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Sisäisen turvallisuuden ohjelma haastaa toimialat yhteistyöhön
Tämä raportti esittelee Lapissa työstetyn sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisen toimintamallin. Sen keskeinen idea on verkostomainen toiminta, jolla aluetasolla,
toimiala- ja organisaatiorajat ylittäen, yhdistetään resurssit tukemaan sisäisen turvallisuuden ohjelman ehdottamia
toimenpiteitä. Toimintamallin keskeinen osa on kiinteän
yhteistyöverkon rakentaminen järjestötoimintaan ja muuhun vapaaehtoistoimintaan, jolla saadaan merkittävä lisäresurssi sisäisen turvallisuuden ohjelman edellyttämän
laajan turvallisuuskäsitteen tarkoittamiin toimenpiteisiin.
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen on toteuttanut Lapin lääninhallitus/aluehallintovirasto maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella kiinteässä yhteistyössä
sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen kuntaliiton ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. Paikallistason eli kunta- ja kylätason yhteistyömallia on pilotoitu
Posion ja Sallan kuntien kanssa.
Hankkeen tavoitteena olleen alueellisen toimintamallin keskeinen osa on Lapin aluehallintovirastossa sisäisen turvallisuuden sihteeristö -nimellä toimiva yhteistyöverkko, joka kytkee kaikki saatavissa olevat resurssit
toteuttamaan paikallistasolla ihmisten arjen turvaa parantavia toimenpiteitä. Tähän työhön liittyy saumattomasti
Lapin aluehallintovirastossa toimiva terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmä, jonka painopiste on syrjäytymiskehityksen katkaiseminen sekä siihen liittyvä ennalta
ehkäisevä työ perheiden, nuorten ja työttömien tilanteen
parantamiseksi.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellistamistyön
seuraava vaihe Lapissa on luoda pysyvät toimialarajat ylittävä toimintamalli kaikkiin kuntiin ja tarvittaessa kyliin.
Uusien toimintatapojen juurruttaminen kuntiin edellyttää
monilla tasoilla sen tunnustamista, että resurssit laajempaan turvallisuus- ja hyvinvointityöhön saadaan siirtämällä kohtuullisen siirtymäkauden aikana rahaa korjaavista
toimenpiteistä ennaltaehkäisevään työhön. Erilaisten palvelujen, toimenpiteiden ja ”kehityskulkujen” kustannukset
on kaivettava esille ja niitä on jaksettava esitellä ja toistaa
etenkin kuntien ylimmälle virkamies- ja poliittiselle johdolle.
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen tavoitteiden mukaisesti hankkeessa kehitettyä toimintamallia
käytetään keskeisenä tietolähteenä kehitettäessä muualle
maahan sopivia turvallisuustyön malleja. Sisäasiainministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotuksen sisäisen
turvallisuuden alueellisen yhteistyön toimintamallista kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Rovaniemellä 21.1.2011

Ylijohtaja Timo E. Korva
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Yhteenveto Lapin mallista
Valtioneuvoston periaatepäätöksellä käynnistettiin sisäisen turvallisuuden ohjelmat Arjen turvaa 2004 – 2007 ja
Turvallinen elämä jokaiselle 2008 – 2011. Ensimmäisen
ohjelman aikana havaittiin syrjäytymisen estämisen olevan yksi sisäisen turvallisuuden keskeisimmistä tavoitteista. Ennalta estävän toiminnan laaja-alaisen toteuttamisen
vaikeutena todettiin hallinnonalojen väliset rajat. Toisen
ohjelman tärkeimpänä haasteena on turvallisuustyön laajentaminen poikkihallinnolliseksi ja sektorirajat ylittäväksi yhteistyöksi, jossa painopisteinä ovat arjen turvallisuus
ja syrjäytymisen ehkäisy.
Lapin lääninhallitus aloitti sisäisen turvallisuuden
ohjelman laaja-alaisen toteuttamisen kesällä 2007. Verkostoyhteistyön kehittämiseksi lääninhallitus käynnisti Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen (4/2009 – 7/2011)
maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella. Hankkeen
ydintavoitteeksi määriteltiin avoimeen verkostoyhteistyöhön perustuvan toimintamallin luominen, jossa yhdistyvät valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien
tavoitteet sekä harvaan asutun alueen paikalliset tarpeet.
Hankkeessa rakennettiin sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön mallia valtion uuteen aluehallintoon läänien
lakatessa ja aluehallintovirastojen aloittaessa toimintansa
vuoden 2010 alussa.
Valtion aluehallintouudistuksen yleistavoitteena on
saada aikaan kansalais- ja asiakaslähtöinen, tehokas ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Aluehallintovirastojen
ydintehtävinä on huolehtia tasa-arvoisesta, hyvinvoivasta ja turvallisesta yhteiskunnasta.1 Aluehallintovirastojen
kolmesta ydintehtävästä muodostetaan poikkihallinnollisia
prosesseja, jotta kansalaisten sekä yhteiskunnan tarpeisiin
voidaan vastata kokonaisvaltaisesti. Huomion kiinnittäminen kansalaisten osallisuuteen on keskeistä, kun halutaan
muuttaa hallinnon, kansalaisten ja elinkeinoelämän suhdetta läheisemmäksi.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli on keskeinen osa Lapin aluehallintoviraston turvallisuusprosessia. Voimassa olevan sisäisen turvallisuuden ohjelman

1
2

8

73:a tulostavoitetta, alkoholihaittojen torjunnasta suuronnettomuuksien ehkäisyyn, ei voida toteuttaa yksittäisen
toimijan tai hallinnonalan toimesta. Toimintaympäristön
ja uhkakuvien muuttuessa tarve laaja-alaiseen turvallisuusyhteistyöhön korostuu.
Tämän raportin tavoitteena on herättää keskustelua yhteiskunnan yhteisten resurssien hyödyntämisestä
aluetasolla. Lapissa toimintamallin kehittämistyö jatkuu
aluehallintoviraston johdolla. Lapin aluehallintoviraston
tavoitteena on kytkeä laaja-alainen turvallisuustyö, hyvinvoinnin edistäminen ja peruspalvelujen kehittäminen yhä
tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Lapin mallia hyödynnetään
kansallisella tasolla kehitettäessä sisäisen turvallisuuden
alueellisen yhteistyön toimintamallia keväällä 2011. Kansallisen toimintamallin valmisteluprosessin myötä myös
Lapin mallin jatkokehittämiseen tulee uusia näkökulmia.
Yhteiset näkemykset valtioneuvoston kanslian Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnön
kanssa
Vuoden 2010 lopulla julkaistu Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietintö2 on Lapin mallin kanssa
samoilla linjoilla laaja-alaisen turvallisuusyhteistyön tarpeellisuudesta ja toteuttamisen keinoista. Laaja-alainen
turvallisuuskäsitys ja olemassa olevien resurssien aiempaa
parempi yhteensovittaminen ovat tärkeimpiä asioita niin
sisäisessä turvallisuudessa, yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaamisessa kuin varautumisessa.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet ja toimintatavat ovat yhteneväisiä muiden turvallisuusstrategioiden
lisäksi myös eri hallinnonalojen strategioiden kanssa. Esimerkiksi tavoitteet arjen turvasta ja syrjäytymisen ehkäisystä ovat yhteneväisiä hyvinvointipoliittisten ohjelmien
kanssa. Ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen ja
syrjäytymisen ehkäisy ovat sekä hyvinvoinnin, että arjen
turvallisuuden kannalta painopistealueita, kun kehitetään
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintamalleja
kansalaisten tueksi.

Valtiovarainministeriö 2009, 11 ja 14.
Valtioneuvoston kanslia 2010 (ns. Hallbergin komitean mietintö)
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Aluehallintovirastojen alkutaipaleella on korostettu
hyvinvointi- ja turvallisuusprosessien kehittämisessä ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista. Valvonta- ja tarkastustoiminnasta sekä peruspalvelujen arvioinnista saatava tieto hyvinvointi- ja turvallisuusvajeista
auttaa aluehallintovirastoa suuntaamaan toimintaa alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaan.
Lapin mallissa, kuten myös Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnössä, olennaista on yhteiskunnan resurssien tehokas hyödyntäminen kansalliselta tasolta paikallistasolle. Vaikka sisäinen turvallisuus
on oma ohjelmansa, sen tuloksellinen toteuttaminen vaatii
yhteensovittamista niin muihin turvallisuusohjelmiin kuin
eri toimialojen strategioihin. Kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja turvallisuus sekä alueen elinvoimaisuus ovat eri hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteinen tehtävä. Lapin mallin toimivuus perustuu
turvallisuusnäkökulman kytkemiseen osaksi alueellista,
maakunnallista ja paikallista ohjelmatyötä sekä avoimeen
verkostoyhteistyöhön, jossa erityisesti järjestötoimijoiden
osaamista ja resursseja arvostetaan.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli
Aluehallintoviraston tehtävänä on hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen toiminta-alueellaan. Valtion aluehallinnon uudistumisen myötä aluehallintovirastojen tunnettavuus ei ole vielä yhtä hyvä kuin edeltäjillään lääninhallituksilla. Ensimmäisen toimintavuoden aikana aluehallintovirastojen kaikkia vaikuttamismahdollisuuksia ei
ole osattu hyödyntää, eivätkä aluehallintoviraston toimijat
ole ehtineet tarjota apuaan paikallis- ja aluetason kumppaneilleen riittävästi. On tärkeää, että aluehallintoviraston
työntekijät etsivät aktiivisesti yhteistyö- ja hankemahdollisuuksia, joiden avulla saadaan aikaan konkreettisia tuloksia arjen turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamisessa.
Aluehallinnon uudistusvaihe tarjoaa mahdollisuuden
muuttaa vakiintuneita toimintatapoja. Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli on avaus aluepolitiikan uudistamiseen. Alueet ovat erilaisia, joten alueellisten toimintamallienkin tulee olla erilaisia. Lapin aluehallintoviraston
tavoitteena on kehittää toimintaansa yhä paremmin alu-

3

eensa erityispiirteet, kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet
huomioivaksi.
Lapin avoin verkostoyhteistyö perustuu koordinoivien tahojen yhteistyöhön, jossa Lapin aluehallintovirasto
koordinoi sisäisen turvallisuuden viranomaistoimintaa ja
yhteensovittaa viranomaistyötä sekä järjestötyötä alueellisten järjestökoordinaatiotahojen kanssa. Valtakunnallisia
järjestötoimintaa kokoavia kattojärjestöjä ovat Sosiaali- ja
terveysturvan keskusliitto ry, Suomen Kylätoiminta ry ja
Suomen Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Yhteistyö kattojärjestöjen alueellisten koordinaattoreiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää yhteensovitettaessa järjestöjen tavoitteita laaja-alaiseen hyvinvointija turvallisuusyhteistyöhön.
Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyön keskeiset
tulokset on saatu aikaan ulospäin suuntautuneella ja etsivällä työotteella. Tämä havainto tukee Varautuminen
ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnön kantaa, jossa
viranomaiskeskeistä ajattelua on avattava kokonaisvaltaisempaan suuntaan ja jossa olennainen lähtökohta on koko
yhteiskunnan voimavarojen hyödyntäminen valtion johdosta paikallistasolle3.
Tässä raportissa mallinnetaan Lapissa pilotoitua
sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön mallia. Raportti on kirjoitettu sisäisen turvallisuuden näkökulmasta,
mutta tuoden esille sekä muun turvallisuustyön että eri
toimialojen merkityksen sisäisen turvallisuuden tuloksekkaassa toteutuksessa. Lapin sisäisen turvallisuuden työ on
turvallisuus-, hyvinvointi-, maaseutu- ja matkailutoimijoiden yhteispeliä.
Yhteiskunnassamme on vain yhdet resurssit, joita
on hyödynnettävä yhteisenä resurssina niin sisäisessä turvallisuudessa kuin esimerkiksi hyvinvoinnin edistämisessä. Eri toimijatahojen tavoitteet kietoutuvat monilta osin
yhteen ja muodostavat julkisen sektorin, elinkeinoelämän
ja järjestösektorin toimijoille, hallintorajoista riippumatta,
yhteisen tahtotilan Lapin elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin
ja turvallisuuden parantamisessa. Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli on esitettynä taulukossa 1.

Valtioneuvoston kanslia 2010, 9, 15,75 (ns. Hallbergin komitean mietintö)
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Taulukko 1. Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli
Lapin aluehallintovirasto yhteensovittaa sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita muiden kansallisten, alueellisten, maakunnallisten ja
paikallisten ohjelmien tavoitteisiin. Näin muodostetaan yhteinen alueellinen tahtotila – Lapin hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Hyvinvointia ja turvallisuutta parannetaan laaja-alaisen avoimen verkostoyhteistyön ja
hankkeiden mahdollistamin resurssein.

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli keskeisine elementteineen on syntynyt Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen ja Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön tuloksena. Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli antaa hyvän pohjan tarkastella poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia
niin sisäisen turvallisuuden kuin myös muiden toimialojen
alueellisen yhteistyön näkökulmasta.
Lapin mallin keskeiset elementit
1. Arjen turvallisuuden parantaminen ja syrjäytymisen
ehkäisy
Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat hyvinvoinnin perustekijöitä. Arjen turvallisuutta tuottavat koti-,
asuin- ja työympäristö, turvalliset koulut, liikkumisen
turvallisuus, toimivat peruspalvelut, riittävä toimeentulo sekä nopean avun saanti tarvittaessa.
Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden ohjelman4
ja sisäasianministeriön tulevaisuuskatsauksen5 mukaan sisäisen turvallisuuden keskeinen uhkatekijä nyt
ja tulevaisuudessa. Huolena on syrjäytymisen lisääntyminen ja siihen liittyvä ongelmien voimakas kasaantuminen, ylisukupolvisuus ja polarisaatio.
Huoli nykyisestä ja tulevasta syrjäytymiskehityksestä
yhdistää eri alojen toimijoita. Tarvitaan uusia yhteistyömuotoja ja toimintamalleja sekä ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen että syrjäytymisen ehkäisyyn.
2. Laaja-alainen käsitys turvallisuudesta
Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa lähtökohtana on laaja turvallisuusajattelu ja koko yh-

4
5

teiskunnan resurssien hyödyntäminen. Turvallisuusnäkökulman tulee kytkeytyä kaikkeen yhteiskunnan
toimintojen suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen toiminnan laatua ja yksilön hyvinvointia parantavana tekijänä.
Turvallisuutta ei voida ylläpitää vain turvallisuusviranomaisten toimin, vaan se edellyttää elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja järjestötoimijoiden välistä
laaja-alaista, pysyvää ja tavoitteellista yhteistyötä.
Laaja-alaisessa turvallisuustyössä on kysymys koko
yhteiskunnan verkottumisesta ja yhteisten voimavarojen käyttämisestä.
3. Ohjelmien ja strategioiden yhteensovittaminen
Sisäisen turvallisuuden ohjelman yksittäiset tavoitteet
ja toimenpiteet ovat yhteneviä alueellisten ja paikallisten toimijoiden tavoitteiden ja toimenpiteiden kanssa.
Hyvinvoinnin edistämisen, syrjäytymisen ehkäisyn ja
arjen turvallisuuden parantamisen tavoitteet on kirjattu eri näkökulmista lähes jokaiseen strategiaan ja toimintasuunnitelmaan.
Laaja-alaisen pysyvän ja tuloksellisen yhteistyön toteutumisen perusedellytys on, että sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita kytketään maakuntaohjelmiin
sekä muihin alueellisiin ja paikallisiin strategioihin.
Tavoitteiden yhteensovittamisella muodostetaan alueellinen ohjelmapoliittinen tahtotila, jossa yksittäisten
toimijoiden resurssit huomioidaan osana kokonaisuutta ja yhteisen päämäärän toteuttamista. Yhteisen näkemyksen ja alueellisen tahtotilan kautta vaikuttaminen
valtakunnalliseen ohjelmatyöhön ja päätöksentekoon
tehostuu ja vuorovaikutteinen yhteistyöprosessi paikallistasolta valtakunnan tasolle toteutuu.

Sisäasianministeriö 2008a
Viljanen & Mankkinen 2010: Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus 2020.
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4. Paikallistason toiminnan ohjaus ja tuki (Toteutus
kunnissa)
Yksittäisten ihmisten arjen turvallisuus ja hyvinvointi
rakentuvat paikallistasolla kunnissa ja kylissä. Kunnilla on järjestämisvastuu suurimmasta osasta hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluita. Kunnat joko tuottavat
itse palvelut tai ostavat ne muilta palveluntuottajilta.
Kyläsuunnitelmat, kuntastrategiat sekä kunnan toiminnan ja talouden suunnitelmat ovat keskeisiä asiakirjoja, joissa hyvinvointi ja turvallisuus tulee huomioida asukaslähtöisesti.
Lapin aluehallintovirasto ohjaa ja tukee kuntia valvontatoiminnassa ja peruspalvelujen arvioinnissa
saamiensa tietojen pohjalta. Tieto kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusvajeista auttaa aluehallintovirastoa
suuntaamaan hyvinvointi- ja turvallisuustyötä paikallisten tarpeiden mukaan. Aluehallintovirasto kannustaa kuntia ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen
puuttumiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Ehkäisevän
toiminnan kehittäminen ja olemassa olevien resurssien tehokas hyödyntäminen ovat painopistealueita
kehitettäessä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä
toimintamalleja kuntalaisten tueksi. Tässä työssä aluehallintovirasto erityisesti edistää järjestöjen ja kuntien
välistä yhteistyötä sekä hankeresurssin tehokasta hyödyntämistä.
5. Avoin verkostoyhteistyö
Avoimen verkostoyhteistyön tavoitteena on tuoda
perinteisten turvallisuusalan toimijoiden osaaminen
laaja-alaiseen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön
sekä edistää muiden hallintokuntien, elinkeinoelämän
ja järjestöjen osallistumista sisäisen turvallisuuden
yhteistyöhön. Avoin verkostoyhteistyö vaatii etsivää
työtä, jossa haetaan koko ajan uusia yhteistyökumppaneita ja toimintamalleja toimintaympäristön sekä
uhkakuvien muuttuessa.

teistyöhön sekä tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä.
Järjestöt tuovat myös kansalaisnäkökulman suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin. Elinkeinoelämä
tukee arjen turvallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä
toimivien palvelujen ja työllistämisen kautta. Elinkeinoelämän edustajat tulee ottaa mukaan palvelujen järjestämistä ja työllistämistä koskevaan suunnitteluun.
Aluehallintoviraston tehtävä on koordinoida sisäisen
turvallisuuden alueellista yhteistyöverkostoa. Avoin
verkostoyhteistyö toimii, kun elinkeinoelämän ja
järjestöjen edustajat voivat osallistua kansalliseen,
alueelliseen ja paikalliseen ohjelmatyöhön ja toteutukseen tasavertaisessa kumppanuudessa julkisen
sektorin toimijoiden kanssa. Sitoutuminen yhteisiin
tavoitteisiin tapahtuu parhaiten osallistumisen ja vaikuttamisen kautta.
6. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta
Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen kustannukset
ovat olleet rajussa nousussa jo toistakymmentä vuotta. Kuntien talous ei kestä nykyistä kehitystä. Yksi
kustannuksia kasvattava tekijä on syrjäytymisen lisääntyminen. Syrjäytyminen aiheuttaa yhteiskunnalle
huomattavat kustannukset, jotka kohdistuvat pääasiassa sosiaali- ja terveystoimen sekä turvallisuusviranomaisten toimintaan.
Nykyisen kustannuskehityksen hillitsemiseksi on kehitettävä erityisesti kuntien ja järjestöjen käyttöön uusia syrjäytymistä ennaltaehkäiseviä toimintamalleja.
Ehkäisevällä työllä voidaan vähentää kalliiden korjaavien toimenpiteiden käyttöä ja vaikuttaa tulevaan
kustannuskehitykseen.
Ennaltaehkäisevää toimintaa kehittämällä on mahdollista toteuttaa kansalaisten tarpeiden mukaiset sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät palvelut.
7. Hankeverkosto kehittämistoiminnan resurssina

Erityisesti järjestöjen mahdollisuuksia hyvinvointia,
turvallisuutta ja osallisuutta edistävinä sekä syrjäytymistä ehkäisevinä toimijoina on hyödynnetty liian
vähäin. Julkisen sektorin tulee ottaa järjestöt tasavertaisiksi kumppaneiksi hyvinvointi- ja turvallisuusyh-

Alueellista ja paikallista hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyötä sekä kehittämistoimintaa on mahdollista
tehostaa hankeyhteistyön avulla. Perustamalla sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston omia hank-
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jen arviointia. Hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen on osa aluehallintoviraston perustehtävää.
Aluehallintoviraston valvonta- ja tarkastustoiminnan
sekä peruspalvelujen arvioinnin kautta saadaan tietoa,
jonka avulla hyvinvointi- ja turvallisuustyötä voidaan
kehittää alueellisia ja paikallisia tarpeita vastaavaksi.
Kumppanuudessa sisäisen turvallisuuden verkoston
toimijoiden kanssa aluehallinto ohjaa ja tukee alueellista ja paikallista hyvinvointi- ja turvallisuustyötä havaittujen epäkohtien poistamiseksi.

keita ja hakeutumalla yhteistyöhön olemassa olevien
hankkeitten kanssa on mahdollista rahoittaa yhteistä
toimintaa ja suunnata lisäresursseja alueellisten, maakunnallisten ja paikallisten ohjelmien tavoitteiden toteuttamiseen. Hankeverkosto edesauttaa myös hankkeiden omien tavoitteiden toteutumista ja hankerahoituksen saamista.
Verkostoimalla hankkeet kokonaisuudeksi saadaan aikaan synergiaetua sisäiseen turvallisuuteen liittyvien
hankkeiden ja alueellisten ohjelmien välille. Hankkeiden kokoamisella muodostetaan pysyvä hankeverkosto, joka tuottaa uusia toimintamalleja hyvinvoinnin ja
turvallisuuden lisäämiseen. Hankeverkossa yksittäisistä hankkeista muodostuu prosessi, jonka suuntaa
voidaan alueellisesti ohjata.

Alueellisia sisäisen turvallisuuden tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan sovittujen indikaattorien pohjalta. Myös maakunnallisissa ohjelmissa olevia sisäisen
turvallisuuden tavoitteita ja toimenpiteitä seurataan
asetettujen indikaattorien kautta. Lisäksi sisäisen turvallisuuden verkoston toimivuutta arvioidaan hankeverkoston ja muiden yhteistyöverkostojen kehittymistä ja tuloksellisuutta seuraamalla.

8. Sisäisen turvallisuuden prosessin johtaminen
Aluehallintovirasto vastaa sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisesta toteuttamisesta ja johtaa sisäisen
turvallisuuden prosessia toimialueellaan. Alueellista
sisäisen turvallisuuden prosessia johdetaan:
•

•

•

Koordinoimalla sekä kehittämällä sisäisen turvallisuuden avointa yhteistyöverkostoa ja määrittelemällä verkostossa yhteiset tavoitteet hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseksi paikallis- ja
aluetasolla.
Edistämällä omien vaikutuskanavien kautta yhteistyöverkoston ja yksittäisten yhteistyökumppaneiden vaikuttavuutta, tulosten toteutumista ja
työn jatkuvuutta.
Yhteensovittamalla verkostoyhteistyössä sovittuja tavoitteita kansallisten, alueellisten, maakunnallisten ja paikallisten ohjelmien tavoitteisiin.

Alueellista sisäisen turvallisuuden prosessia johtamalla edistetään alueellisen kokonaiskuvan muodostumista ja yhteisten resurssien suuntaamista alueellisiin
sekä paikallisiin tarpeisiin.
9. Arviointi ja seuranta
Alueellista sisäisen turvallisuuden työtä arvioidaan
osana aluehallintoviraston suorittamaa peruspalvelu-
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Lapin mallin hyödyntäminen kansallisella tasolla
Lapin mallia hyödynnetään kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman alueellisen yhteistyön toimintamallin
valmistelussa keväällä 2011. Alueellisen toimintamallin
valmisteluprosessin myötä Lapin malli pääsee sekä kansallisen tason että muiden alueiden toimijoiden tarkasteltavaksi. Palautteiden ja muiden alueiden hyvien käytäntöjen
kautta Lapin mallia arvioidaan ja kehitetään. Valmisteltavan sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön toimintamallin tulee mahdollistaa eri alueiden vahvuuksien hyödyntäminen.
Mikäli sisäasianministeriön suunnitelma alueellisista yhteistyömalleista toteutuu, saadaan hyviä käytäntöjä aiempaa tehokkaammin eri alueiden sovellettavaksi.
Alueellisten toimintamallien toteutuessa on tärkeää, että
sisäasiainministeriö ja muut keskeiset kansalliset toimijat
sopivat alueellisten toimintamallien ohjauksesta ja vertaiskehittämisestä. Toimenpide-ehdotukset sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön edistämiseksi:
•

•

Sisäasiainministeriö vastaa alueellisten yhteistyöverkostojen välisestä kehittämis- ja koulutustoiminnasta.
Kehittämis- ja koulutustilaisuuksiin osallistuu viran-
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•

omaisten lisäksi sekä alue- että kansallisen tason järjestökoordinaattorit.
Kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa vahvistetaan
laaja-alaista verkostoyhteistyötä, levitetään hyviä
käytäntöjä ja vertaisarvioidaan alueellisia yhteistyömalleja.

Toimintamallin tulevaisuus Lapissa
Lapin aluehallintovirasto jatkaa sisäisen turvallisuuden toimintamallin kehittämistä yhteensovittamalla hyvinvointija turvallisuusprosessejaan. Syrjäytymiskierteiden katkaisussa laaja-alainen yhteistyö ennalta ehkäisevässä työssä ja
varhaisessa puuttumisessa on tärkeää. Poikkihallinnollisella työotteella aluehallintovirasto vastaa aiempaa paremmin
kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä edistää tasaarvoista, hyvinvoivaa ja turvallista yhteiskuntaa.

mialoja edustavaa virkamiestä koordinoimaan ja kehittämään hyvinvointiin sekä turvallisuuteen liittyvää verkostoyhteistyötä. Työntekijät vastaavat oman
vastuualueensa edustajina laaja-alaisesta verkostoyhteistyöstä virkatyönään. Työntekijöille varataan
20 – 50 prosenttia työajasta tämän tehtävän hoitamiseen. Nimettävien henkilöiden tulee olla verkostoyhteistyöstä kiinnostuneita.
Aktiivisella ja laaja-alaisella verkostoyhteistyöllä
Lapin aluehallintovirasto tuo merkittävää lisäarvoa toiminta-alueensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
sekä turvallisuuden ja varautumisen parantamiseen.

Laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja varautumisen edistäminen mahdollistaa aluehallintoviraston valvontatoiminnassa sekä peruspalvelujen
arvioinnissa saatavan tiedon aiempaa tehokkaamman hyödyntämisen. Tieto epäkohdista auttaa aluehallintovirastoa
suuntaamaan hyvinvointi- ja turvallisuustyötä paikallisten
ja alueellisten tarpeiden mukaan sekä kehittämään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintamalleja kansalaisten tueksi.
Lapin aluehallintoviraston näkökulmasta laaja-alainen verkostoyhteistyö on kustannustehokasta. Aluehallintovirasto pystyy hyödyntämään yhteiskunnan resursseja
laaja-alaisesti Lapin hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä muutaman henkilön osittaisella työpanoksella.
Lapin aluehallintoviraston visio laaja-alaisen turvallisuusja hyvinvointityön toteutuksesta:
•

•

•

•

Laaja-alaista, poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä tehdään aluehallintoviraston ylijohtajan ohjauksessa.
Viraston johto luo edellytyksiä avoimen verkostoyhteistyön kehittämiselle strategisesta suunnittelusta
käytännön toteutukseen.
Aluehallintovirasto yhteensovittaa Lapin sisäisen
turvallisuuden sihteeristön ja terveyden edistämisen
koordinaatiotyöryhmän toimintaa.
Aluehallintovirasto nimeää kolmesta viiteen eri toi-
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1.

Laaja-alainen turvallisuuskäsitys

Turvallisuus on muovautumassa yhä laajaalaisemmaksi niin käsitteellisesti kuin sisällöllisesti. Turvallisuus liittyy laajasti kaikkeen
yhteiskunnalliseen toimintaan ja ihmisten
arkiseen elämään. Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnön6 valmistelleet
asiantuntijat ovat yksimielisesti tulleet tulokseen, että toimintaympäristön ja uhkakuvien
muuttuessa turvallisuutta tulee tarkastella
laaja-alaisesti.
Laaja-alaisen turvallisuuskäsitteen tarkkarajainen määrittely ei ole tarkoituksenmukaista eikä edes laajan turvallisuuskäsityksen luonteen mukaista. Viranomaiskeskeistä
turvallisuusajattelua on avattava ja elinkeinoelämän lisääntynyt rooli sekä monien kansalaisjärjestöjen merkitys
on otettava paremmin huomioon. Turvallisuustyön olennainen lähtökohta on yhteiskunnan voimavarojen laajaalainen hyödyntäminen valtionjohdosta paikallistasolle
– yhteiskunnassa on vain yhdet yhteiset voimavarat, joita
pitää kaikissa mahdollisissa turvallisuustilanteissa pystyä käyttämään joustavasti. Kokonaisturvallisuudessa on
kysymys koko yhteiskunnan verkottumisesta ja yhteisten
voimavarojen käyttämisestä.7

Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnön8 näkemykset laaja-alaisesta turvallisuudesta
ovat yhteneviä Lapin sisäisen turvallisuuden työn kanssa.
Tässä Lapin sisäisen turvallisuuden alueellista yhteistyötä
mallintavassa raportissa turvallisuutta tarkastellaan sisäisen turvallisuuden määritelmän kautta9, jossa painotetaan
erityisesti arjen turvallisuutta – yksittäisten ihmisten hyvinvointia ja turvallisuutta.
Sisäisen turvallisuuden työn haasteena on tuoda turvallisuus arkiselle tasolle. Käsitteenä turvallisuus antaa
usein kuulijalleen mielikuvan niin sanotusta kovasta turvallisuudesta kuten poliisin, palokunnan ja ensihoitoyksikön toiminnasta. Erilaisten onnettomuustilanteiden saama
julkisuus vahvistaa käsitystä turvallisuustyöstä ongelmatilanteiden korjaajana. Syntynyt mielikuva akuutista operatiivisesta toiminnasta ohjaa yhteistyökumppaneiden sekä
myös turvallisuustoimijoiden ajattelua turvallisuusalasta
ja sen kehittämisestä.
Turvallisuus ilmenee yleensä tilanteissa, joissa tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Tällöin on kyse enemmänkin turvattomuudesta, koska turvallisuus on pettänyt,
onnettomuus tapahtunut ja yksilöille sekä yhteiskunnalle
on koitunut fyysisiä, henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia
vahinkoja.

Taulukko 2. Sisäisen turvallisuuden määritelmä

Sisäisen turvallisuuden määritelmä10
Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista
ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka
kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta.
Hyvä sisäinen turvallisuus syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Turvallisuutta edistävät turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö,
toimivat peruspalvelut, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin, kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan. Osa sisäistä turvallisuutta on myös varautuminen suuronnettomuuksiin ja normaaliolojen
häiriötilanteisiin.

Valtioneuvoston kanslia 2010 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
Valtioneuvoston kanslia 2010, 9, 14, 15, 20, 29, 74 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
8
Valtioneuvoston kanslia 2010 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
9
Taulukko 2.
10
Sisäasiainministeriö 2008a, 5.
6
7
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Taulukko 3. Turvallisuuden lajeja

Turvallisuuden lajeja
Arjen turvallisuus, bioturvallisuus, elintarviketurvallisuus, energiaturvallisuus, fyysinen turvallisuus, henkilökohtainen turvallisuus, henkilöturvallisuus, kansallinen turvallisuus, katuturvallisuus, kouluturvallisuus, lentoturvallisuus, liikenneturvallisuus, meriturvallisuus, paloturvallisuus, poliittinen turvallisuus, rajaturvallisuus, sisäinen turvallisuus, siviiliturvallisuus, sosiaalinen turvallisuus, sotilaallinen turvallisuus,
tietoliikenneturvallisuus, tietoturvallisuus, työturvallisuus, ulkoinen turvallisuus, ulkomaantoimintojen turvallisuus, valtion turvallisuus, ydinturvallisuus, ympäristöturvallisuus, yritysturvallisuus... 12

Turvallisuus käsitteenä on erittäin laaja-alainen ja
osa kaikkea yhteiskunnan toimintaa. Yhteiskuntamme
toimintaympäristönä monimutkaistuu ja moniarvoistuu,
jolloin myös turvallisuuden painopistealueet muuttuvat.
Erilaiset yhteiskunnalliset teemat, ilmiöt ja tapahtumat
nostavat kiinnostuksen keskiöön vuoron perään turvallisuuden eri osa-alueita.11 Tämän päivän yhteiskunnassa turvallisuuden lajeja on valtavasti, kuten taulukossa 3 oleva
listaus osoittaa.
Turvallisuuden lajien listaa tarkastellessa ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, että objektiivisesti katsoen elämme turvallisemmassa yhteiskunnassa kuin koskaan aikaisemmin. Rivien välistä on luettavissa, että subjektiivisen
turvallisuutemme kanssa on käynyt päinvastoin – tunnemme vaaran vaanivan sekä yksilö- että yhteisötasolla yhä
useammalta taholta.13 Professori Timo Airaksinen pohdiskelee turvallisuutta ihmisen perustarpeena ja tunneasiana
seuraavasti:
Turvallisuus on itseisarvo ja osa hyvää elämää –
aivan kuten terveys ja oikeudenmukaisuus.Turvallisuus on tunne, subjektiivinen kokemus ja lisääntymätön arvo, jota arvostetaan vasta, kun se on vaarassa.
Kun turvallisuuden tunne järkkyy, ihminen kokee
ahdistusta. Silloin tarvitaan turvaa eli turvatoimenpiteitä - vartijoita, hälytysjärjestelmiä, valvontakameroita, tunnistimia ja palomuureja. Turvallisuuden
tunnetta niillä ei kuitenkaan enää saada takaisin, sillä turvatoimet itsessään ovat merkki vaarasta.14

Laaja turvallisuuskäsite sisältää fyysisen, sosiaalisen sekä poliittisen ja taloudellisen turvallisuuden, jossa
toimijoina ovat poliisi, pelastusviranomaiset, sosiaali- ja
terveystoimi, rajaturvallisuus, vapaaehtoisjärjestöt ja niin
edelleen. Yksilö- ja yhteisötasolla turvallisuudessa ei ole
kyse yksittäisten turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden
tilasta, kuten palokunnan, poliisin tai ensihoidon vasteajasta15, vaan kokonaisuudesta. Tärkeintä on se, kuinka
turvalliseksi ihminen tai yhteisö olonsa kokee. Kyse on
myös turvallisuuden mielikuvasta. Tutkimusten mukaan
maaseudulla ihmiset kokevat olonsa turvallisemmaksi
kuin suurten kaupunkien keskustoissa, joissa turvallisuuspalveluita on tarjolla yllin kyllin.16
Kansalliset ohjelmat laaja-alaisen
turvallisuustyön ohjenuorana
Valtioneuvoston periaatepäätöksillä on käynnistetty sisäisen turvallisuuden ohjelmat vuosille Arjen turvaa 2004
– 2007 ja Turvallinen elämä jokaiselle 2008 – 2011. Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan yhteiskunnan tilaa,
jossa jokainen voi nauttia oikeuksistaan ja turvallisesta
yhteiskunnasta ilman, että hänen tarvitsee kokea pelkoa.
Sisäisen turvallisuuden ohjelma on koonnut yhteen laajan
toimijajoukon, joka on saanut aikaan konkreettisia tuloksia turvallisuuden parantamiseksi.17
Sisäisen turvallisuuden ohjelman18 ja sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsauksen19 mukaan syrjäytyminen
ja sen seurannaisilmiöiden lisääntyminen on sisäisen tur-

Heinonen 2009
Heinonen 2009
13
Heinonen 2009
14
Airaksinen 2009
15
Esimerkiksi Inarissa keskimääräisen ambulanssikeikan pituus on 290 kilometriä.
16
Vrt. Iivari 2010
17
Mankkinen 2010: Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsausblogi 1.7.2010.
18
Sisäasiainministeriö 2008a
19
Viljanen & Mankkinen 2010, 17 (Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus 2020).
11

12

15

vallisuuden suurin uhkatekijä nyt ja tulevaisuudessa. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa painotetaan erityisesti
sitä, että rikoksia, häiriöitä ja onnettomuuksia tulee estää
ennalta, ei vain korjata niiden aiheuttamia vahinkoja ihmisille ja ympäristölle. Ennalta ehkäisy onnistuu vain silloin,
kun siinä ovat mukana laajasti viranomaiset, järjestöt ja
alueen asukkaat20.
Sisäasiainministeriön tavoitteena on, että jatkossa
hallitus päättää keskeisistä sisäisen turvallisuuden kansallisista tavoitteista. Tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan
alueelliset sisäisen turvallisuuden ohjelmat. Alueellisten
ohjelmien valmistelussa ja toimeenpanossa tulee olla mukana perinteisten turvallisuusviranomaisten lisäksi myös
muut viranomaiset, järjestöt ja elinkeinoelämä. Tavoitteena
on, että työ turvallisuuden edistämiseksi on entistä konkreettisempaa ja siinä otetaan entistä paremmin huomioon
alueelliset erityispiirteet ja ihmisten turvallisuustarpeet.21
Yhteistyö on merkittävä voimavara ja keino lisätä
toiminnan vaikuttavuutta. Kansalaisten yhdenvertaisuuden sekä turvallisuuden ja turvallisuuspalvelujen
saatavuuden kannalta on keskeistä, että viranomaisten välinen yhteistyö ja viranomaisten ja muiden
toimijoiden yhteistyö on järjestetty kaikilla alueilla.
Yhteistyön tulee olla säännöllistä, suunnitelmallista
ja avointa. Alueellinen turvallisuusyhteistyö edistää
kuntien edellytyksiä toimia turvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Julkisen talouden tilanne
ja kehitysnäkymät korostavat turvallisuusyhteistyön
merkitystä entisestään.22
Sisäasiainministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen alueellisen turvallisuusyhteistyön toimintamallista. Kevään 2011 aikana laaditaan ehdotus alueellisen yhteistyön toimintamallista, jota voidaan toteuttaa
eri alueilla huomioiden alueelliset erityispiirteet. Toimin-

tamallin lähtökohtana on se, että sisäisen turvallisuuden
yhteistyöhön osallistuvat kaikki keskeiset viranomaiset,
järjestöt ja elinkeinoelämän edustajat. Alueellisen yhteistyön tulee tukea kuntien turvallisuustyötä ja -suunnittelua
sekä edistää keskushallinnon ja aluehallinnon välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.23
Lapin lääninhallitus ja tämän vuoden alusta lähtien Lapin aluehallintovirasto ovat nähneet ohjelman
mahdollisuutena edistää Lapin turvallisuutta – Lapin
omat lähtökohdat huomioon ottaen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman ympärille on koottu laaja joukko
alueellisia toimijoita, ja näin on pystytty yhdistämään
voimavaroja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Alueellisen yhteistyön yksi tärkeimmistä lähtökohdista ja moottoreista onkin ollut havainto, että valtioneuvoston tekemät erilaiset ohjelmat ja päätökset
sisältävät paljon samoja tavoitteita. Alueellisen yhteistyön keskeinen tehtävä ja mahdollisuus on koota
valtioneuvoston päätöksistä kokonaisuus, jota toteutetaan alueellisesti. Lapissa tämä on toteutunut, ja
sen ansiosta esimerkiksi turvallisuutta kehitetään
osana hyvinvointityötä, alkoholihaittojen torjunta
on läpileikkaavana teemana kaikessa toiminnassa
ja matkailun turvallisuutta parannetaan tavoitteena
edistää alueellista kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.
Olisi arvokasta, että Lapin mallia voitaisiin hyödyntää laajemmin.24
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeessa luotua
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia hyödynnetään valmisteltaessa ehdotusta alueellisen turvallisuusyhteistyön toimintamallista. Tämä Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen loppuraportti kertoo Lapin sisäisen
turvallisuuden toimintamallista, sen rakentumisesta, siirrettävyydestä ja tulevaisuudesta.

Mankkinen 2010: Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsausblogi 1.7.2010.
Mankkinen 2010: Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsausblogi 1.7.2010.
22
Sisäasiainministeriö 2010a: Asettamispäätös 8.12.2010.
23
Sisäasiainministeriö 2010a: Asettamispäätös 8.12.2010.
24
Holmlund 2010: Alustus Lapin aluekehityspäivillä 23.9.2010
20
21
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2.

Sisäisen turvallisuuden taustat ja linjaukset Lapissa

2.1.

Verkostomaisen työotteen
taustat

Lapin aluehallintoviraston koordinoiman sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön taustalla on Lapin lääninhallituksen pelastusosaston verkostoyhteistyö. Pelastusosasto
on ainakin vuodesta 1998 lähtien pyrkinyt verkostomaiseen toimintatapaan pelastusalan toimijoiden kanssa. Pelastusosaston tavoitteena on ollut tarjota lappilaisille ja
Lapissa vieraileville henkilöille turvallinen elinympäristö. Vuonna 1998 todettiin, että koko Lapin turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen onnistuu vain alue- ja
paikallishallinnon toimijoiden yhteistyöllä ja että yhteistyön kehittymisessä on keskeistä palveluita tarjoavan yhteistyökumppanin roolin kehittäminen lääninhallituksen
valvovan viranomaisen roolin rinnalle.25 Keskeisiä yhteistyökumppaneita Lapin lääninhallituksen pelastusosaston
mukaan olivat vuonna 200126:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapin läänin kunnat
Lääninhallituksen osastot
Lapin läänin Pelastusliitto
Lapin TE-keskus
Lapin ympäristökeskus
Lapin sotilasläänin esikunta
Lapin rajavartiosto
Säteilyturvakeskus
Suomen Punainen Risti
Barentsin alueen pelastusviranomaiset

Verkostomainen työote on ollut Lapin lääninhallituksen pelastusosaston käytössä yli kymmenen vuotta. Lapissa verkostomaista toimintatapaa on toteutettu pitkään
myös eri hallintokunnissa. Yksi tärkeimmistä motiiveista
verkostoyhteistyöhön on resurssien yhdistämisen tarve.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallin rakentumisessa on keskeinen rooli monilla toimijatahoilla, jotka
ovat tehneet Suomessa sekä erityisesti Lapissa pitkäjän-

teistä turvallisuuteen liittyvää kehittämistyötä. Kansallisen
ja aluetason yhteistyöstä voidaan mainita yhtenä esimerkkinä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen välinen niin sanottu PTR-yhteistyö27. Kuntatasolla tehdystä yhteistyöstä
kannattaa nostaa esille esimerkiksi paikalliset turvallisuussuunnitelmat, joiden tiimoilta Lapissa on tehty poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä muun
muassa lasten ja nuorten ongelmiin puuttumisessa sekä
syrjäytymisen ehkäisyssä28. Lisäksi vuodesta 1998 lähtien toteutettu pelastuspalveluseminaari on yhteistyömuoto,
joka kokoaa vuosittain ison joukon julkisen ja järjestösektorin toimijoita.
Lapin aluehallintoviraston koordinoiman sisäisen
turvallisuuden toimintamallin kehittämiseen johtanut verkostoyhteistyö aloitettiin Lapissa kesällä 2007. Maaherra
Hannele Pokka linjasi, että Lapin lääninhallitus alkaa toteuttaa sisäistä turvallisuutta laajassa poikkihallinnollisessa ja sektorirajat ylittävässä yhteistyössä, jossa erityisesti
järjestöt otetaan tasavertaisiksi kumppaneiksi viranomaisten rinnalle.
Sisäisen turvallisuuden ensimmäiseen suunnittelupalaveriin ei kutsuttu perinteisiä turvallisuusviranomaisia,
vaan haettiin uutta näkökulmaa kutsumalla kolmannen sektorin edustajat Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnasta, Lapin kylätoiminnasta ja Suomen Punaisen Ristin Lapin
piiristä suunnittelemaan, miten turvallisuustyötä voidaan
kehittää laaja-alaisesti ja arjen turvaa rakentavasti.
Lapin sisäisen turvallisuuden verkosto kasvoi nopeasti ja yhteistyössä maaseututoimijoiden kanssa havaittiin,
että sisäisen turvallisuuden ohjelma ja maaseutupoliittiset
linjaukset harvaan asutun alueen kehittämisestä ovat sisällöltään hyvin samanlaisia. Tämä havainto kietoi maaseudun kehittäjät ja turvallisuustoimijat tiiviiseen yhteistyöhön ja mahdollisti esimerkiksi erilaisten hankerahoitusten
hyödyntämisen aiempaa laajemmin.

Lapin lääninhallitus 1998, 82; Lapin lääninhallitus 2001
Lapin lääninhallitus 2001
27
Valtioneuvoston asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta (kumottu) 22.3.2001/257
28
Sisäasiainministeriö julkaisi vuonna 2006 ohjeistuksen Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen, jonka pohjalta Lapin kunnissa on tehty laaja-alaisia
turvallisuussuunnitelmia. Sisäasiainministeriön (2008b) julkaisussa Paikallisen turvallisuussuunnittelun tilannekatsaus tuodaan esille Tornion turvallisuustyö
esimerkkinä siitä, miten innostuneella työotteella saadaan paljon aikaan.
25
26

17

Lapissa oli jo vuonna 2008 vahva näkemys siitä, että
valtion uudessa aluehallinnossa sisäisen turvallisuuden työ
tarvitsee alueellisen koordinoijan, jolla on toimivat yhteistyösuhteet sekä paikallisella, alueellisella että kansallisella
tasolla. Turvallisuustyö tulee pitää yhtenä kokonaisuutena valmiussuunnittelusta, alueelliseen varautumistyöhön
ja turvallisuussuunnitteluun. Sisäisen turvallisuuden työn
tulee kytkeytyä myös muuhun alueelliseen suunnitteluun
ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön kiinteänä ja poikkihallinnollisena osana.29
Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön
kehittämisen ja mallintamisen tueksi Lapin lääninhallitus,
verkoston yhteisellä päätöksellä, haki rahoitusta maa- ja
metsätalousministeriöltä Maaseudun arjen turvaverkosto
-hankkeelle syksyllä 2008. Rahoitus varmistui keväällä
2009 ja Lapin sisäisen turvallisuuden verkoston koordinointi ja kehittäminen sai lisää resursseja.

2.2.

Perusta valtakunnallisissa
ohjelmissa

Valtakunnallisissa ohjelmissa ja strategioissa, hallitusohjelmasta eri ministeriöiden ohjelmiin ja valtakunnallisten
järjestöjen ohjelmiin, kannustetaan poikkihallinnolliseen
ja sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Monialainen yhteistyö nähdään oleellisena välineenä harvaan asuttujen
alueiden elinvoimaisuuden kysymyksissä, onnettomuuksien ennalta ehkäisemisessä ja syrjäytymiskehitysten katkaisemisessa.
Poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö mainitaan myös maakunnallisissa ja kuntakohtaisissa
ohjelmissa30 hyvin, mutta harvassa ohjelmassa esimerkiksi järjestöjen kanssa tehtävää työtä on konkretisoitu.
Lapin liiton koordinaatiotyöryhmän31 mukaan järjestöjen
mahdollisuudet palvelujen, vertaistuen ja kansalaisten

SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA
SUOMI – Euroopan turvallisin maa vuonna 2015
YHTEISET tavoitteet ja toimenpiteet
sisäisen
i äi
turvallisuuden
t
lli
d parantamiseksi
t i k i

ERITYISET tavoitteet ja toimenpiteet
sisäisen
i äi
turvallisuuden
t
lli
d parantamiseksi
t i k i

(7) Syrjäytymisen ehkäisy ja alkoholihaittojen torjunta

5.1

6.1

Kodin, vapaa-ajan ja liikkumisen
turvallisuuden parantaminen (8)

(6) Koulutus ja osaamisen kehittäminen

5.2

6.2

Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen
turvallisuuden parantaminen (7)

(4) Sisäisen
Si äi
turvallisuuden
t
lli
d ttutkimuksen
tki
k
kehittäminen
k hittä i

53
5.3

63
6.3

Väki ll vähentäminen
Väkivallan
äh tä i
(4)

(3) Tilannekuvan kehittäminen

5.4

6.4

Kilpailukyvyn lisääminen yritystoiminnan
turvallisuutta parantamalla (4)

(5) Paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen

5.5

6.5

Suuronnettomuuksien ja
ympäristötuhojen ehkäisy (3)

(1) Turvallisuusseikkojen huomioon ottaminen
rakennetun ympäristön suunnittelussa

5.6

6.6

Rajaturvallisuus, laittoman maahantulon
Rajaturvallisuus
estäminen ja tullivarmuus (6)

6.7

Ihmiskaupan ja siihen rinnastuvan
rikollisuuden estäminen (3)

6.8

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta (4)

6.9

Tietoverkkorikollisuuden ja internetin käyttöön
liittyvien riskien torjunta (4)

Toimenpiteitä yhteensä = 73 kpl

6.10

Terrorismin torjunta, ääriliikkeiden laittoman toiminnan
y jja väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisy
y ((4))
ehkäisy

Kuvio 1. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet36 (toimenpiteiden määrä sinisellä)

Lehto 2008
Esimerkiksi Lapin hyvinvointiohjelma 2010 – 2015 (Lapin liitto 2009) ja Lapin kuntien turvallisuussuunnitelmat.
31
Lapin Liiton koordinaatiotyöryhmä 2006, 7.
36
Sisäasiainministeriö 2010c, 41
29
30
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vaikuttamismahdollisuuksien tuottajina on kunnissa alihyödynnetty. Valtakunnallisten ohjelmien myötä järjestöyhteistyön arvostus on kuitenkin kasvussa ja järjestöjä
pyydetään yhteistyökumppaneiksi hyvinvointipoliittiseen
työhön32.
Hallitusohjelmat33 ja valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma34 antavat erityisen hyvän perustan
poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön
kehittämiselle. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa hallitus
määrittää poikkihallinnollisesti keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Voimassa oleva sisäisen turvallisuuden ohjelma
ulottuu vuodesta 2008 vuoteen 2011 ja sen tavoitteena on,
että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 201535.
Kuviossa 1 on esitettynä sisäisen turvallisuuden ohjelman
tavoitteet ja toimenpiteet.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat laajoja kokonaisuuksia, joiden toteuttaminen
vaatii tiivistä yhteistyötä muiden ohjelmien kuten maaseutupoliittisten ohjelmien sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmien kanssa. Käytännössä sisäisen turvallisuuden
ohjelmaa ei voida toteuttaa ilman laajaa verkostoyhteistyötä, koska ohjelman 73 toimenpiteen, alkoholihaittojen
torjunnasta suuronnettomuuksien ehkäisyyn, toteuttaminen yhden toimijatahon työnä ei ole mahdollista.

tä korvaamaan perinteisten työpaikkojen poistumaa,
vanhusväestön määrä lisääntyy ja kuntien taloudellinen kantokyky on kovilla. Kasvukauden lyhyys ja
muut luonnon asettamat reunaehdot salpaavat alkutuotannon kehittymisedellytyksiä. Harvaan asutulla
maaseudulla on kuitenkin kilpailukykyisiä yrityksiä
ja voimistuvia matkailu- ja kaivospaikkakuntia sekä
elinvoimaisia kyliä. Valtaosa harvaan asutun maaseudun kunnista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa.39
Sisäisen turvallisuuden ohjelman ja maaseutupoliittisten julkaisujen määritelmät harvaan asutuista alueista
ovat lähes yhteneväiset. Maaseutupoliittisissa julkaisuissa40 käytetään kolmijakoa, jossa maaseudun kunnat jaetaan kolmeen tyyppiin: kaupunkien läheiseen maaseutuun,
ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseutuun41. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa puolestaan käytetään tilastokeskuksen määrittelyä: kaupunkimaiset kunnat, taajaan
asutut kunnat ja maaseutumaiset kunnat. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa Lapin osalta on kuitenkin poikettu
siten, että käytännössä Lappi määritellään, kolmen kaupungin keskustaajamia lukuun ottamatta, harvaan asutuksi
alueeksi.

Lapin poikkihallinnollisen sisäisen turvallisuuden
työn käynnistäjänä oli havainto maaseutupoliittisten linjausten ja sisäisen turvallisuuden ohjelman samankaltaisuudesta erityisesti harvaan asutun alueen tematiikassa.
Esimerkiksi seuraava lainaus Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman37 nykytilan kuvauksesta harvaan asutun
maaseudun tilanteesta kertoo asioista, jotka löytyvät lähes
samanlaisina sisäisen turvallisuuden ohjelmasta ja harvaan
asuttujen alueiden turvallisuus -tilanneraportissa38.

Tässä raportissa harvaan asutulla alueella ja harvaan
asutulla maaseudulla tarkoitetaan koko Lappia. Käytännössä harvaan asutun alueen ja harvaan asutun maaseudun
asukkaiden tarpeet on huomioitava kaikessa lappilaisessa
päätöksenteossa, koska suurimpienkin kaupunkien palvelu- ja vaikutusalueet sisältävät kaupunkimaisen asutuksen
lisäksi erittäin harvaa asutusta. Tässä raportissa Lappia
tarkastellaan kokonaisuutena, jossa harvaan asutun alueen
ja harvaan asutun maaseudun kansalaisten tarpeet tunnustetaan Lapin keskeisinä ominaispiirteinä. Kuviossa 2 kuvataan Lapin erityisolosuhteita.

Harvaan asutun maaseudun uhkana on huonon kehityksen kierre: nuoret muuttavat pois, palvelut kaikkoavat, maatalous vähenee, uudet työpaikat eivät rii-

Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on laajentaa turvallisuustyö aidosti poikkihallinnolliseksi ja sektorirajat ylittäväksi yhteistyöksi, jossa painopisteinä ovat

Martin & Palmgren 2007, 63.
Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma (Valtioneuvosto 2007) ja Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari
Kiviniemen hallituksen ohjelmasta
34
Sisäasiainministeriö 2008a
35
Sisäasianministeriö 2018a
37
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 17.
38
Sisäasiainministeriö 2009b
39
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 17.
40
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004; Malinen & Kytölä & Keränen & Keränen. 2006, 6; Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 17.
41
Liite 1. Suomen maaseututyypit 2006 (Liitteenä oleva kuvio julkaisusta: Malinen & Kytölä & Keränen & Keränen 2006, 6.
32
33
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Lapin väentiheys n. 2 asukasta/km2
3,5 % koko maan väestöstä (n. 183 700)
29,3 % koko maan pinta-alasta

Asukkaita/km2
yli 10 (188)
5 - 10
(89)
alle 5
(65)

noin 3 000 saamelaista
harva asutus ja pitkät etäisyydet
21 kuntaa ja 6 seutukuntaa

Kuvio 2. Tietoruutu Lapin erityisolosuhteista42.

arjen turvallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy.
Turvallisuus on myös tunneasia, jota edistävät esimerkiksi
turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, riittävä toimeentulo, hyvin suunniteltu liikenneympäristö ja avun saanti silloin, kun sitä tarvitaan. Hyvä
sisäinen turvallisuus on sitä, että yksilö- ja yhteisötasolla
arki koetaan turvalliseksi.43 Olemassa olevien resurssien
aiempaa tehokkaampi hyödyntäminen on ainoita mahdollisuuksia elämisen ja asumisen mahdollisuuksien ylläpitämisessä ja kehittämisessä sekä kansalaisten turvallisuuden
tunteen parantamisessa Lapin olosuhteissa.

Hankkeen päämäärään pyrittiin ydintavoitteen ja osatavoitteiden toteuttamisella. Hanketta toteutettiin poikkihallinnollisessa ja sektorirajat ylittävässä yhteistyössä. Hankkeen ennakko-oletuksen mukaan ainoastaan sekä vertikaalisen (valtakunnan tasolta kylätasolle) että horisontaalisen
(viranomaistoimijoista vapaaehtoistoimijoihin) kaikki toimijatahot huomioivan avoimen yhteistyön avulla voidaan
turvata harvaan asutun maaseudun asukkaiden hyvinvointi
ja turvallisuus kokonaisvaltaisesti. Taulukoissa 4 ja 5 ovat
Maaseudun arjen turvaverkoston -hankkeen ydintavoitteet
ja osatavoitteet.

2.3.

Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen ydintavoitteena oli luoda arjen turvaa rakentava verkostoyhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa yhdistyvät valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien tavoitteet
sekä paikalliset harvaan asutun alueen tarpeet. Hankkeen
ydintavoitteeseen liittyen yhtenä hankkeen osatavoitteista
oli rakentaa sisäisen turvallisuuden toimintamallia valtion

Kehittämisen päämäärä ja
tavoitteet

Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön kehittämiseen valjastetun Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen päämääränä oli parantaa harvaan asutun maaseudun
elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta Lapissa.

42
43

20

Tilastokeskus 2010 (Kuvion 2. kartta) ja Lapin aluehallintoviraston esittelydiat (Kuvion 2. teksti)
Sisäasiainministeriö 2008a, 5
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Taulukko 4. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen ydintavoite

Hankkeen ydintavoite44
Hankkeen ydintavoitteena on luoda arjen turvaa rakentava, pysyvä ja verkostoyhteistyöhön perustuva toimintamalli, jossa yhdistyvät
poikkihallinnollisesti valtakunnallisten ja alueellisten kehittämisohjelmien tavoitteet sekä paikalliset kehittämistarpeet. Tämän toimintamallin avulla rakennetaan vapaaehtoistoimijoiden, kylätoiminnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Tähän tavoitteeseen päästään sitouttamalla kylien yhdistystoiminta, vapaaehtoisjärjestöt ja viranomaisorganisaatiot horisontaaliseen toimintamalliin tavoitteena yksittäisen
maaseudun asukkaan arjen turvan lisääntyminen.
Hankkeen aikana luotu toimintamalli jää pysyväksi toimintamuodoksi, jota koordinoi aluksi Lapin lääninhallitus ja jatkossa sitä vastaava
alueellinen vastuutaho yhteistyössä muiden viranomaisten ja maakunnan maaseudun kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Toimintamalli
voidaan siirtää soveltuvin osin myös muualla Suomessa käytettäväksi.

uuteen aluehallintoon Lapin lääninhallituksen toiminnan
lakatessa ja Lapin aluehallintoviraston aloittaessa toimintansa 1.1.2010. Myös sisäisen turvallisuuden ohjelmassa
on tavoite, jossa lääninhallitusten tärkeä tehtävä poikkihallinnollisen työn edistämisessä sekä paikallisen turvallisuustyön tukemisessa jatkuu valtion uudessa aluehallinnossa45.

ja jatkuvuuden elementteinä, jotka toteutuvat, mikäli toimintamalli toteutuu. Tämän raportin luvussa neljä kerrotaan Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallista, johon
kaikki viisi ensimmäistä osatavoitetta sisältyvät. Hankkeen
kuudennessa ja seitsemännessä osatavoitteessa päävastuussa ovat hankesuunnitelman mukaisesti Lapin sisäisen
turvallisuuden hankeverkoston47 kaksi muuta hanketta.

Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen viisi ensimmäistä osatavoitetta liittyvät kiinteästi hankkeen ydintavoitteeseen eli arjen turvaa rakentavaan toimintamalliin.
Osatavoitteet voidaan nähdä toimintamallin toimivuuden

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
Taatusti turvassa -hanke rakentaa osatavoitteeseen kuusi
liittyvää kylien turvallisuussuunnitelmamallia ja käsikirjaa
seuraavan lainauksen mukaisesti. Lisäksi Lapin aluehal-

Taulukko 5. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen osatavoitteet

Hankkeen osatavoitteet46
1.

Arjen turva -verkoston määrittely ja toiminnan vakinaistaminen

2.

Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman yhteistoimintaverkoston toteuttaminen

3.

Sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyö uudessa valtion aluehallinnossa

4.

Hankkeiden ja ohjelmien välinen verkostoituminen

5.

Viranomaisten ja vapaaehtoisorganisaatioiden yhteistyön selkeyttäminen

6.

Kylien turvallisuussuunnitelmamalli ja käsikirja

7.

Vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuus toimia palveluiden täydentäjänä

Lapin lääninhallitus 2008: Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen hankesuunnitelma 27.10.2008
Sisäasiainministeriö 2008a, 21
46
Lapin lääninhallitus 2008: Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen hankesuunnitelma 27.10.2008
47
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkostosta tarkemmin alaluvussa 4.2.3.
44
45
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lintovirasto ja Taatusti turvassa -hanke pilotoivat kolmessa
kunnassa48 turvallisuussuunnitelman tekoa kylien turvallisuussuunnitelmien kautta – tavoitteena kansalaislähtöinen
turvallisuussuunnitelma.
Kyläsuunnitelmiin liitetään kylien turvallisuussuunnitelmat, jotka vuorostaan liitetään osaksi laajempia
paikallisesti ja alueellisesti laadittavia turvallisuussuunnitelmia. Lapissa on käynnistynyt Taatusti turvassa -hanke, jossa kylien turvallisuussuunnittelua
kehitetään. Sisäasiainministeriö valmistelee yhteistyössä hankkeen kanssa mallin kylien turvallisuussuunnitelmaksi sekä kuvauksen siitä, miten kylien
turvallisuussuunnitelmat voidaan liittää laajempiin
kunnallisiin ja maakunnallisiin turvallisuussuunnitelmiin. Mallisuunnitelma valmistellaan kevään
2010 aikana.49
Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen hallinnoimassa Arjen turvaa kylissä -hankkeessa toteutetaan osatavoitteeseen seitsemän liittyvä tutkimus, jonka tavoitteena
on selvittää Rovaniemen kaupungin Ylä-Kemijoen aluelautakunnan alueella sekä Savukosken kunnan alueella
toimivien järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden mahdollisuudet toimia julkisen sektorin palvelutuotannon täydentäjänä sekä sitoutumismahdollisuuksien, yhteistyömahdollisuuksien että teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen
näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksella selvitetään kyselyin
ja haastatteluin, mitä sivukylien arkiturvallisuutta lisääviä palveluita ja palvelukokonaisuuksia alueiden asukkaat
kokevat tarvitsevansa ja mikä on mahdollinen kolmannen
sektorin rooli näiden palveluiden järjestämisessä. Tutkimushanke päättyy kesällä 2011, jolloin selvityksen tuloksen julkaistaan.

48
49
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Kunnan turvallisuussuunnitelma rakennetaan kylien turvallisuussuunnitelmien pohjalta Sallassa, Savukoskella ja Tervolassa.
Sisäasiainministeriö 2009a
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3.
3.1.

Lapin sisäisen turvallisuuden työn organisointi
ja käynnistäminen
Hanketoiminta mallinnuksen
työvälineenä

Lapin lääninhallituksen hakema Maaseudun arjen turvaverkosto -hanke sai rahoituspäätöksen Maa- ja metsätalousministeriöltä 13.3.2009. Kaksivuotiseksi suunniteltu
hanke aloitettiin työntekijän valinnan ja yhteistyökumppaneiden sitouttamisen osalta huhtikuussa 2009 ja hankkeen
projektipäällikkö aloitti elokuussa 2009. Vuodelle 2009
myönnettiin 50 000 euroa, josta osa käytettiin seuraavana
vuonna. Valtion aluehallinnon uudistuksen myötä vuoden
2010 alusta hankkeen hallinnoija muuttui lääninhallituksesta Lapin aluehallintovirastoksi. Hankkeen ensimmäi-

selle toimintavuodelle uudessa valtion aluehallinnossa
myönnettiin 50 000 euroa. Hankkeen raportointiin ja tulosten levittämisvaiheeseen haettiin 46 600 euroa vuodelle
2011. Hankkeen kokonaisbudjetiksi suunniteltiin 146 600
euroa50 ja hankkeen toteutusajaksi 1.4.2009 – 31.7.2011.51
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen ohjausjärjestelmä rakennettiin tietoisesti varsin laajaksi ja avoimeksi, jotta Lapin verkostomaisen toimintamallin suunnittelu
tehtäisiin suunnitteluvaiheesta lähtien laajassa yhteistyössä, poikkihallinnollisesti ja sektorirajat ylittäen. Rakentamisvaihe nähtiin keskeiseksi osaksi toimijoiden sitouttamista sekä toimintamallin kehittämisen jatkuvaa prosessia

Taulukko 6. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen ohjausryhmä

Taustataho

Nimi

Nimike

Lapin aluehallintovirasto

Timo E. Korva, ohjausryhmän pj.

Ylijohtaja

Maa- ja metsätalousministeriö

Kirsi Viljanen
Tuire Jansson (1.7.2010 – 31.1.2011)

Maaseutuylitarkastaja

Sisäasiainministeriö

Tarja Mankkinen

Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Merja Söderholm
Pentti Kananen (varajäsen)

Neuvotteleva virkamies
Ylitarkastaja

Suomen kuntaliitto ry

Tytti Seppänen (1.4.2009 – 30.9.2009)
Markku Haiko (1.10.2009 – 30.4.2010)
Christell Åström (1.5.2010 lähtien)

Erityisasiantuntija
Kehittämispäällikkö
Erityisasiantuntija

Suomen Punainen Risti

Leena Kämäräinen (1.4.2009 – 12.9.2010)
Arja Vainio (13.9.2010 lähtien)

Kotimaan valmiustoiminnan päällikkö

Lapin liitto

Ritva Kauhanen

Maakunta-asiantuntija

Lapin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Hannu Linjakumpu

Osastopäällikkö

Posion kunta

Mika Riipi

Kunnanjohtaja

Lapin aluehallintovirasto

Seppo Lehto, suunnittelutyöryhmän pj.

