaiset (STM, AVI,
Suonenjoen kaupunki)
 
Turvallisuus- ja
terveysviranomaiset
(THL, TTL, poliisi ym)
 

Valmentautuja. Perhe ja
läheiset.
 
Kriisiapu: Suonenjoen
MT-palvelut
Kuopion kriisikeskus
 
 

Hätäkeskus 112
Poliisi
Terveydenhuolto
 
Kriisiapu: Suonenjoen
MT-palvelut
Rikosuhripäivystys
Kuopion kriisikeskus

Hätäkeskus 112
Terveydenhuolto
 
Kriisiapu: Suonenjoen
MT-palvelut
Kuopion kriisikeskus



Nuorten työpajalla ei tehdä psykologista kriisityötä, joten
kriisitilanteissa ammatillisen yhteisyön merkitys korostuu.
 
Suonenjoella kriisitilanteen jälkeistä ammatillista kriisiapua
antaa mielenterveys- ja päihdepalvelut:
- Tiina Taskinen: 044 7124 330
- www.sisasavontk.fi/palvelut/mielenterveys-ja-paihdepalvelut/
 
Lisäksi tukea antaa Kuopion kriisikeskus 
- www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/
 
Erilaisia nuorta auttavia tuki- ja kriisipalveluita on listattu
Nuorten elämä -verkkosivulle:
- https://www.nuortenelama.fi/tuki-ja-kriisipalvelut
 
 
Muita kriisitilanteessa oleellisia verkostoja on listattu alle:
 
 

Yhteistyö 

- Poliisi
- Pelastuslaitos
- Kriisikeskus

- Terveyskeskus
- SPR

- Koulun kuraattorit
ja terveydenhoitaja

- Nuorisotyö
- Kirkon nuorisotyö

- Järjestöt (mm.
rikosuhripäivystys, MLL)
- Auttavat puhelimet ja

verkkosivustot
- Perheet / vanhemmat

 

Nuorten työpaja

Muita kriisissä 
tukevia tahoja

Ammatillinen 
kriisituki



Miten kohdata kriisin tai surun kokenut nuori? 
(Lähteet: Kriisikansio)
 
- Ole kiinnostunut nuoresta ja ota tosissasi nuoren menetys ja
tilanne.
- Kerro, että tiedät tapahtuneesta. 
- Ole läsnä, älä tee samalla muuta.
- Valitse rauhallinen paikka.
- Nuoren voi olla helpompi jutella, jos tilassa on myös muuta
tekemistä ja toimintaa.
- Älä pelkää nuoren surun kohtaamista.
- Keskustelkaa tapahtuneesta, tosiasioista, tunteista ja
reaktioista yhdessä toisten nuorten kanssa. Kannusta nuoria
kuuntelemaan kriisin kohdannutta nuorta, olemaan
samanlainen kaveri kuin ennenkin ja osoittamaan empatiaa. 
- Joskus tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa mukaan
keskustelun tueksi. Saata nuori tarvittaessa lisäavun piiriin.
- Ole yhteydessä nuoren vanhempiin tai huoltajiin.
 
- Huolehdi myös omasta jaksamisesta. Tarvittaessa voi 
varata ajan Suonenjoen mt-palvelut tai Kuopion kriisikeskus.

Muistilista:  



Kriisin kehät (Lähde: Kriisikansio)

Äkillisen kriisin vaiheet: 
(Lähde: Mieli ry)
 
1. Shokkivaihe

Alkaa heti kriisin jälkeen. Reagointi shokkiin vaihtelee. Voi liittyä
mm. tapahtuman kieltäminen, tunteiden pois sulkeminen,
epätodellinen ja ulkopuolinen olo, huutaminen, itku, paniikki. 

2. Reaktiovaihe
Järkyttävän tapahtuman kohtaaminen. Voi liittyä mm. pelkoa ja
ahdistusta, itsesyytöksiä ja tarvetta etsiä syyllisiä, unettomuutta
ja ruokahaluttomuutta, vapinaa, pahoinvointia ja muita fyyysisiä
oireita.

3. Käsittelyvaihe
Kriisin aiheuttamia muutoksia ei kielletä, vaikutukset
konkretisoituvat. Voi esiintyä muisti- ja keskittymisvaikeuksia,
ärtyneisyyttä, sosiaalista suhteista vetäytymistä.

4. Uudelleen suuntautuminen
Kriisissä tapahtunut alkaa muuttua osaksi elämää ja kokemusta
omasta itsestä. Tapahtuma ei ole mielessä jatkuvasti, mutta voi
nousta pintaan eri tilanteissa.



Mieli ry. Shokista uusteen alkuun.
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/vaikeat-
el%C3%A4m%C3%A4ntilanteet/kriisit/shokista-uuteen-alkuun
(Luettu 10.6.2020)
 
Nuorisotyön kriisikansio. 2018.
https://www.alli.fi/sites/default/files/2018-
05/nuorisotyon_kriisikansio.pdf 
(Luettu 10.6.2020)

Lähteet:


