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varautumisessa ja arjen 

turvallisuudessa 

Lasten ja nuorten turvallisuus – Aseman Lapset ry 
ja nuoriin liittyvät konfliktit

Julia Saarholm, Kouluttaja
Heikki Turkka, Hankepäällikkö



2



Verkostotyö nuorten maailmassa

• Poliisin EET 
• Ankkuritiimit
• Poliisin nuorten tutkinta Hki pol (PASILA)
• Turvallinen Helsinki työryhmä (Työryhmän jäsen)
• Turvallisuus- ja valmiusyksikkö 
• Poliisin YJT -pro (työryhmän jäsen) 
• Ratatyöryhmä (kolme kuntaa, kolme poliisipiiriä)
• Sovittelutoimistot
• Koulut
• Nuorisotoimet
• SPR Nuorten turvatalot
• Lastensuojelu (Poliisin sosiaalityö)
• Nuorisoasema
• Järjestyksenvalvonta (Kauppakeskukset, metro ym.)
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Aseman Lapset ry vuodesta 1990...

Yhteistyön ja konfliktinratkaisun historia:
Walkers-bussi, Löytävä nuorisotyö PKS-seutu

 Alueellinen verkostoyhteistyön kehittäminen
 Jalkautuva työ
 Yhteistyö (koordinointi) yhteisissä nuoriin liittyvissä operaatioissa
 Ilmiöpohjainen tiedonvaihto
 Verkostojen koordinointi pks-seudulla ja Tamperella
 Nuorten vapaa-ajalla nopea reagointi nuorten konflikteihin
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Aseman Lapset ry:n ”Bunkkeritiimin”ja Poliisin 

yhteistyö
• Katusovittelu

– Alaikäisten rikos- ja riita-asioiden sovittelu, joissa toinen sovittelijoista on kasvatusalan 

ammattilainen. Tapaukset ohjautuu poliisin nuorten tutkintaryhmän ja sovittelutoimiston kautta.

• K-0
– Moniammatillinen interventio pitkittyneissä ja vakavissa koulukiusaamistapauksissa. Tapaukset 

ohjautuvat poliisin ennalta estävältä toiminnolta. Pyritään myös yhteistyössä toimimaan muissa 

alueellisissa ilmiöissä.

• ”Pasila”
– Pitkien rikoskierteiden tai törkeitä rikoksia tehneiden nuorten tuki- ja ohjauspalvelu, jossa 

tavoitteena vaikuttaa vahvasti myös nuorten yhteisöihin. Tapaukset ohjautuu poliisin nuorten 

tutkintaryhmän kautta. 
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Liikkuva konfliktinratkaisu (EUSA)

• Olemme kehittäneet erilaisia konfliktinratkaisumalleja sovittelun ja K-
0:hankkeiden osalta usean vuoden ajan, joista 2018-2019 
opiskelleet ja soveltaneet erityisesti Dave Snowdenin kehittämää 
Cynefin framework –ajattelumallia kompleksisten tilanteiden 
hoitamiseen

• Jyväskylän ja Tornion tapaukset ovat olleet laajoja alueellisia 
ilmiöitä, johon liittyy runsas päihteidenkäyttö ja eri tahojen 
voimattomuus ison tilanteen edessä. Vastuu ratkaisuista odotettiin 
molemmista poliisin suunalta. Kajaanissa syksyllä samankaltainen 
tilanne.

• Keväällä Pärnussa analysoimme poliisin kutsumana 
moniammatillisen verkoston kanssa nuorisojengien välisiä 
konflikteja.

• Haemme rahoitusta syksyllä EUSA:sta hankkeeseen
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Kiitos

Julia Saarholm, 050-505 8737

Heikki Turkka, 050-518 5511

etunimi.sukunimi@asemanlapset.fi
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