Pelastusylitarkastaja

Lapin aluehallintovirasto

Marko Palmgren, ohjausryhmän siht.

Projektipäällikkö

Pääasiassa hankkeen kustannukset koostuivat projektipäällikön henkilöstömenoista matkakuluineen sekä erilaisten yhteistyötilaisuuksien järjestämisestä.
Päätöstä vuoden 2011 avustuksesta ei ollut raportin painatukseen mennessä saatavilla, eikä raportin valmistumisen jälkeisen tulosten levittämisvaiheen
tarkoista kustannuksista, joten tekstissä mainittu hankkeen kokonaisbudjetti ja toteutusaika ovat arvioita.
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hankevaiheen jälkeen. Toimintamalli koetaan omaksi ja
merkittäväksi vain, jos siihen on jokaisella toimijataholla
mahdollisuus vaikuttaa.
Hankkeen päälinjaukset ja seuranta toteutettiin
hankkeen ohjausryhmässä, joka koostui sekä kansallisen
tason että aluetason toimijoista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Timo E. Korva aluksi Lapin maaherrana
ja aluehallintouudistuksen jälkeen Lapin aluehallintoviraston ylijohtajana. Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä oli
yhteensovittaa valtakunnallisen ohjelmien tavoitteita sekä
alueellisia, kuntakohtaisia ja kyläkohtaisia tarpeita. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano on taulukossa 6.
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankeen ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana seitsemän52 kertaa ja ryhmän jäsenet olivat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita.
Hankkeen neljä viimeistä kokousta toteutettiin videoneuvotteluna siten, että osa kokoontui videoneuvottelutilaan
Helsingissä ja osa Rovaniemellä. Videoneuvottelu koettiin
aikaa ja matkakustannuksia säästäväksi kokousmuodoksi.

Aluetason laajaa sitoutumista edistettiin avoimella
suunnittelutyöryhmällä, jonka puheenjohtajana toimi pelastusylitarkastaja Seppo Lehto Lapin aluehallintovirastosta. Suunnittelutyöryhmän tehtävänä oli toimia avoimena maakunnallisena verkostofoorumina kaikille tahoille,
jotka ovat kiinnostuneita kehittämään Lapin harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta. Avoimen suunnittelutyöryhmän perustaminen oli
rohkea valinta hanketta valmistelleilta lääninhallituksen ja
yhteistyökumppaneiden edustajilta.
Avoin suunnittelutyöryhmä osoittautui toimivaksi
ratkaisuksi. Avoin toiminta toi yhteistyöhön toimijoita, joita ei olisi osattu etukäteen kutsua. Julkisen sektorin53 toimijoiden lisäksi suunnittelutyöryhmä houkutteli mukaan
yllättävän paljon kolmannen sektorin54 toimijoita. Avoin
suunnittelutyöryhmä kokoontui kolme kertaa ja kiinnostus
laaja-alaiseen turvallisuustyöhön vaikutti koko ajan kasvavan myös osallistumisaktiivisuudella arvioituna – ensimmäisessä suunnittelutyöryhmän kokouksessa oli 21 henkilöä toisessa 32 ja kolmanteen osallistui 36 henkilöä.

Taulukko 7. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen avoin suunnittelutyöryhmä julkisen sektorin osalta

Julkinen sektori (A – L)

Julkinen sektori (M – Ö)

Itä-Lapin kuntayhtymä

MTT

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Poliisi, Lapin poliisilaitos

Lapin ammattiopisto

Poliisi, Peräpohjolan poliisilaitos

Lapin liitto

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lapin aluehallintovirasto

Posion kunta

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rikosseuraamuslaitos

Lapin matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lapin pelastuslaitos

Rovaniemen kaupunki

Lapin rajavartiosto

Rovaniemen työ- ja elinkeinotoimisto

Lapin sairaanhoitopiiri

Sallan kunta

Lapin yliopisto

Savukosken kunta

Liikenneturva

Ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa ennen tämän raportin painamista ja suunnitelmana oli kokoontua vielä kerran raportin julkaisun jälkeen.
Taulukko 7. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen avoin suunnittelutyöryhmä julkisen sektorin osalta
54
Taulukko 8. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen avoin suunnittelutyöryhmä kolmannen sektorin osalta
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Taulukko 8. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen avoin suunnittelutyöryhmä kolmannen sektorin osalta

Kolmas sektori (A – P)

Kolmas sektori (P – Ö)

Erityislasten omaiset ELO ry

Proagria Lappi

Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry

Ranuan Vapaaehtoinen Palokunta (VPK)

Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

Rikosuhripäivystys

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Rovalan Setlementti ry

Lapin kylätoiminta

Rovaniemen monitoimikeskussäätiö (Romotke)

Lapin Martat ry

Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura (Neuvokas)

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Rovaniemen seurakunta

Mannerheimin lastensuojeluliiton Lapin piiri ry

SámiSoster ry

Nuorten Ystävät

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)

Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Suomen Punainen Risti (SPR)

Outokaira tuottamhan ry

Suomen kylätoiminta ry

Peräpohjolan kehitys ry

Terveys ry

Pohjoisimman Lapin Leader ry

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa)

Suunnittelutyöryhmän toimintaan kuului myös tarvekartoituksen55 tekeminen, jossa suunnittelutyöryhmän
jäsenet osallistuivat kiinnostuksensa mukaan viiteen teemaryhmään. Teemaryhmät käsittelivät arjen turvallisuuteen liittyviä asioita ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa
sekä perusinfrastruktuuriin kuuluvan liikenteen ja tietoliikenteen osalta56. Teemaryhmätyöskentelyn tavoitteena oli
luoda kokonaiskuva harvaan asutun maaseudun arjen turvallisuudesta ja tehdä toimenpide-ehdotukset maaseudun
arjen turvallisuuden parantamiseksi. Kaikki teemaryhmät
kokoontuivat kolme kertaa ja teemaryhmien kokoontumisiin osallistui yhteensä yli 50 tahoa ja 60 eri henkilöä.
Yhdessä kokoontumisessa oli keskimäärin kymmenen
henkilöä.
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen projektipäällikön tueksi perustettiin tukiryhmä57, joka edusti laajaalaisesti Lapissa tehtävää harvaan asutun alueen kehittämistä. Tukiryhmä kokoontui lähes kuukausittain ja edusti
tahoja, jotka ovat pitkään tehneet merkittävää työtä harvaan asutun Lapin elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Osa tukiryhmäläisistä on ollut
suunnittelemassa tätä hanketta alusta asti.

Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen erilaiset
työryhmät sitouttivat laajan joukon toimijoita yhteiseen
työhön Lapin hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä. Hankkeen käynnistysvaiheen jälkeen avoimen suunnittelutyöryhmän toimijoita ohjattiin olemassa olevien ja
suunnitteilla olevien verkostoyhteistyömuotojen pariin,
kuten Lapin maaseutufoorumiin, hyvinvoinnin seutuseminaareihin ja pelastuspalveluseminaariin.
Hankkeen ohjausryhmän ja tukiryhmän työ päättyy
keväällä 2011 Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallin juurruttamiseen Lapissa ja hyödyntämiseen kansallisella tasolla. Jatkossa Lapin mallin yhteistyöverkostot rakentuvat avoimessa verkostoyhteistyössä toiminnallisten tarpeiden mukaisesti. Lapin mallissa havaittiin, että kiinteitä
ja pysyviä ryhmiä kannattaa olla mahdollisimman vähän,
jotta toiminnan reagoivuus ja ketteryys säilytetään. Lapin
mallin vahvuus on avoimessa verkostoyhteistyössä, josta
voidaan nopeasti mobilisoida erilaisia työryhmiä tarpeiden
mukaan.

Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen tarvekartoituksesta tarkemmin luvussa 3.4. Alueellisten ja paikallisten tarpeiden kartoitus.
Teemaryhmät olivat: lapsiperheet, itsenäistyvät nuoret, työikäiset, ikääntyvät sekä liikenteen ja tietoliikenteen teemaryhmä
57
Taulukko 9. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen tukiryhmä
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3.2.

Kehittämistoiminnan
aikataulutus

Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen toteutus ajoitettiin yhteensopivaksi valtion aluehallinnon muutoksen
kanssa. Hankkeen ydintavoitetta pohjustavat toimenpiteet
toteutettiin lääninhallituksen aikana vuonna 2009 ja uuden valtion aluehallinnon aloittaessa toimintansa, vuonna
2010, aloitettiin Lapin toimintamallin rakentaminen sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyöhön. Kuviossa 3 on
aikajanoilla kuvattuna hankkeen eteneminen alustavista
toimenpiteistä Lapin toimintamallin luomiseen, tulosten
esittelyyn ja Lapin aluehallintoviraston koordinoimaan
pysyvään sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyöhön.

Hankkeen eteneminen näyttää aikajanoin kuvattuna
johdonmukaiselta ja suoraviivaiselta. Myös todellisuudessa päälinjat ovat edenneet johdonmukaisesti, mutta
käytännön toiminnassa erilaisia polkuja on ollut moneen
suuntaan. Osa poluista on johtanut uusien toimijoiden sitoutumiseen yhteiseen työhön Lapin elinvoimaisuuden,
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi ja tuonut
uusia yhteistyömuotoja sekä toimintatapoja. Osa poluista
ei ole vielä johtanut uusiin toimintatapoihin58, mutta kehittäminen on kestävyyslaji, kuten vanha projektimaailmaan
liittyvä sanonta kertoo. Lisäksi sisäisen turvallisuuden
työn asema uudessa valtion aluehallinnossa on herättänyt
keskustelua ja sisäisen turvallisuuden työhön resursointia on arvioitu myös Lapin aluehallintovirastossa useaan
otteeseen. Lapin mallista ja siihen liittyvistä elementeistä
kerrotaan tarkemmin luvussa neljä.

Taulukko 9. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen tukiryhmä
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Taustataho

Nimi

Nimike

Lapin aluehallintovirasto

Seppo Lehto, pj.

Pelastusylitarkastaja

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Anne Ristioja

Agronomi/kehittämispäällikkö

Lapin kylätoiminta / Suomen kylätoiminta

Outi Marttila

Puheenjohtaja / alueaktivaattori

Lapin liitto / Mennään kylään -hanke

Eija Leppäjärvi (1.4.2009 – 30.11.2009)
Juha Kutuniva (1.1.2010 – 20.12.2010)

Kyläkoordinaattori
Kyläkoordinaattori

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry /
Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne

Kaarina Honkanen (1.8. – 31.12.2010)
Sanna Ylitalo (10.1.2011 lähtien)

Järjestökoordinaattori

Lapin Yliopisto

Pirjo Oinas

Tutkija

Peräpohjolan Kehitys ry

Rauno Kuha (1.4.2009 – 30.9.2009)
Seija Argillander (1.10.2009 lähtien)

Toiminnanjohtaja
Toiminnanjohtaja

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus /
Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö
-hanke

Eija Leppäjärvi (1.11.2009 lähtien)

Projektipäällikkö

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus /
LATU-hanke

Rauno Kuha (1.4.2009 - 30.9.2009)

Projektipäällikkö

Rovaniemen kaupunki

Kari Tiermas

Turvallisuus/valmiuspäällikkö

Suomen Punainen Ristin Lapin piiri

Veli-Matti Ahtiainen

Projektipäällikkö

Lapin aluehallintovirasto / Maaseudun arjen
turvaverkosto –hanke

Marko Palmgren, siht.

Projektipäällikkö
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Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen toteutusvaiheet
Työntekijän valinta
---------------- Kumppaneiden sitouttaminen -------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

Ohjelmakartoitus
Tarvekartoitus
Kartoitusten analysointi
--------- Kuntapilotointi Posiolla ja Sallassa ----------------- - - - - - - - - - - -

-

Lapin toimintamallin mallintaminen
----------------- Hyvien käytäntöjen levittäminen -------------------Tulosten julkaisu, mallin
juurruttaminen Lapissa ja
tulosten hyödyntäminen
kansallisesti
Hanke päättyy,
Lapin AVI koordinoi
sisäisen turvallisuuden
verkostoyhteistyötä

4/2009

8/2009

12/2009

4/2010

8/2010

12/2010

4/2011

8/2011

Kuvio 3. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen toteutusvaiheet

3.3.

Valtakunnallisten ohjelmien
kartoitus

Maaseudun arjen turvaverkosto -hankeen ensimmäisiä keskeisiä toimenpiteitä oli harvaan asutun maaseudun arjen
turvallisuuteen vaikuttavien valtakunnallisten ohjelmien ja
strategioiden kartoittaminen. Valtakunnallisten ohjelmien
kartoitus tehtiin alkusyksystä 2009. Ohjelmakartoituksen
tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva ohjelmapoliittisesta tahtotilasta harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kartoituksessa
haettiin vastauksia kysymyksiin: miten valtakunnallisissa
ohjelmissa huomioidaan harvaan asutun alueen erityispiirteet ja miten turvataan esimerkiksi maaseudun palvelut ja
perusinfrastruktuuri. Taulukossa 10 on hankkeen ohjausryhmän valitsemat ohjelmat ja raportit, joiden kautta harvaan asutun maaseudun ohjelmapoliittista kokonaiskuvaa
rakennettiin.

Esimerkki polusta, joka ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa valmis:
Posio ja Salla ovat hankkeen pilottikuntia. Posio ja Salla ovat valinneet erilaiset lähestymistavat harvaan asutun alueen palvelurakenteen ja elinvoimaisuuden
kehittämiseen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamiseen. Posion kunta keskittää palveluitaan kuntakeskukseen ja sitä kautta turvaa
kattavan palvelutason säilyttämisen. Posio vahvistaa kuntalaisten osallisuutta kehittämällä kylien neuvoston toimintaa. Kylien neuvostosta tulee kuntaorganisaation osa, jolla on sekä toiminnallista että taloudellista päätösvaltaa. Sallan kunta hajauttaa palvejaan kolmella kylällä toimivien koulujen yhteyteen sekä
kuntakeskuksen ja matkailukeskuksen muodostamaan keskustaajamaan. Hajautetulla mallilla Sallan kunta tukee kylillä asumista ja pyrkii vahvistamaan imagoaan vetovoimaisena kuntana. Posion, Sallan ja aluetason toimijoiden (aluehallintovirasto ja sisäisen turvallisuuden hankeverkosto) kehittämisprosessia on
viety eteenpäin yhteistyönä, jossa kaikkien tahojen tavoitteena on asukaslähtöisten, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien toimintamallien kehittäminen.
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Taulukko 10. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen ohjelmakartoituksen ohjelmat ja raportit

Taustataho

Ohjelmat ja raportit

Valtioneuvosto

• Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma

Peruspalvelujen ministerityöryhmä

• Peruspalveluohjelma 2009 – 2012

Liikenne- ja viestintäministeriö

• Arki paremmaksi – joukkoliikenne toimivaksi
• Tieliikenteen turvallisuus 2006 – 2010
• Laajakaista kaikkien ulottuville. Kansallinen toimintasuunnitelma tietoyhteiskunnan
infrastruktuurin parantamiseksi

Lapin liitto

• Lapin hyvinvointiohjelma 2010 – 2015

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
(YTR)

• Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma 2008 – 2013
• Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009 – 2013

Sisäasianministeriö

• Turvallinen elämä jokaiselle. Sisäisen turvallisuuden ohjelma
• Turvallisuus harvaan asutuilla alueilla. Tilanneraportti 2009

Sosiaali- ja terveysministeriö

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2008 – 2011
• Terveys 2015 -kansanterveysohjelma
• Turvallisesti kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma
vuosille 2007 – 2012

Stakes

• Alkoholiohjelma 2008 - 2011

Suomen kuntaliitto ry

• Suomen kuntaliiton maaseutustrategia

Suomen Kylätoiminta ry

• Vastuuta ottava paikallisyhteisö – Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen ohjelma
2008 – 2013

