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Hankkeen ja käytettyjen
menetelmien esittely

Hankkeen taustaa
• Yhteiskunnan varautumisessa onnettomuuksiin, kriiseihin ja
häiriöihin kolmannen sektorin rooli on nostettu esille
politiikkaohjelmissa ja strategioissa.
• Vapaaehtoiseen osallistumiseen tai vapaaehtoisuuden pohjalta
tehtyyn sopimukselliseen sitoutumiseen perustuva osallistuminen
kustannustehokas sekä osallistava ja sitouttava tapa tuottaa
valmiuksia erilaisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin vastaamiseksi.

• Samalla viranomaisten kiristyneet resurssit eri sektoreilla ovat
osaltaan luoneet paineita myös kolmannen sektorin
turvallisuustoiminnassa toimiville järjestöille.
• Toimintaympäristössä tapahtuneet nopeat muutokset asettaa
haasteita viranomaisten ja kolmannen sektorin järjestöjen uusille
yhteistyön muodoille
2017-12-13
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Kolmas sektori ja viranomaisten
turvallisuustoiminnan tuki
• Järjestöillä on Suomessa pitkät perinteet kansallisen turvallisuustyön
tukena.
• Noin 17% 20-vuotiaista suomalaisista ottaa edelleen osaa sotejärjestötoimintaan
• Yli puolet 20 vuotta täyttäneistä suomalaisista ei osallistu lainkaan
järjestötoimintaan. Kaikkein passiivisimpia ikäluokkia ovat 50–60 -vuotiaat
ja 20–29 -vuotiaat.
• Myös alueelliset erot ovat huomattavia
• Ihmisten ajasta kilpailevat monet muutkin asiat kuin vapaaehtoistyö

• Viranomaisia tukevaan pelastus-, etsintä- ja ensihuoltotoimintaan
osallistuu toiminnaltaan, tavoitteiltaan sekä resursseiltaan hyvin
erilaisia järjestöjä. Esimerkiksi Meripelastusseura toimii
erityisosaamista vaativalla rajatulla sektorilla.
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Kolmas sektori viranomaisten
turvallisuustoiminnan tukena
• Selvitys kohdistui:
• Turvallisuussektorille olennaisiin
kolmannen sektorin toimijoiden
määrään ja osaamiseen.
• Mahdollisuuteen luoda kolmannen
sektorin toimijoista omaa kuntien ja
jatkossa myös maakuntien käyttöön
tarkoitettua henkilövaraus- tai
osaamisrekisteriä.
• Kokonaistilanteen selvittämiseen
keskeisten turvallisuusviranomaisten
ja heitä tukevien järjestöjen osalta
erityisesti sisäisen turvallisuuden ja
kokonaisturvallisuuden
viitekehyksessä.

• Selvityksessä käytetyt tiedonkeruun
menetelmät:
• Kirjallisuus- ja dokumenttianalyysi;
erityisesti järjestöjen toiminta ja asema
erilaisissa turvallisuuden tehtävissä ja
konteksteissa
• Järjestöjen ja viranomaisten edustajien
haastattelut (38 kappaletta)
• Asiantuntijaryhmän tapaamiset

• Kahdeksan turvallisuuskahvilaa

• Turvallisuussektorin tukena olevan
kolmannen sektorin rahoituksen
muodostumiseen ja sen
kustannustehokkaaseen käyttöön.
2017-12-13
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Turvallisuuskahviloiden toteutus

Menetelmänä turvallisuuskahvila
• Taustalla puntaroivan demokratian ihanne
1. Edustavuus / inklusiivisuus

2. Laadukas keskustelu / deliberaatio
3. Vaikuttavuus
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• Seinäjoki 12.6

• Helsinki 28.8

• Kuopio 13.6

• Tampere 5.9

• Rovaniemi 23.8

• Kuhmo 12.9

• Enontekiö 24.8

• Turku 18.9

Yleisiä tunnelmia turvallisuuskahviloista
• Osallistujat kokivat hankkeen tärkeä
• Haasteena nuorten mukaan saaminen → osa laajempaa
osallisuuskulttuurin muutosta

• Enontekiön ja Kuhmon turvallisuuskahviloiden toteuttamisella
merkittävä lisäarvo
• Turvallisuuskahvilamenetelmään sisäänkirjoitettu
vaikuttavuuden ulottuvuus todentunut
• Tutkimusaineisto: 1 261 sivua sanatarkasti litteroitua tekstiä
+ 169 idealomaketta

Turvallisuuskahvilaan osallistujat
Seinäjoki

Kuopio

Rovaniemi

Enontekiö

Helsinki

Tampere

Kuhmo

Turku

YHT.

Osallistujia

26

23

25

15

25

27

22

25

188

Naisia

9

7

11

4

8

8

4

10

61

Miehiä

17

16

14

11

17

19

18

15

127
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1

1

3

3

1
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35-49

10

4

7

3

7

10

3

6

49

50-64

12

5

11

6

11

10

10

10

75

>65

1

4

2

3

2

2

2

Viranomaiset

10

6

7

7

8

9

6

8

61

Järjestöt

16

17

15

8

17

18

15

17

123

Muut**

0

0

3

0

0

0

1

0

4

Ikä* <20

*Mukaan laskettu vain syntymäaikansa ilmoittaneet.
**Seurakunnan, yliopiston tai ammattikorkeakoulun edustaja
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Osallistujien taustaorganisaatiot
Osallistujien lukumäärä
>15
10-14

Viranomaiset / järjestöt*
Suomen Punainen Risti
Puolustusvoimat, pelastuslaitos, kuntaviranomainen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys

6-9

Poliisi, aluehallintovirasto, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu**, Suomen Meripelastusseura***,
Marttaliitto,
kylä/kaupunginosayhdistys,
Suomen
Pelastuskoiraliitto
/
Suomen
Palveluskoiraliitto, vapaaehtoinen palokunta / sopimusmies, Maanpuolustusnaisten liitto,
Suomen Reserviupseeriliitto
Sairaanhoitopiiri,
maakuntaliitto,
Rajavartiolaitos,
Suomen
Lentopelastusseura,
Reserviläisliitto, Suomen Radioamatööriliitto, Naisten Valmiusliitto, Sotilaskotiliitto,
SámiSoster, pelastusliitto, Ensi- ja turvakotien liitto, ammattikorkeakoulu
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Tulli, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen Partiolaiset, Suomen
Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Suomen Setlementtiliitto, riistanhoitoyhdistys, Reservin
Upseerien Naisten Perinneliitto, Autoliitto, sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Suomen
Rauhanturvaajaliitto, Paliskuntain yhdistys, aktiivinen kansalaistoimija, seurakunta, yliopisto

*Useilla osallistujilla oli enemmän kuin yksi taustaorganisaatio. Tässä on otettu huomioon osallistujien ensisijaisesti esille
nostamansa taustaorganisaatio.
**Tässä huomioitu vain ne henkilöt, jotka ilmoittivat taustaorganisaatiokseen yksinomaan Vapepan. Esimerkiksi 4 henkilöä ilmoitti
taustaorganisaatiokseen SPR/Vapepa. Nämä henkilöt on laskettu SPR:n toimijoiksi.
***Johtuen paikallisista ja alueellisista variaatioista nimeämiskäytännöissä sekä osallistujien anonymiteetin suojaamiseksi, on
järjestöt pyritty nimeämään mahdollisuuksien mukaan kattojärjestönsä mukaisesti.

Keskeiset tulokset ja
kehittämissuositukset

Yhteistyön rakenteet ja sopimuksellisuus

Yhteistyön rakenne
• Ilman järjestöjen tukea viranomaiset eivät selviäisi
kaikista turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä
• Järjestöjen toiminta turvallisuussektorilla on
ammattitaitoista, joustavaa ja kustannustehokasta
• Toiminnan pohjautuu keskinäiseen kunnioitukseen ja
luottamukseen
• Järjestöt ovat lähellä kansalaisia

Yhteistyön rakenne
• Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyö koettiin hyvin
toimivana

• Viranomaisten mielestä järjestöt ovat merkittäviä
toimijoita turvallisuustoiminnan sektorilla niin
kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla
• Yhteistyön muodot ovat kehittyneet vuosikymmenten
kuluessa
• Yhteistyön rakenteissa oli jossakin määrin aluekohtaista
vaihtelua

Yhteistyön rakenne
• Viranomaistahoilla usein yksi selkeä järjestösektorin
kumppani
• Poliisi – Vapepa
• Rajavartiolaitos – Suomen Meripelastusseura
• Puolustusvoimat - MPK

• Yhteistyötä tukee selkeä lainsäädäntö
• Esteenä ovat puolestaan vallitsevat asenteet: järjestöjen
roolia ei kaikkialla maassamme ole viranomaisten
näkökulmasta tunnistettu

Yhteistyön rakenne
• Viime vuosikymmenten aikana mukaan on tullut myös
uusia järjestöjä, jotka keskittyvät esimerkiksi
ihmisoikeusrikoksiin, maahanmuuttajien olojen
parantamiseen sekä rikosten uhrien auttamiseen.
• Myös tämänkaltaiset järjestöt voisivat luoda
viranomaisten kanssa selkeät rakenteelliset säännöt
yhteiseen toimintaan kuten niin sanotut perinteiset
turvallisuusjärjestöt ovat tehneet.
• Ilman yhteisiä pelisääntöjä mahdollisuudet toimia
viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena vaarantuvat.

Yhteistyön rakenne
Keskusteluissa nousi lisäksi esille järjestötoimijoita, joiden roolia
turvallisuustoiminnassa haluttaisiin kehittää sekä selkeyttää

• ”Joka kylällä on jonkinlainen reserviläisjärjestö, että miten me
saatas nää järjestöt aktivoitumaan mukaan” (Seinäjoki, R3O6).
• ”[maanpuolustusjärjestöissä] on valtava ammattitaito olemassa
erilaisiin tilanteisiin, kuinka niitä hoidetaan. Valtava koulutus
taustalla. Eli vois enemmänkin käyttää hyväkseen. Ihan tässä
rauhan ajassakin” (Kuopio, R403).
• ”[N]aisenergia” (Kuhmo, R1O2) tulisi saada hyötykäyttöön

Yhteistyön rakenne
• Kolmannen sektorin näkökulmasta toivottiin enemmän
viranomaisohjausta
”Kyllähän me suunnitellaan ihan mitä vaan, mutta tuota
niin, viranomaisohjaus antais sen tolkun siihen, että mitkä
on ikään kuin ne, ne leikkikentän rajat ja missä niin kun
mennään. […] Tätä vaaditaan ja tässä on pelimerkit, saa
suorittaa, ni se helpottaa niin paljon sitten niin kun meidän,
meidän toimintaa” (Turku, 3O1).

”[…] kolmas sektori ja viranomaiset, ei ne tee
pelkästään yhteistyötä, ne tekee yhdessä.”
(Turku2O3)

Kehittämissuositus 1 – yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
• Maakuntatason turvallisuusverkoston luominen
Maakuntatasolle luodaan maakuntahallinnon
vastuuhenkilöiden vetämä turvallisuusverkosto tai
turvallisuuden klusteri, mihin liittyvät kaikki
turvallisuustoiminnan kannalta olennaiset järjestöt

• Lapin turvallisuusverkosto, Pirkanmaan turvallisuusklusteri
• Toimintamalli jalkauttaa Turvallisuuskomitean linjauksia ja
päätöksiä

• Koordinoi alueen koulutuksia, harjoituksia ja osaamisresurssia

Kehittämissuositus 1 – yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
Maakuntatasolle tulee rekrytoida mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa valmiuspäällikkö (tai –johtaja)
• Valmiuspäällikön yksi keskeinen tehtävä on viranomaisten ja
järjestöjen välisen yhteistoiminnan kehittäminen

Maakunta- ja kuntatasolla tulee jatkossa lisätä käytännön
harjoituksia viranomaisten ja kolmannen sektorin kesken
• Koko kolmas sektori mukaan laaja-alaisesti
• Yhteistoimintaharjoitukset joskus myös ilta-aikaan tai
viikonloppuisin
• Järjestöt mukaan suunnitteluvaiheeseen

Kehittämissuositus 1 – yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
Viranomaisia tulee informoida paremmin kolmannen
sektorin toiminnasta
• Jokaisella organisaatiotasolla tulisi järjestöillä ja viranomaisilla
olla saman tasoinen yhteistyökumppani
• Hiljaisen tiedon siirtäminen

”[…] pitäis tietää, että mitä nappuloita siinä pelilaudalla on ja mitä
on saatavissa. Sitten, kun se tilanne on se, että viranomaisen
yhteisetkään voimat ei välttämättä riitä, niin tiietään, mitä on vielä
hihassa niin sanotusti” (Rovaniemi, R105)

Kehittämissuositus 1 – yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
Haja-asutusalueilla tulee varmistaa se, että paikalla
on viranomaisia johtamassa kolmannen sektorin
toimintaa
• Huoli tulevaisuudesta oli voimakkain harvaanasutuilla alueilla eli
Kuhmossa, Enontekiöllä sekä myös Turun saaristossa

”Kaks poliisia jos lähtee pois, niin hetken päästä mitenkä kolmas
sektori toimii, kuka meitä ohjaa? Ja mitä me teemme?” (Enontekiö,
R303)
”Eihän järjestöt ja vapaaehtoistoimijat, kolmas sektori ei voi hoitaa
viranomaistehtäviä” (Enontekiö, R304)

Kehittämissuositus 1 – yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
Järjestöjen koulutusyhteistyötä tulee lisätä
• Hyödynnetään kouluttajia ja koulutusaineistoja
• Kouluttajarekisteri?
• Lisätään verkkokoulutusta ja uusia menetelmiä
”Kun se ei enää riitä että mä osaan jotain pientä, vaan sun pitää
osata tämä, tämä ja tämä ja tämä että sinut voi laittaa
hälytyskortille” (Turku 2O1)

Sopimuksellisuus
• Järjestöillä ja viranomaisilla erilaisia sopimuksia, joissa
määritellään mm. hälytysvalmiutta ja korvauksia
hälytystehtävistä
• Sopimukset luovat hyvän pohjan yhteistyölle

• Maakuntauudistuksen uskotaan tuovan selkeyttä siihen,
miten viranomaisten ja järjestöjen välinen yhteistyö
voidaan jatkossa hoitaa

Sopimuksellisuus
• Selkeyttää eri toimijoiden tehtäviä ja vastuita
• Voi jäykistää yhteistyötä tai tehdä kynnystä yhteistyölle
korkeammaksi
• Viranomaisen näkökulmasta sopimukset ovat tuoneet
avoimuutta
”[…] hekin tietää, mitä me halutaan sieltä suunnalta. Ja
sillon niitä ihan oikeesti joudutaan ajattelemaan ja ne
konkretisoituu." (Rovaniemi2O5)

Kehittämissuositus 2 – sopimuksellisuuden
lisääminen
Sopimusrakenteen yhdenmukaistaminen ja vahvistaminen
Tulevaisuudessa pelastustoimen ja sosiaali- ja
terveysviranomaisten tulee vahvistaa sopimusrakennetta ja
yhdenmukaistaa sopimusten sisältöjä turvallisuustoiminnan
parissa työskentelevien järjestöjen kanssa.
Sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla on
ohjata viranomaisia niin, että sopimusten rakenteet olisivat
mahdollisimman yhdenmukaisia.
• Muistettava järjestötyön vapaaehtoisuuden periaatteet ja realiteetit.
Viranomaisten on kuunneltava järjestöjen omaa ääntä, jotta heille
tulee täysin selväksi, mihin järjestöt kykenevät ja missä niiden
operatiiviset sekä toiminnan lainsäädännölliset rajat menevät.

Janne Jalava
Rahoitus sekä henkilövaraus- ja
osaamisrekisterit

Kolmannen sektorin rahoitus järjestöjen
näkökulmasta
• Turvallisuusjärjestöjen rahoitus on monikanavaista ja kaikkien järjestöjen
rahoituspohja on keskenään varsin erilainen. Kaikkein selkein tilanne on MPK:lla.
Toinen selkeä – joskin negatiivisemmassa mielessä – tilanne on Marttaliitolla,
joka ei saa turvallisuustoiminnan tukemiseen julkista rahaa lainkaan.
• STEA on turvallisuustoiminnan merkittävä rahoittaja. Eniten STEAsta
riippuvainen turvallisuussektorin järjestö on Suomen Meripelastusseura, jonka
budjetista yli puolet katetaan STEAn avustuksilla.
• Järjestöt pitävät ongelmallisena sitä, että STEAn avustuksia on haettava
vuosittain toimintaan, joka on vakiintunutta ja struktuuriltaan vakaata. Myös
STEAn raportointikäytännöt ovat järjestöjen näkökulmasta suhteellisen raskaita.
Enemmän kuitenkin järjestöjen parissa huolta aiheuttaa se, mitä tapahtuu, jos
rahapelimonopoliin perustuva avustusjärjestelmä murtuu. Tällöin kaikkien
maamme järjestöjen perusrahoituksen pohja on uhattuna. Turvallisuuden
sektorilla tämä vaikuttaisi suoraan myös viranomaisten toimintaan, mikäli
järjestöjen toimintarepertuaari ei olisi enää niiden käytettävissä nykyisessä
laajuudessa.
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Kolmannen sektorin rahoitus viranomaisten
näkökulmasta
• Viranomaiset kaipaavat selkeyttä järjestöjen rahoitukseen,
joka koetaan haastavana kokonaisuutena. Vain
maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rahoitus on selkeä
johtuen MPK:n asemasta puolustusvoimien strategisena
kumppanina. Poliisi on huolissaan nykyisen korvaustason
riittävyydestä vapaaehtoistoiminnan ylläpitämiseen.
Sisäministeriö kokee haasteena rahoituksen sirpaleisuuden.
STEAn näkökulmasta ongelma puolestaan on, että monet
turvallisuussektorin järjestöistä saavat avustuksia eri
hallinnonaloilta – ei pysty erottamaan kunnolla sitä, mitä eri
avustuksilla tehdään.
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Kehittämissuositus 3 – rahoitusmallin
selkiyttäminen
• STEAlta avustusta saavien järjestöjen rahoitusvastuita tulee miettiä
uudelleen ministeriöiden (SM, STM ja VM) kesken. Kaksi mahdollista
vaihtoehtoa ovat:
• STEAlta avustusta saavien turvallisuustoiminnan ytimessä toimivien järjestöjen
rahoitus siirretään vaiheittain sisäministeriön vastuulle.
• Suomen Meripelastusseuran, Suomen Lentopelastusseuran, Vapepan, SPEKin ja Suomen Pelastuskoiraliiton toiminnan
valtionrahoitus tulisi jatkossa sisäministeriön budjetista. Käytännössä nämä organisaatiot ja Vapepan verkosto toimisivat
sisäministeriön strategisina kumppaneina hyvin pitkälti samalla tavoin kuin Maanpuolustuskoulutusyhdistys on toiminut
puolustushallinnon kanssa.

• STEAlta avustusta saavien turvallisuustoiminnan ytimessä toimivien järjestöjen
valtionavustusten rahoitussuunnitelmaa pidennetään ja niiden toiminnan tarpeita ja
tulosten seurantaa tehdään tiiviissä yhteistyössä STEAn ja sisäministeriön kesken.
• Mikäli viranomaiset kuitenkin näkevät, että turvallisuustoiminnan ytimessä operoivien järjestöjen toiminta on
turvallisuuden kannalta strategista, voidaan näiden järjestöjen rahoitustoimintaa myös muokata nykyisen
järjestelmän puitteissa. Näiden järjestöjen turvallisuustoiminnan rahoitukseen voidaan luoda niin sanotut
ohjaukselliset ja monta vuotta kestävät rahoitussuunnitelmat, jossa järjestöjen rahoitus on käytännössä turvattu
useaksi vuodeksi kerrallaan, vaikka niiden tuleekin hakea rahoitusta lain mukaan joka vuosi. Nämä rahoitusraamit
voidaan sopia nykyistä systeemiä tiiviimmin perustuen turvallisuusviranomaisten todellisiin alueellisiin tarpeisiin.
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Kehittämissuositus 3 – rahoitusmallin
selkiyttäminen
• Järjestöjen tulee kehittää ja hyödyntää uudenlaisia varainkeruun muotoja
• Yritysrahoituksen roolia rahoituskanavana tulee kasvattaa. Tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi koulutuksen tukemista, erilaisten varusteiden hankintaa ja kalliiden hankintojen
sponsorointia yritysten toimesta. Hankinta, kuten esimerkiksi vene, voidaan nimetä
lahjoittajayrityksen mukaan.
• Selvitään voisiko joukkorahoitusta hyödyntää järjestöjen varainkeruun muotona.
Julkisella sektorilla joukkorahoitusta on hyödynnetty esimerkiksi lastensairaalan
rahoittamisessa. Kyseistä toimintamallia voisi hyödyntää myös järjestöjen varainkeruun
muotona, esimerkiksi liittyen hankintoihin tai hankkeiden toteuttamiseen. Joukkorahoitus voi
innostaa sellaisia ihmisiä lahjoittamaan, jotka eivät halua sitoutua jäsenmaksuihin tai
kuukausilahjoituksiin, vaan haluavat lahjoittaa konkreettiseen kohteeseen.
• Rahoituksen riittävyyteen liittyviä haasteita tulee lieventää kalustoa ja tiloja jakamalla.
Aina ei ole kyse lisärahoituksen tarpeesta, vaan toimintaa voi tehostaa yhteistyön kautta.
Järjestöt voivat esimerkiksi enemmissä määrin lainata toisilleen kalustoa ja välineistöä.
Joissakin tapauksissa voi olla mahdollista pohtia myös yhteishankintojen mahdollisuutta.
Koska viranomaiset tukeutuvat kolmanteen sektoriin, tulisi heidän myös huolehtia kolmannen
sektorin toimintaedellytyksistä.
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Rekisterit järjestöjen näkökulmasta
• Poikkeusolojen toimintaan perustuvat rekisterit ovat järjestöjen näkemyksen mukaan
viranomaisten vastuulla. Niissäkin olisi kuitenkin olennaista tunnistaa järjestöjen rooli
ja mahdollisuudet toimia viranomaisten tukena. Rekisterin avulla voidaan helpommin
löytää tietyn alan osaajia poikkeusoloissa.

• Poikkeusoloja varten järjestöt toivovat selkeää henkilövarausrekisteriä, jossa heidän
toimintansa on huomioitu. Laajaa osaamisrekisteriä normaalioloihin järjestöt eivät
kannata. Sen sijaan järjestöjen keskuudessa kannatusta saa selvästi suppeampi
osaamisrekisteri, joka voitaisiin rakentaa esimerkiksi uuden mahdollisen
maakuntamallin pohjalta. Tämän osaamis-rekisterin hyöty olisi siinä, että viranomaiset
saisivat paremmin tietoa alueensa järjestötoimi-joista ja heidän toiminnastaan.
• Järjestöjen mielestä heidän oma operatiivinen toiminta on tällä hetkellä korkeatasoista
ja viranomaiset saavat järjestöihin yhteyden suhteellisen nopeasti. Järjestöt ovat
suhteellisen tyytyväisiä myös nykyisiin hälytysjärjestelmiin. Näistä erityisesti Vapepan
OHTO-järjestelmä on sellainen, mikä laajentuessaan voisi sopia edellä mainitun
osaamisjärjestelmän operatiiviseksi alustaksi.
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Rekisterit viranomaisten näkökulmasta
• Viranomaiset suhtautuvat laajan poikkeusolojen henkilövarausrekisterin
kehittämiseen järjestöjä varovaisemmin. Enemmän kiinnostusta on
maakuntatasolla toimivaa osaamisrekisteriä kohtaan.
• Turvallisuuskomitean sihteeristö korostaa sitä, että kaiken kattavaa henkilövarausrekisteriä
on haastava rakentaa, ja monet viranomaiset liittävät rekisterit enemmän käytännön
hälytystoimintaan.
• Rajavartiolaitos näkee poikkeusolojen asettavan järjestöille haasteita. Vaikka yhdistykseen
olisikin varattu henkilöstöä, voi olla että yhdistyksen kalusto otetaan poikkeusoloissa
viranomaiskäyttöön, jolloin yhdistys ei voisi enää jatkaa toimintaansa.
• Hälytystoiminta viranomaisten ja järjestöjen välillä toimii tällä hetkellä viranomaisten mielestä
hyvin. Vaikka poliisilla tai pelastustoimella ei ole olemassa laajoja rekistereitä kolmannen
sektorin toimijoista, löytyy varsinkin poliisilta paikallisella tasolla olennaisten
järjestötoimijoiden yhteystiedot, joita hyödynnetään operatiivisissa tilanteissa.
• Sisäministeriö korostaa maakuntauudistuksen luovan mahdollisuuden uudenlaisen kevyen
mutta nykyistä strukturoidumman järjestelmän rakentamisen alueelliselle tasolle. Tällöin
olennaista olisi se, että maakunnittain viranomaiset määrittelisivät ne käytännön tarpeet,
joihin kolmatta sektoria turvallisuustoiminnan tukena voitaisiin käyttää.
2017-12-13

37

Kehittämissuositus 4 – henkilövarausjärjestelmän
kehittäminen
• Henkilövarausjärjestelmän kehittämistä tulee edistää.
• Maahamme kaivataan nykyistä selkeämpi henkilövarauksen
toimintamalli, jossa myös järjestöjen rooli olisi konkreettisesti avattu.
• Henkilövarausjärjestelmän kehittäminen vaatii eri hallinnonalojen viranomaisten keskustelua.
Viranomaisten tulee määritellä ne hallinnonalansa organisaatiot ja virastot, jotka voivat tehdä
henkilövarauksia poikkeusoloja ja myös pitkittyneitä tai laajoja häiriötilanteita varten. Mikäli
hallinnonalaan liittyvät järjestöt katsotaan kokonaisturvallisuuden kannalta erittäin tärkeiksi
toimijoiksi, tulee niillä olla myös selkeä mandaatti varata henkilöstöä ja myös vapaaehtoisia
poikkeus- ja häiriöolojen toimintaan.