Suomen Punainen Risti

• Hyvinvointi ja terveyslinjaus 2008 – 2014

Kartoituksessa haettiin vastauksia kysymyksiin: miten valtakunnallisissa ohjelmissa huomioidaan harvaan
asutun alueen erityispiirteet ja miten turvataan esimerkiksi
maaseudun palvelut ja perusinfrastruktuuri. Taulukossa 10
on hankkeen ohjausryhmän valitsemat ohjelmat ja raportit,
joiden kautta harvaan asutun maaseudun ohjelmapoliittista
kokonaiskuvaa rakennettiin.
Valtakunnallisista ohjelmista tarkastelun keskiössä
olivat sekä hallitusohjelma että sisäiseen turvallisuuteen
että maaseutupoliittisiin linjauksiin liittyvät ohjelmat ja
raportit. Kansalaisten turvallisuuden tunne syntyy monien erilaisten asioiden summasta – kokonaisuudesta, joka
muodostuu poikkihallinnollisessa ja sektorirajat ylittävässä yhteistyössä. Kokonaiskuvan muodostamiseksi ohjel-

makartoituksessa huomioitiin myös muiden ministeriöiden ja valtakunnallisten järjestöjen ohjelmat ja strategiat,
joissa huomioidaan kansalaisten elinolot, hyvinvointi ja
turvallisuus harvaan asutulla maaseudulla tai kansalaisten
tasavertainen kohtelu asuinpaikasta riippumatta.
Hallitusohjelmassa määritellään kansallinen tahtotila – vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi59. Suomi
kuuluu jokaiselle asuinpaikasta, elämäntilanteesta, äidinkielestä tai etnisestä taustasta riippumatta. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa hallitus haluaa selkiyttää
yksilön vastuun, yhteisen vastuun ja yhteiskunnan vastuun
välistä suhdetta. Perusturva, koulutus ja työ tuovat hyvinvointia kansalaisille.60

Ohjelmakartoitusvaiheen jälkeinen huomio: Pääministeri Mari Kiviniemen hallitus jatkoi Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman toteuttamista.
Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen ohjelmasta.
60
Valtioneuvosto 2007, 3 (Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma).
59
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Alueiden kehittämisen näkökulmasta hallitusohjelma korostaa, että maamme kaikki voimavarat tulee saada
nykyistä paremmin käyttöön. Hallituksen tavoitteena on
edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää
alueiden välisiä kehityseroja sekä turvata kansalaisten
peruspalvelut ja yhteydet koko Suomessa. Hallitus tukee
kuntien ja maakuntien omaehtoista ja strategista kehitystä
sekä voimavarojen alueellista ja paikallista yhteen kokoamista.
Hallitusohjelma linjaa pääpiirteittäin kehityksen
suuntaa ja eri hallinnon alojen ohjelmat syventävät yleisiä linjauksia omillaan aloillaan. Keskeistä näyttää olevan,
että ainakin ohjelmapoliittista tahtoa on harvaan asutun
maaseudun kehittämiseen kasvukeskuspolitiikan rinnalla.
Haasteena harvaan asutulla maaseudulla lienee kuitenkin
se, miten käytännössä saadaan vahvistettua harvaan asutun
alueen asemaan niin, että alue on oikeasti vetovoimainen
ja kehittyvä. Kartoitushetkellä vaikutti siltä, että harvaan
asutun maaseudun huonon kehityksen kierre61 näyttäytyi
vahvempana kuin kehitys parempaan suuntaan.
Erilaiset valtakunnalliset ohjelmat antavat yhteisiksi
eväiksi harvaan asutun maaseudun kehittämiseen seuraavia teesejä:
• Palvelujen monipuolisuus pyritään turvaamaan keskittämällä palveluja laajempiin kokonaisuuksiin.
• Harvaan asutulle maaseudulle on kehitettävä uusia
toimintamalleja (mm. arjen turvaan ja työllisyyteen).
• Ennalta ehkäisevään toimintaan kannustetaan monien eri tahojen linjauksissa.
• Ohjeistetaan poikkihallinnolliseen ja sektorirajat
ylittävään yhteistyöhön.

tamisessa tulevat voimakkaammin eteen myös palveluiden
käyttäjien ja tuottajien eri kieliryhmät ja kulttuuritaustat.
Palvelujen monipuolisuus pyritään turvaamaan keskittämällä palveluja laajempiin kokonaisuuksiin. Harvaan asutulle maaseudulle on kehitettävä uusia toimintamalleja esimerkiksi arjen turvallisuuteen ja työllistämiseen. Ennalta
ehkäisevään toimintaan kannustetaan monien eri tahojen
linjauksissa. Lisäksi lähes poikkeuksetta kaikki ohjelmat
ohjaavat poikkihallinnolliseen ja sektorirajat ylittävään
yhteistyöhön.
Kaikki viittaa siihen, että palveluja tuotetaan jatkossa yhä suuremmille väestöpohjille, joka Lapissa tarkoittaa
peruspalvelujen etääntymistä kyliltä kuntakeskuksiin ja
kuntakeskuksista seudulliselle sekä alueelliselle tasolle.
Tämä voi johtaa harvaan asutun maaseudun huonon kehityksen kierteen jatkumiseen ja jopa voimistumiseen, mikäli ei ratkaista maaseudun arjen turvaan liittyviä haasteita
uusilla toimintamalleilla ja tiettyjen lähipalvelujen turvaamisella.
Elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden
perusta on harvaan asutulla maaseudulla siinä, että kansalaisilla on työtä, palveluja ja he kokevat osallisuutta
yhteiskuntaan. Kasvukeskusten vetovoimana ovat kattavat palvelut ja hyvät työnsaantimahdollisuudet. Harvaan
asuttu maaseutu ei pysty kilpailemaan työllä ja palveluilla,
mutta alueilla on yhteisöllisyyttä, joka luo arjen turvaa ja
hyvinvointia. Harvaan asutun maaseudun yhteisöllisyyttä tulee entisestään vahvistaa ja samalla pyrkiä luomaan
uusia toimintamalleja työllisyyteen ja palveluihin, jos ja
kun halutaan katkaista huonon kehityksen kierre ja nähdä
harvaan asuttu maaseutu todellisena vaihtoehtona kasvukeskuksille.
Kansallisten ohjelmien välinen yhteistyö

Hallituksen tavoitteena on edistää alueiden kansainvälistä kilpailukykyä, pienentää alueiden välisiä kehityseroja, turvata kansalaisten peruspalvelut ja yhteydet koko
Suomessa. Lähtökohtana ovat alueiden omiin vahvuuksiin
ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. Koko
Suomi halutaan pitää asuttuna ja elinvoimaisena.62
Palvelut on tuotettava eri-ikäisille ja eri väestöryhmille asuin paikasta riippumatta. Jatkossa palveluiden tuot-

Tämän päivän valtakunnallisten ohjelmien toteuttamisessa
on usein se ongelma, että ohjelmia on paljon ja ne eivät
välttämättä keskustele keskenään. Ohjelmajohtaminen
näyttää olevan hyvässä vauhdissa, mutta ohjelmajohtamisen tuloksia ei saada helposti tukemaan kansalaisten arkea.
Ohjelmat jäävät myös helposti laadullisiksi suosituksiksi,
koska resurssiohjaus on erillään ohjelmatyöstä ja ohjelmien vaikutusten arviointiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota63.

Harvaan asutun maaseudun huonon kehityksen kierteen uhasta kirjoitettiin tarkemmin luvussa 2.2.
Valtioneuvosto 2007 (Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelma).
63
Vastaavaan huomioon on päätynyt Valtiontalouden tarkastusvirasto (2010)
61
62
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Hankkeessa tehdyn ohjelmakartoituksen myötä vaikuttaa siltä, että eri hallinnonaloilla ja muilla toimijoilla,
kuten valtakunnallisilla järjestöillä on runsaasti ohjelmia,
joissa korostetaan samantyyppisiä asioita: palvelut keskittyvät, uusia toimintamalleja tarvitaan, ennalta ehkäisevään
toimintaan tulisi suunnata voimavaroja ja poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä korostetaan. Monista yhtäläisyyksistä huolimatta näyttää siltä, että ohjelmia ei ole suunniteltu poikkihallinnollisessa ja sektorirajat
ylittävässä yhteistyössä. Ohjelmat on rakennettu ylhäältä
alaspäin toteutettaviksi siten, että jokaisella toiminnan tasolla valtakunnan tasolta kylätasolle saakka on kartoitettava olemassa olevat ohjelmat ja muodostettava kokonaisnäkemys ohjelmapoliittisesta tahtotilasta. Kuviossa 4 on
hahmotettu harvaan asutun alueen kehittämistä ylhäältäpäin ohjautuvassa ja eriytyneessä ohjelmapolitiikassa.

ta. Ohjelmat eivät liity resurssiohjaukseen, joten ohjelmat
jäävät usein laadullisiksi suosituksiksi. Hajanainen ja
pirstaleinen ohjelmakenttä ei huomioi kansalaista kokonaisuutena. Ohjelmissa myös kaikki kunnat oletetaan samanlaisiksi, eikä samoilla toimenpiteillä saada yhtä hyviä
vaikutuksia harvaan asutuilla alueilla kuin kasvukeskuksissa. Erillisten ja yksittäisten ohjelmien sijasta voisi olla
laajempia poliittisia ohjelmia, joissa kansalainen huomioidaan kokonaisuutena ja erilaisille alueille sallitaan erilaiset
toimintamallit tasavertaisuuden siitä kärsimättä.

Poikkihallinnollisesta ja sektorirajat ylittävästä verkostoyhteistyöstä puhutaan paljon. Kaikki valtakunnalliset
ohjelmat, hallitusohjelmasta lähtien, korostavat monialaista yhteistyötä. Käytännössä eletään kuitenkin sektoroituneessa järjestelmässä, jossa kukin hallinnonala pyrkii toteuttamaan omia tulostavoitteitaan ilman hallinnonalojen
välisten tavoitteiden yhteensovittamista. Hallinnonaloilla
ei ole yhteistä päämäärää, jonka hyväksi yhdistettäisiin resursseja. Poikkihallinnollisuuden lisäksi myös järjestöjen
resurssit jäävät usein hyödyntämättä.

Vaikuttaa siltä, että poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä vasta harjoitellaan toiminnan eri
tasoilla ohjelmatyöstä lähtien. Suunta näyttää olevan selvillä, mutta toimintamalleja vielä haetaan. Eri toiminnan
tasoilla on tärkeää, että ohjelmia kootaan yhteen ja muodostetaan kokonaisuuksia. Hallitusohjelma on valtakunnan tasolla keskeinen ohjelmien kokoaja ja yhteensovittaja – jatkossa hallitusohjelman rooli yhteisen päämäärän
hahmottamisessa tulee todennäköisesti kasvamaan. Samoin kylätasolta lähtien on pystyttävä kokoamaan keskeiset huolenaiheet ja kehittämisen tarpeet yhteen ja viemään
asioita eteenpäin yhteisesti sovittujen linjausten mukaisesti. Yhdessä ja yhteensovittaen harvaan asutun alueen keskeisiä huolenaiheita ja kehittämistarpeita saadaan vietyä
kylätasolta kuntaan, aluetasolle ja aina valtakunnan tasolle
saakka.

Kansallisten ohjelmien käytäntöön vieminen ja varsinkin pysyvien tulosten saaminen on erittäin haasteellis-

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallissa vahvistetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa itselle,

Ohjelmat ja strategiat
Tasot:
Valtakunta
Maakunta
Kunta
Kylä

Kuvio 4. Ylhäältäpäin ohjautunut ja eriytynyt ohjelmapolitiikka
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kyläyhteisölle ja kunnalle elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta tärkeisiin asioihin. Keskeisiä toimintatapoja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien
ja osallisuuden kokemusten vahvistamiseen on aito poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö, jossa erityisesti järjestöt otetaan viranomaisten ja muiden julkisen
sektorin toimijoiden rinnalle tasavertaisiksi kumppaneiksi.
Osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia saadaan vain
laajalla yhteistyöllä, jossa kaikkia toimijoita arvostetaan.
Lapin mallin tavoitteena on vaikuttaa ohjelmatyöhön kaikilla tasoilla ja tuoda Lapin ja lappilaisten tarpeet osaksi
yhteiskunnallista päätöksentekoa. Eri ohjelmien tulostavoitteiden toteuttamista voitaisiin merkittävästi tehostaa
alueellisella yhteensovittamisella. Tämä rooli sopisi aluehallintovirastolle.

3.4.

Alueellisten ja paikallisten
tarpeiden kartoitus

Tavanomaisesta asioiden esittämistavasta poiketen tämän
Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen tarvekartoituksesta kertovan alaluvun esittely ja käsittely on syytä aloittaa johtopäätöksillä. Hankkeen alussa, syksyllä 2009, toteutettu tarvekartoitus ei kartoituksena tuonut uutta tietoa.
Tarvekartoitus vahvisti aiempien kartoitusten ja yleisten
käsitysten luomaa kuvaa Lapista harvaan asuttuna elinympäristönä. Tarvekartoituksen tärkeimmäksi merkitykseksi
nousi yhteistyötahojen sitouttaminen. Merkitykselliseksi
koetun yhteisen tekemisen kautta hankkeen suunnittelutyöryhmän jäsenet sitoutuivat toimintaan ja yhteinen tekeminen houkutteli mukaan paljon uusia toimijoita.
Mielenkiintoista tarvekartoituksen toteutuksessa
oli se, että tarvekartoituksen myötä hankkeen avoimeen
suunnittelutyöryhmään tuli toimijoita, jotka eivät aiemmin
olleet mukana Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyössä
ja joiden kiinnostusta turvallisuusyhteistyöhön ei osattu
ennakoida. Erityisesti järjestötoimijoiden laaja osallistuminen oli positiivinen yllätys. Tarvekartoitus koettiin tilanteeksi, jossa jokaisella taholla oli mahdollisuus kertoa
arjen turvallisuuteen liittyvistä huolista ja murheista, mutta ennen kaikkea pohtia sitä, miten Lapin ja lappilaisten
hyvinvointia ja arjen turvallisuutta voidaan edistää.
Tarvekartoituksesta muodostui Maaseudun arjen
turvaverkosto -hankkeen yhteistyötahojen sitouttamisen
väline, joka edesauttoi hankkeen nopeaa käynnistymistä.

Tarvekartoitus osoitti, että lappilaisilla toimijoilla on halua
toimia yhdessä ja keskittää voimavarojaan yhteisen päämäärän hyväksi. Kartoitus vahvisti sisäisen turvallisuuden
verkostoyhteistyön tarpeellisuuden. Tässä alaluvussa kerrotaan hankkeen tarvekartoituksesta.
Teemaryhmätyöskentely toimijoiden sitouttajana
Lapin tilannetta ja tulevaisuutta tarkasteltiin harvaan asutun alueen näkökulmasta aikana viidessä teemaryhmässä syksyn 2009 aikana. Maaseudun arjen turvaverkosto
-hankkeen suunnittelutyöryhmä jakautui viiteen teemaryhmään, jotka olivat lapsiperheet, itsenäistyvät nuoret,
työikäiset, ikääntyvät sekä liikenteen ja tietoliikenteen teemaryhmä. Teemaryhmätyöskentelyssä onnistuttiin kokoamaan iso joukko ihmisen elämän kaaren eri vaiheiden sekä
liikenteen ja tietoliikenteen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tavoitteena oli rakentaa yhteistä, poikkihallinnollista
ja sektorirajat ylittävää, näkemystä arjen turvallisuudesta
Lapissa sekä tarvittavista toimenpiteistä turvallisuustilanteen parantamiseksi.
Teemaryhmätyöskentelyyn osallistui yli 50 eri tahoa
ja yhteensä yli 60 eri henkilöä64. Kaikki viisi teemaryhmää
kokoontuivat kolme kertaa ja osallistujia tapaamisissa oli
keskimäärin kymmenen. Osallistujien sitoutuminen teemaryhmä työskentelyyn oli vahva. Järjestöjä teemaryhmätyöskentelyssä oli mukana noin 20 ja huomion arvoista oli
se, että järjestöjen sitoutuminen työskentelyyn oli muita
tahoja vahvempaa. Järjestöjen edustajia teemaryhmien kokoontumisissa oli noin puolet osallistujista.
Vaikka teemaryhmätyöskentely vaikuttaa tahojen ja
osallistuneiden henkilöiden puolesta erittäin kattavalta,
on kuitenkin todettava, että usein teemaryhmäkokoontumisessa todettiin joidenkin keskeisten tahojen puuttuvan.
Teemaryhmien tulokset eivät yksittäisten teemaryhmien
osalta edusta koko Lapin näkemystä arjen turvallisuudesta
ja sen parantamisesta. Teemaryhmätyöskentelyn tulosten
yhteenveto antaakin kuitenkin kattavan kuvan harvaan
asutun Lapin tilanteesta, koska viiden teemaryhmän tuotokset olivat samankaltaisia.
Teemaryhmissä käsiteltiin arjen turvallisuuteen liittyviä asioita yhtenäisellä mallilla, jotta eri teemaryhmien
tuotoksia voidaan vertailla keskenään. Tämä luku on yhteenveto teemaryhmien tuotoksista. Aluksi tarkastellaan

Teemaryhmätyöskentely oli osa hankkeen suunnittelutyöryhmän työtä. Suunnittelutyöryhmään ja teemaryhmätyöskentelyyn osallistuneet toimijat taulukoissa 7 ja 8.
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Lapin tilannetta SWOT -analyysin kautta ja kootaan teemaryhmien keskeiset kehittämisen kohteet. Tämän jälkeen esitetään teemaryhmätyöskentelyn johtopäätökset ja
toimenpide-ehdotukset.
Yhteenveto teemaryhmien SWOT -tilanneanalyysista
Jokaisessa teemaryhmässä SWOT -tilanneanalyysin tekeminen oli eniten keskustelua herättävä ja aikaa vievin
vaihe. Tilanneanalyysin tekeminen loi teemaryhmien jäsenille yhteisen käsityksen Lapin maaseudun nykyisistä
vahvuuksista ja heikkouksista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhkista. Taulukossa 11 SWOT -nelikentän osioihin on koottu kahdesta neljään parhaiten ryhmien
tuotoksia kuvaavaa teemaa.
Taulukossa 11 oleva asiakokonaisuuksien määrä kuvastaa teemaryhmien tuottamien vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien määrää. Teemaryhmien
ideariihityöskentelyssä vahvuuksien määrä oli huomattavasti pienempi kuin nykyisten heikkouksien, mutta arvioitaessa tulevaisuutta, mahdollisuuksien kirjo voitti tulevaisuuden uhat, ja myös nykyisten heikkouksien määrän.
Teemaryhmissä tuotetut nelikentät muodostuivat myös sisällöltään hyvin samanlaisiksi, riippumatta elämänkaaren
mukaisesta ikäryhmittelystä tai infrastruktuuriin liittyvästä
liikenteen- ja tietoliikenteen jaottelusta.
Lapin vahvuuksista syntyy mielikuva lintukodosta,
jota ”paha” maailma ei ole vielä päässyt rikkomaan. Vahvuudet ovat hyvin abstrakteja ja yleisiä asioita. Vahvuudet
liittyivät useimmin lappilaiseen tapaan toimia, yhteisölli-

syyteen, hyvään asuin- ja elinympäristöön sekä luontoon.
Lapissa ihmiset tuntevat toisensa ja välittävät toisistaan,
joten eläminen tuntuu turvalliselta ja yhteistyö on helppoa.
Lapin luonto koetaan voimavaraksi harrastamiseen ja jaksamiseen liittyvissä asioissa ja lisäksi myös tärkeän elinkeinon eli matkailun vetovoimatekijänä.
Lapin heikkoudet kertovat karua kieltä siitä, että monet yksittäiset asiat ovat Lapissa huonosti. Teemaryhmien
ideariihet tuottivat paljon yksittäisiä heikkouksia, jotka
ryhmissä luokiteltiin hyvin samankaltaisesti. Suurimmat
heikkoudet ovat palvelujen etääntyminen käyttäjistä ja
haavoittuvuus sekä työttömyys ja työn epävarmuus. Pitkät
välimatkat, harva-asutus ja kuntien sekä muiden toimijoiden heikko taloudellinen tilanne vaikeuttaa palvelujen ja
työpaikkojen syntymistä ja säilymistä harvaan asutuilla
alueilla.
Lapin mahdollisuudet yllättivät positiivisesti. Lapin
elinvoimaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus lisääntyvät,
kun aletaan tehdä monialaista yhteistyötä. Yhteistyön ja
verkostoitumisen avulla olemassa olevat resurssit saadaan
aiempaa tehokkaammin käyttöön ja yhteistyöllä paikataan
rajapintojen palveluaukkoja sekä kehitetään uusia toimintamalleja ja palvelurakenteita. Yhteistyön lisäksi kehittyy
myös uutta yhteisöllisyyttä, joka rakentuu asuinpaikkaan
sidotun yhteisöllisyyden lisäksi ihmisten kiinnostuksen
kohteiden ja tarpeiden mukaan. Harrastukset, työ ja internet tuovat uusia tapoja kokea osallisuutta ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että meneillään on arvomaailman muutokseen viittaava ajanjakso.
Ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet ja taloudellinen

Taulukko 11. Teemaryhmätyöskentelyn yhteenveto SWOT -nelikentässä
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Vahvuudet

Heikkoudet

• Välittämisen kulttuuri, tuttuus
• Luonto, hyvä asuin- ja elinympäristö

• Pitkät etäisyydet, harva asutus
• Palvelujärjestelmä ohut, palvelut etääntyvät
• Talouden ja työn epävarmuus

Mahdollisuudet

Uhat

• Verkostoituminen ja yhteistyö
• Uudet toimintatavat ja palvelurakenteet
• Uusi yhteisöllisyys
• Arvomaailman muutos – lappilaisen elämäntavan arvostus

• Yhteisöllisyys murentuu, välinpitämättömyys lisääntyy
• Palvelujen ja työn katoaminen – maaseudun autioituminen
• Infrastruktuurin haavoittuvuus
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taantuma ovat ilmiöitä, jotka korostavat lappilaisen rauhallisen elämänmenon laatua.
Lapin uhkakuvat ovat synkkääkin synkemmät. Lapin
harvaan asutun maaseudun vahvuudet rapistuvat ja heikkoudet syventyvät: yhteisöllisyys murentuu, välinpitämättömyys kasvaa, palvelut katoavat ja infrastruktuuri heikkenee. Uhkakuvana on Lapin autioituminen. Uhkakuva
toteutuu kuitenkin vain siinä tapauksessa, että passiivisesti
odotetaan tulevaisuutta, eikä uskota Lapin mahdollisuuksiin kehittyä. Jokaisessa teemaryhmässä ilmapiiri oli innostunut ja halukas kehittämään Lappia entistä vahvemmaksi ja elinvoimaiseksi alueeksi, jolla on vetovoimaa ja
jonka muuttoliike saada käännettyä positiiviseksi.
Koonti kehittämisen kohteista teemaryhmien
näkökulmasta
Teemaryhmät valitsivat SWOT -tilanneanalyysin pohjalta
kunkin teeman keskeisimmät kehittämishaasteet ja -tarpeet. Kehittämishaasteiden ja -tarpeiden nimeämisen jälkeen teemaryhmät työstivät paikalliset ja alueelliset sekä
valtakunnalliset toimenpide-ehdotukset asiakokonaisuuksien nykytilan parantamiseksi65. Näissä SWOT -analyysin jälkeisissä työstövaiheissa näkyy, että teemaryhmien

muodostamiseen olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa, jotta teemaryhmät olisivat edustaneet laajemmin lappilaisia
toimijoita. Teemaryhmien työstämät kehittämishaasteet,
tarpeet ja toimenpide-ehdotukset eroavat teemaryhmittäin
vertailtuna enemmän, kuin SWOT -analyysin tulokset,
mutta näissäkin on hyvin paljon yhteisiä teemoja.
Teemaryhmätyöskentelyn alkuperäinen tarkoitus oli
analysoida teemaryhmien kehittämishaasteet ja tarpeet
omana kokonaisuutenaan ja toimenpide-ehdotukset omanaan. Käytännössä osoittautui vaikeaksi analysoida näitä
erikseen, koska kehittämishaasteet, -tarpeet ja toimenpide-ehdotukset ovat sidoksissa toisiinsa ja eri ryhmissä
samankaltaisia asioita on pohdittu eri näkökulmista. Eri
teemaryhmissä esille tulleita kehittämishaasteita, -tarpeita
ja toimenpide-ehdotuksia käsitellään seuraavissa koontitaulukoissa yhteisenä kokonaisuutena. Taulukkoon 12 on
koottu alueelliset ja paikalliset kehittämisen kohteet ja taulukkoon 13 valtakunnalliset kehittämisen kohteet.
Taulukkoon 12 on koottu kymmenen teemaryhmissä esille noussutta kehittämisen kohdetta, jotka esiintyvät
vähintään kolmen66 teemaryhmän tuotoksessa67. Yhteisenä
huomiona kaikista teemaryhmistä voi todeta, että poikkihallinnolliselta ja sektorirajat ylittävältä verkostoyhteis-

Taulukko 12. Koonti alueellisista ja paikallisista kehittämisen kohteista

Lapsiperheet

Itsenäistyvät
nuoret

Työikäiset

Ikäihmiset

Liikenne

Tietoliikenne

Monialaisen verkostoyhteistyön kehittäminen

X

X

X

X

X

X

Julkinen, järjestö- ja elinkeinosektori kumppanuuteen

X

X

Lähi- ja peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen

X

Teknologian hyödyntäminen ja kehittäminen

X

X

Yhteis-, moni- ja liikkuvien palvelujen kehittäminen
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen
Painopiste korjaavasta työstä ehkäisevään työhön

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus ja räätälöinti

X

X

Markkinointi, positiivisuus ja lappilaisuuden arvostus

X

X

X

Teemaryhmittäisistä kehittämishaasteista, -tarpeista ja toimenpide-ehdotuksista tarkemmin hankkeen väliraportissa 1.4.2009 – 31.12.2009.
Koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien kartoitus ja räätälöinti on nostettu mukaan käsittelyyn, koska niiden merkitys nousi kahdessa teemaryhmässä
erittäin vahvasti esille.
67
Teemaryhmiä on viisi, mutta liikenne- ja tietoliikenne on käsitelty omina kokonaisuuksinaan.
65
66
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työltä odotetaan paljon. Kaikki ryhmät olivat yksimielisiä
siitä, että monialainen verkostoyhteistyö on perusedellytys
Lapin arjen turvan lisäämisessä. Käytännössä kaikki kymmenen kehittämisen kohdetta vaatii monialaista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja
valtakunnallisella tasolla. Harvaan asutun Lapin haasteet
lisääntyvät, mutta minkään tahon resurssit eivät tule oleellisesti lisääntymään, joten olemassa olevia resursseja tulee
hyödyntää aiempaa tehokkaammin.
Teemaryhmätyöskentelyn tuloksena on, että monialaista verkostoyhteistyötä tulee kehittää julkisen, järjestöja elinkeinosektorin tasa-arvoisessa kumppanuussuhteessa. Verkostoyhteistyötä tulee tehdä arjen turvallisuuden
hyväksi sekä laaja-alaisesti että teemakohtaisesti. Verkostoyhteistyön avulla kehitetään uusia toimintamalleja ja
palvelurakenteita lappilaisten tueksi. On tärkeää varmistaa
lähi- ja peruspalvelujen saatavuus, kehittää liikkuvia ja
kiinteitä yhteispalvelupisteitä, siirtää painopistettä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön sekä kartoittaa ja räätälöidä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia. Toimintalinjaukset korostavat harvaan asutulla maaseudulla asuvien
oikeuksia ja mahdollisuuksia saada laadukkaita lähipalveluita. Lisäksi tietoliikenneyhteyksien kehittämisen ja
teknologisten sovellutusten hyödyntämisen kautta voidaan
myös tarjota etäpalveluita lähipalveluna. Osallisuuden ja
yhteisöllisyyden edistämisellä luodaan arjen turvallisuutta
ja hyvinvointia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana teemaryhmissä nousi esille markkinointi, positiivinen asenne ja
lappilaisuuden arvostus. Lappilaisten on itse uskottava La-

pin mahdollisuuksiin ja tuotava niitä positiivisessa valossa
esille. Harvaan asutun maaseudun infrastruktuuri, luonto,
palvelut ja työmahdollisuudet ovat tärkeitä, mutta erityisen tärkeää on markkinointi, jolla Lapin vetovoimatekijät
tuodaan esille.
Taulukkoon 13 on koottu teemaryhmätyöskentelyssä
esille nousseet valtakunnalliset kehittämisen kohteet. Valtakunnallisia kehittämisen kohteita nousi huomattavasti
vähemmän kuin paikallisia ja alueellisia. Toisaalta tämä on
hyvä merkki siitä, että omalla ja yhteistyöverkoston toiminnalla uskotaan olevan vaikutusta harvaan asutun Lapin
arjen turvallisuuden parantamisesta. Toisaalta valtakunnan
tasolle esitetyt kehittämisen kohteet ovat tärkeitä linjauksia harvaan asutun alueen elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.
Eniten valtakunnallisia kehittämiskohteita nousi esille työikäisten teemaryhmässä, jossa työttömyys oli suurin
huolenaihe. Harvaan asutun maaseudun työllisyyden edistämisessä nähtiin valtion olevan tärkeässä roolissa. Esimerkiksi valtion työpaikkojen alueellistamispolitiikkaa
tulee jatkaa, kehittää joustavia koulutus- ja työllistämismahdollisuuksia sekä tukea yritystoimintaa harvaan asutuilla alueilla. Työttömyydestä huolimatta Lapissa on pulaa korkeasti koulutetusta työvoimasta, kuten lääkäreistä.
Osaavan työvoiman saamiseksi valtion tulisi, esimerkiksi
Norjan mallin kaltaisesti, tukea harvaan asutuille alueille
muuttavia vero- ja muilla etuuksilla.

Taulukko 13. Koonti valtakunnantason kehittämisen kohteista

X

Joustavat koulutus- ja työllistämismahdollisuudet

X
X

X

Yritystoiminnan tukeminen

X

Etuja harvaan asutulle alueelle muuttaville

X
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Tietoliikenne

Kattavat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne

Liikenne

Ikäihmiset
X

Alueellistamisen jatkaminen
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Työikäiset

Itsenäistyvät
nuoret

Lapsiperheet

Kattavat tietoliikenneyhteydet

X
X

Teemaryhmissä todettiin, että tarvitaan vahvaa aluepolitiikkaa, joka turvaa harvaan asutun maaseudun kehittämisen. Perusinfrastruktuurin kuten tietoliikenneyhteyksien, tiestön ja julkisen liikenteen tulee olla kattavaa ja
toimivaa. Erityisesti tietoliikenneyhteyksistä on muodostumassa perushyödyke, jota ilman harvaan asuttu alue ei
kehity68. Työelämä ja palvelut tarvitsevat toimintavarmat
tietoliikenneyhteydet. Maaseudulle ei synny uusia yrityksiä eikä etätyömahdollisuuksia ilman tietoliikenneyhteyksiä. Myös monet palvelut (pankkipalvelut, kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä sosiaali- ja terveysalan palvelut) ovat saatavissa tietoverkosta. Harvaan
asutuilla alueilla sähköisistä palveluista olisi erityisesti
hyötyä esimerkiksi ajan ja matkakustannusten säästämiseksi sekä liikenneturvallisuuden edistämiseksi69.
Teemaryhmätyöskentelyn johtopäätökset ja
toimenpide-esitykset
Monialaisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön arvostus
on kovassa nosteessa, samoin uusien toimintamallien ja
palvelurakenteiden kehittäminen. Valtakunnallisissa strategioissa ja linjauksissa verkostoyhteistyön, uusien toimintamallien ja palvelurakenteiden varaan on laskettu paljon
– resurssien käyttöä on tehostettava, jotta palvelujen taso
ja laatu voidaan turvata toimintaympäristön muuttuessa
ja tarpeiden moninaistuessa. Teemaryhmätyöskentelyn
pohjalta vaikuttaa vahvasti siltä, että yhteisten resurssien
tehokkaampi hyödyntäminen herättää laajaa kiinnostusta
myös lappilaisissa toimijoissa.
Verkostoyhteistyöllä ja yhteisten voimavarojen hyödyntämisellä on vuosien perinteet Lapissa. Yhteistyön tekemistä ovat edistäneet monet käytännön asiat, kuten harva asutus, pitkät välimatkat ja toimijoiden tuttuus. Uutena
asiana teemaryhmissä nousi eri alojen välinen yhteistyö.
Tavallisesti palavereissa lähes kaikki toimijat tuntevat
toisensa, mutta nyt esimerkiksi poliisin, sosiaali- ja terveysalan, seurakunnan ja eri järjestöjen toimijat eivät tunteneetkaan ennalta toisiaan. Asioita käsiteltiin kansalaisen
näkökulmasta kokonaisuutena, eikä perinteisesti yhden
sektorin näkökulmasta.
Hallitusohjelma, sisäisen turvallisuuden ohjelma ja
maaseutupoliittisten ohjelmien linjaukset lisäävät luotta-

musta siihen, että koko Suomi halutaan pitää asuttuna ja
elinvoimaisena. Maaseudun halutaan kehittyvän kasvukeskusten rinnalla. Esimerkiksi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä visioi maaseudusta ja sen asemasta vuonna
2020 seuraavasti:
Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja
paikallisia ratkaisuja hyödynnetään suomalaisen
hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän kehityksen perustana. Yhteiskunta turvaa maaseudulla asumisen
ja toimimisen perusrakenteet sekä kannustaa ja
tukee ihmisten omatoimista kehittämistyötä. Maaseudun ihmiset, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja
yhteisöllisyys, ympäristön tila ja kilpailukyky ovat
parantuneet hyödyttäen samalla koko yhteiskuntaa.
Toimijoiden kansainväliset yhteydet ovat olennaisesti lisääntyneet.70
Kansallisten ohjelmien jalkauttaminen arkeen on
haastavaa työtä. Siihen tarvitaan monialaista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä kaikilla tasoilla valtakunnan tasolta paikallistasolle. Samoin yhteistyö ja verkostoituminen
ovat pitkäjänteistä työtä, jota ei käynnistetä hetkessä. Teemaryhmätyöskentelyn ja valtakunnallisten linjausten pohjalta vaikuttaa siltä, että nyt on oikea aika, tarve ja tahtotila
verkostoyhteistyön, uusien toimintamallien ja -rakenteiden
kehittämiselle. Lapissa aluetasolla tehtävä verkostoyhteistyö on käynnistetty. Aluetason verkostoa tulee jatkuvasti
kehittää ja toimijoiden resursseja suunnata kunta- ja kylätason toimijoiden tueksi. Lapissa tehtävää verkostoyhteistyötä tukee Lapin liiton tuore Lapin hyvinvointiohjelma
2010 – 2015.
Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat hyvinvoinnin perustekijöitä. Arjen turvallisuutta tuovat turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuus, toimivat peruspalvelut
ja nopean avun saanti tarvittaessa. Turvallisuutta
ei voida ylläpitää vain turvallisuusviranomaisten
(palo- ja pelastustoimi/väestön suojelu, poliisitoimi,
rajavartiotoimi, puolustusvoimat sekä tietyin osin
myös sosiaali- ja terveysviranomaiset) toimin, vaan
se edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.71