• Henkilövarausjärjestelmän tekniset ratkaisut ja lailliset kysymykset
vaativat lisäselvityksiä.
• Puolustusvoimien henkilövarausjärjestelmä on havaintojemme mukaan teknisesti ja
toiminnallisesti lähimpänä laajempaa yhteiskunnallista varausjärjestelmää. Lisäksi on ehdotettu
myös väestötietojärjestelmän hyödyntämistä henkilövarausjärjestelmän taustalla. Niin tekniset
ratkaisut kuin erityisesti lailliset kysymykset vaativat merkittävästi lisäselvityksiä
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Kehittämissuositus 5 – osaamisrekisterin
muodostaminen
• Maahamme kaivataan osaamisrekisteri turvallisuussektorin järjestöjen
alueellisen toiminnan selkeyttämiseksi.
• Maakuntatasolle luodaan varautumisen koordinaatiosta vastaavien viranomaisten
johdolla osaamisrekisteri, joka sisältää kaikkien turvallisuuden kannalta olennaisten
järjestöjen vastuuhenkilöiden osaamisen ja yhteystiedot.
• Kehitetään järjestöjen ja viranomaisten alueellista yhteistyötä normaalioloissa syventävä
osaamisrekisteri, joka voi osaltaan toimia eräänä väylänä myös laajemman henkilövarausjärjestelmän
luomiseen. Osaamisrekisterissä määritellään viranomaisten toimesta ne käytännön tarpeet, joihin
kolmatta sektoria turvallisuustoiminnan tukena voitaisiin käyttää. Osaamisrekisteriin kerätään järjestöjen
vastuuhenkilöitä tai ydintoimijoita niin 1) ehkäisevän työn, 2) operatiivisen toiminnan kuin myös 3)
jälkihoidollisen työn ja 4) koulutus- sekä harjoitustoiminnan sektoreilta.

• Osaamisrekisteri tulee rakentaa sisäisen turvallisuuden palveluväylän yhteyteen.
• Sisäisen turvallisuuden strategian mukaan sisäministeriön johdolla tullaan perustamaan palveluväylä,
joka toimi vuorovaikutteisena sähköisenä yhteistyöalustana asiantuntijoille, sidosryhmille ja
kansalaisyhteiskunnalle. Palveluväylä kerää kattavasti tietoa sisäisen turvallisuuden strategiaan liittyvistä
asioista. Täten osaamisrekisteri on hyvä rakentaa suunniteltuun formaattiin.
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Kehittämissuositus 5 – osaamisrekisterin
muodostaminen
• Selvitetään voiko OHTO-järjestelmä tai Koski-palvelu toimia
osaamisrekisterin teknisenä alustana.
• OHTO otetaan käyttöön laajamittaisesti vuoden 2017 aikana. Se luo valtakunnallisesti
yhteisen struktuurin viranomaisten ja Vapepan välille hälytystoiminnassa. Paitsi että
OHTO voisi toimia järjestöjen yhteisenä hälytysjärjestelmänä laajemmin, voisi sitä
laajentaa myös sisältönsä kattavuuden suhteen. Tämän takia Vapepan on yhteistyössä
viranomaisten kanssa käytävä läpi olennaisia tiedollisia tarpeita, joita järjestelmä voisi
sisältää. Tämän jälkeen nämä tarpeet on määriteltävä käyttötapauksittain ja mahdollisesti
luotava osaksi järjestelmää. Mikäli järjestelmää laajennetaan, on ratkaistava myös
rahoituskysymykset.
• Teknisenä osaamisalustana voisi mahdollisuuksien mukaan toimia myös
Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta kehitteillä oleva Kansallisten
opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (Koski), aiemmalta
nimeltään Todennetun osaamisen rekisteri. Kyseisen palvelun tarkoituksena on vähentää
erillisten rekisterien ylläpitotarvetta. Ensi vaiheessa palvelu sisältäisi tiedot
perusopetuksesta, ammatillisesta koulutuksesta, lukiokoulutuksesta sekä
yliopistokoulutuksesta. Selvitettävä asia on, voisiko kyseiseen palveluun kytkeä myös
kolmannen sektorin tarjoaman koulutuksen, jolloin kansalaisen saama ja hankkima
koulutus olisi koottuna kokonaisuudessaan yhteen paikkaan.
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Harri Raisio
Vapaaehtoisten määrä ja sitoutuminen sekä
neljäs sektori

Vapaaehtoisten määrä
• Vapaaehtoisia on toistaiseksi riittänyt turvallisuusalan järjestöihin
suhteellisen hyvin.
• Kyseiset järjestöt eroavat muista järjestöistä esimerkiksi siinä, että ne
vetävät puoleensa monia muita järjestöjä enemmän nuoria miehiä.
• Ikääntyminen on kuitenkin myös turvallisuusjärjestöjen eräs
tulevaisuuden haasteista varsinkin maamme harvaan asutuilla
seuduilla.
• Vapaaehtoisena toimiminen turvallisuussektorin järjestöissä vaatii
monessa tapauksessa tuekseen pitkän koulutuksen, jota pitää
säännöllisesti päivittää. Lisäksi toimintaan tulee sitoutua tiiviisti.
Vapaaehtoiset ovatkin mukana järjestöjen toiminnassa suhteellisen
pitkään, useita kymmeniä vuosia.
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Kehittämissuositus 6 – vapaaehtoisten määrä ja
sitoutuminen
• Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi tulee
panostaa naisten, nuorten ja työikäisten rekrytointiin
vapaaehtoistoimijoiksi.
• Naiset on saatava kiinteämmin mukaan turvallisuustyöhön ja naisten
turvallisuustyön ja -koulutuksen taloudelliset resurssit on turvattava.
• Nuorilta itseltään tulee kysyä, millä tavoin he haluavat olla mukana
turvallisuustoiminnassa.
• Nuorten tietoisuutta turvallisuustoiminnasta on lisättävä.
• Liiallista ammattimaistumista ei tule ulottaa kaikkiin vapaaehtoisten ryhmiin.
• Käytännön harjoitukset sekä oikeat hälytystehtävät pitää tuoda
vapaaehtoistoiminnan keskiöön nykyistä vahvemmin.
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Neljäs sektori: teoriatausta
• Ei yhtenäistä määritelmää:
• Hybridiorganisaatio (Sabeti 2009; Alessandrini 2010)
• Mikrotason läheisapu (Williams 2002, 2008; Harju 2003)
• Kaupunkiaktivismi (Mäenpää &Faehnle 2017)

• Tässä tutkimuksessa neljättä sektoria tarkastellaan
turvallisuustoiminnan näkökulmasta. Neljännen sektorin
nähdään tällöin sisältävän seuraavat ominaispiirteet →
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Neljäs sektori: teoriatausta
1. Neljännen sektorin toiminta on luonteeltaan emergenttiä eli
ilmaantuvaa

2. Neljännen sektorin toiminta on itseorganisoituvaa
3. Neljäs sektori koostuu niin yksilöistä kuin ryhmistäkin
4. Neljäs sektori toimii ennaltaehkäisevässä toiminnassa, on mukana
akuuteissa tilanteissa sekä jälkihoidossa ja jälleenrakentamisessa
5. Neljännen sektorin toiminta ei itsessään ole hyvää tai huonoa, vaan
se on aina kontekstisidonnaista
6. (Neljännen sektorin toiminta voi ylittää perinteiset sektorirajat,
tehden määrittelystä haastavaa)
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Neljäs sektori: näkemyksiä
• Kaikki viranomaiset ja järjestötoimijat nostivat haastatteluissa esille neljännen sektorin
kasvavan roolin.
• Kyseinen ilmiö näyttäytyy jo nyt sekä positiivisena aktiivisuutena ja (erityisesti sosiaalisessa
mediassa ilmenevänä) yhteisöllisyytenä että hyvin vaikeasti hallittavana ja koordinoitavana
heimoutumisena, joka syntyy yllättävissä tilanteissa ja yllättävän nopeasti.
• Järjestötoimijat ja viranomaiset eivät aina tiedä, keitä neljännen sektorin toimijat kulloinkin
ovat tai mitä he haluavat ja osaavat. Pysyvää yhteistyötä on nykytilanteessa vaikeaa
rakentaa neljännen sektorin varaan, vaan asia pitää käsitellä aina tilannekohtaisesti.
• Neljännen sektorin rooli nähdään positiivisena esimerkiksi öljyonnettomuuksien kaltaisissa
tilanteissa.
• Ideaalitilanteeksi nähtiin se, että neljännen sektorin voimavaroja saataisiin kanavoitua
kolmannelle sektorille, ja toisaalta se, että tietyissä tilanteissa kolmas sektori voisi vastata
neljännen sektorin koordinaatiosta.
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Kehittämissuositus 7 – Neljäs sektori
• Neljäs sektori tulee organisoida nykyistä paremmin
viranomaisten turvallisuustoiminnan tueksi.
• Kolmannen sektorin ja turvallisuusviranomaisten tulee jatkossa
nykyistä vahvemmin kehittää keinoja neljännen sektorin
potentiaalin hyödyntämiseksi.

• Neljänteen sektoriin liittyvää tutkimusta turvallisuustoiminnan
kontekstissa tulee lisätä.
• Neljännen sektorin toiminta tulee jatkossa huomioida
turvallisuutta käsittelevissä strategioissa.
2017-12-13

47

Kiitos!
Lisätietoja: janne.jalava@ramboll.fi