Vrt. Pursiainen 2008: Laajakaista kaikkien ulottuville. Kansallinen toimintasuunnitelma tietoyhteiskunnan infrastruktuurin parantamiseksi.
Lapissa oman auton käyttö on usein välttämätöntä joukkoliikenteen puutteiden vuoksi.
70
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 17.
71
Lapin liitto 2009
68
69
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Teemaryhmätyöskentelyn keskeinen sanoma on se,
että harvaan asutun maaseudun asema ei parane ilman
yhteistä työtä ja uskoa Lapin mahdollisuuksiin. Toisena
konkreettisena asiana on työn ja toimeentulon edellytysten
sekä palveluiden saatavuuden turvaaminen ja parantaminen. Lappi ei pysty kilpailemaan työpaikoilla ja palveluilla kasvukeskuksille, mutta se ehdottomasti tarvitsee niitä.
Lapissa on puhdas luonto, hyvät asuin- ja elinolosuhteet,
yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä kanssaihmisistä välittävä
kulttuuri – siis kaikki edellytykset hyvälle ja turvalliselle
elämälle.

Toimenpide-ehdotukset alueellisesti ja paikallisesti
1.
2.
3.
4.

Poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön järjestelmällinen kehittäminen
Lähi- ja peruspalvelujen saatavuuden turvaaminen
Painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ehkäisevään työhön
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen tukemalla yhdistysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä

Toimenpide-ehdotukset valtakunnallisesti
Hyvän ja turvallisen arjen edellytyksiä vahvistamalla
Lapista muodostuu aiempaa turvallisempi ja parempi paikka asua ja matkailla. Seuraavana ovat koottuna teemaryhmätyöskentelyn pohjalta muodostetut keskeiset alueelliset
ja paikalliset sekä valtakunnalliset toimenpide-ehdotukset.
Toimenpide-ehdotuksia yhdistävä tekijä on pyrkimys parantaa lappilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta.

1.
2.
3.
4.
5.

Perusinfrastruktuurin kehittäminen ja turvaaminen
Valtion alueellistamispolitiikan jatkaminen
Joustavat koulutus- ja työllistämismahdollisuudet
Harvaan asutun alueen yritystoiminnan tukeminen
Etuja harvaan asutulle alueelle muuttaville

A i ja
Asuinj
elinolosuhteet,
osallisuus,
kulttuuri…

Hyvän ja
turvallisen
arjen
edellytykset
Lapissa
T ö jja
Työ
toimeentulo

Palveluiden
P
l l id
saatavuus

Kuvio 5. Hyvän ja turvallisen arjen keskeiset edellytykset Lapissa
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4.

Sisäisen turvallisuuden toteutus Lapissa

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia
on kehitetty laajassa yhteistyössä paikallistasolta valtakunnan tasolle. Kansallisista toimijoista ovat aktiivisimmin olleet mukana maaja metsätalousministeriö, sisäasiainministeriö,
sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen kuntaliitto sekä Suomen Punainen Risti. Lapin
mallia hyödynnetään valmisteltaessa sisäisen
turvallisuuden alueellista toimintamallia keväällä 201172.
Tässä luvussa kerrotaan Lapin sisäisen turvallisuuden
toimintamallista ja sen keskeisistä elementeistä. Lapin
aluehallintovirasto johtaa alueellista sisäisen turvallisuuden prosessia, jossa avoin verkostoyhteistyö on toiminnan
perusedellytys. Painopisteen siirtämisellä ehkäisevään
työhön, järjestöresurssin aiempaa paremmalla hyödyntämisellä ja hankeverkostoa kehittämällä mahdollistetaan
sekä sosiaalisesti että taloudellisesti kestävä hyvinvointi ja
turvallisuus. Luvun lopuksi konkretisoidaan yhteiskunnan
yhteisten resurssien hyödyntämistä turvallisuus-, hyvinvointi-, maaseutu- ja matkailuyhteistyön näkökulmasta.

Alueellisen sisäisen turvallisuuden prosessin johtaminen

Valtion aluehallinnon uudistuksessa lääninhallitukset lakkautettiin ja niiden tilalle perustettiin aluehallintovirastot,
jotka aloittivat toimintansa vuonna 2010. Uudessa valtion
aluehallinnossa on ensimmäinen vuosi takana ja aluehallintovirastojen asema sekä toimintamalli vasta kehittymässä.
Hallitusohjelman mukaisesti käynnistetyn laajan
aluehallintouudistuksen yleistavoitteena on saada
aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti
ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto.73
Aluehallintovirastojen strategisena ydintavoitteena
on edistää tasa-arvoista, hyvinvoivaa ja turvallista yhteiskuntaa. Uudistuksella pyritään järjestämään ja tuottamaan
palvelut entistä tehokkaammin asiakkaiden moninaisiin
tarpeisiin sekä luomaan edellytyksiä sille, että aluehallintovirastot voivat kanavoida kansalaisten tahdon aikaisempaa paremmin toiminnaksi ja palveluiksi.74 Aluehallintovirastot pyrkivät vastaamaan asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin toteuttamalla stra-
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Ympäristöluvat

Tasa-arvoinen yhteiskunta – oikeusturvaprosessit:
Perusoikeus- jja oikeusturva

Hyvinvoiva yhteiskunta – hyvinvointiprosessit:
Peruspalvelujen saatavuus ja laatu

Turvallinen yhteiskunta – turvallisuusprosessit:
Asuin-,, työ
Asuin
työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Asiak
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A
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4.1.

Kuvio 6. Aluehallintovirastojen asiakas- ja yhteiskuntalähtöisen toimintatavan prosessin kuvaus75

Sisäasiainministeriö 2010a: Asettamispäätös 8.12.2010.
Valtiovarainministeriö 2009, 14
74
Valtiovarainministeriö 2009, 11
75
Lapin aluehallintovirasto 2010
72
73
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tegiset ydintavoitteensa poikkihallinnollisina prosesseina,
jossa sekä asiakas että yhteiskunnallinen tilanne nähdään
kokonaisuutena. Tällä pyritään varmistamaan sekä asiakastyytyväisyys että yhteiskunnalliset tulokset. Kuviossa
6 on aluehallintovirastojen asiakas- ja yhteiskuntalähtöisen toimintatavan prosessikaavio.
Aluehallintovirastojen toimintaa läpäisevien prosesseja ollaan parhaillaan rakentamassa ja henkilökuntaa
koulutetaan prosessien ohjaukseen. Perusajatus asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeista lähtevästä prosessista tukee
sisäisen turvallisuuden ohjelman tuloksekasta toteuttamista. Sisäinen turvallisuuden ohjelman toteuttaminen kuuluu
aluehallintovirastojen turvallisuusprosessiin
Vuoden 2010 lopulla julkaistu Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietintö76 painottaa sisäisen
turvallisuuden ohjelman tavoin aluehallintovirastojen roolia laaja-alaisen turvallisuusyhteistyön yhteensovittajana
toiminta-alueillaan. Toimintaympäristön ja uhkakuvien
muuttuessa ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät
yhä tiiviimmin yhteen ja edellyttävät avointa sekä laajaalaista yhteistyötä aiempaa enemmän niin eri viranomaisten kuin elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen kesken77.
Laajan turvallisuusyhteistyön lisäksi sisäisen turvallisuuden työ on erittäin lähellä myös hyvinvoinnin edistämistä. Ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen ja
syrjäytymisen ehkäisy ovat keskeisiä painopistealueita
niin sisäisen turvallisuuden ohjelmassa kuin hyvinvointipoliittisissakin ohjelmissa. Turvallisuus- ja hyvinvointiprosessit ovat erillisiä prosesseja, mutta niiden tavoitteissa
on paljon yhteistä – erityisesti ennalta estävässä työssä turvallisuus voidaan nähdä osana hyvinvointia. Lapin aluehallintovirastossa turvallisuus- ja hyvinvointiprosesseja
kehitetään yhdessä78.
Nyt vuoden toimineissa aluehallintovirastoissa on
korostettu hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuspalvelujen kehittämisessä etupainotteista ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaisen puuttumisen periaatetta. Hyvinvointi- ja turvallisuuspalvelujen kehittämi-

sen selkeä tavoite on ihmisten jokapäiväisen elämän,
arjen turvallisuuden lisääminen ja syrjäytymiskehityksen katkaiseminen.79
Aluehallintoviraston valvovan viranomaisen roolin
ja vuosittaisen tehtävän peruspalvelujen arvioinnin kautta
aluehallintovirasto saa ensiarvoisen tärkeää tietoa alueellisesta ja paikallisista sekä hyvinvoinnin että turvallisuusvajeista. Valvonnan ja peruspalvelujen arvioinnin tuomiin
epäkohtiin voidaan sisäisen turvallisuuden ja hyvinvointityön kautta kohdentaa ohjausta, neuvontaa sekä resursseja
kehittämishankkeiden muodossa.
Lapin sisäisen turvallisuuden prosessin johtaminen
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia on rakennettu
vuodesta 2007 lähtien. Keskeisenä toimintaperiaatteena on
ollut avoin verkostoyhteistyö laaja-alaisessa, poikkihallinnollisessa ja sektorirajat ylittävässä yhteistyössä. Erityisesti järjestöt on nostettu heti alusta asti tasavertaisiksi
kumppaneiksi viranomaisten ja muiden julkisen sektorin
toimijoiden rinnalle.
Lapissa valtion aluehallinnon uudistukseen varauduttiin Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeella, jonka
tehtäväksi määriteltiin verkostomaisen toimintamallin luominen uuteen valtion aluehallintoon. Lapin lääninhallituksessa vuonna 2007 aloitetusta sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyöstä oli hyvät kokemukset ja verkostoyhteistyöstä haluttiin kehittää alueellisen sisäisen turvallisuuden
yhteistyön malli80.
Lääninhallituksen tavoitteena oli jatkaa hyvin alkanutta sisäisen turvallisuuden yhteistyötä Lapin aluehallintovirastossa ja luoda pohjaa valtion aluehallinnon aiempaa
jalkautuvammalle sekä laaja-alaisemmalle työotteelle.
Taulukossa 14 on maaherra Timo E. Korvan linjaukset
Lapin sisäisen turvallisuuden työstä valtion uudessa aluehallinnossa.
Maaherran linjaukset sisäisen turvallisuuden laajaalaisesta toteuttamisesta otettiin käyttöön Lapin aluehal-

Valtioneuvoston kanslia 2010, (ns. Hallbergin komitean mietintö).
Valtioneuvoston kanslia 2010, 9 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
78
Vrt. Lapin hyvinvointiohjelma 2010 – 2015 (Lapin liitto 2009)
79
Korva 2010, ylijohtajan blogi 29.12.2010
80
Lapin lääninhallitus 2008: Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen hankesuunnitelma 27.10.2008.
76
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Taulukko 14. Lapin sisäisen turvallisuuden työ valtion uudessa aluehallinnossa

Sisäisen turvallisuuden työ Lapissa81
1.

Lapin aluehallintovirasto on toiminta-alueensa turvallisuusyhteistyön keskeinen toimija, jonka tehtävänä on laajan yhteistyön
avulla Lapin arjen turvan parantaminen.

2.

Lapin aluehallintoviraston turvallisuustyö on asukaslähtöistä ja olemassa olevat voimavarat huomioivaa verkostoyhteistyötä,
jolla tuetaan erityisesti kuntien ja järjestöjen toimintaa.

3.

Sisäisen turvallisuuden ohjelman ja Yhteiskunnan elintärkeitten toimintojen turvaamisen strategian näkökulma on
poikkileikkaavana teemana kaikessa Lapin aluehallintoviraston toiminnassa.

4.

Järjestöt, elinkeinojen edustus sekä maakunnalliset koulutus- ja tutkimuslaitokset otetaan tasavertaisiksi
yhteistyökumppaneiksi viranomaisten rinnalle sekä hyödynnetään niiden asiantuntemus ja resurssit turvallisuusyhteistyössä.

5.

Liitetään turvallisuustyön poikkihallinnollinen tarkastelu osaksi peruspalvelujen arviointia.

lintoviraston aloittaessa toimintansa vuoden 2010 alussa.
Samalla alettiin pohtia uuden sisäisen turvallisuuden sihteeristön nimeämistä lääninhallituksessa toimineen sihteeristön tilalle. Lapin lääninhallituksen sisäisen turvallisuuden sihteeristö oli koettu toimivaksi työvälineeksi laajaalaisen sisäisen turvallisuuden työn toteutuksessa.

Lapin sisäisen turvallisuuden uusi sihteeristö perustettiin keväällä 2010 ja nimitettiin toimimaan vuoden 2012
loppuun saakka. Sihteeristön tehtävänä on sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden mukaisen laaja-alaisen,
poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän turvallisuusyhteistyön kehittäminen. Lapin sisäisen turvallisuuden
sihteeristön kokoonpano on taulukossa 15.

Taulukko 15. Lapin sisäisen turvallisuuden sihteeristö 28.4.2010 – 31.12.2012
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Lapin sisäisen turvallisuuden sihteeristön tarkoituksena on yhteensovittaa eri toimijoiden tavoitteita ja toimenpiteitä, jotta Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyö
on laaja-alaista ja tuloksellista. Sihteeristö koostuu Lapin
aluehallintoviraston ja muiden alueellisten viranomaisten
lisäksi myös järjestöjen edustajista.
Järjestöjen osallisuutta sihteeristössä pidettiin erityisen tärkeänä. Aktiivisia ja toimivia alueellisia järjestötoimijoita on Lapissa useita kymmeniä. Sihteeristöön
valittiin järjestöt, jotka ovat olleet mukana Lapin sisäisen
turvallisuuden kehittämisen ensi askelista lähtien. Jatkossa järjestöjen osallisuutta sihteeristössä voidaan kasvattaa
järjestöyhteistyötä koordinoivien tahojen kautta, kuten
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoiman
Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenteen kautta, joka
koordinoi noin 400 – 500 Lapissa toimivan sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen yhteistyötä.
Lapin aluehallintoviraston käyttöön ottama laaja sisäisen turvallisuuden sihteeristö on luonteeltaan erilainen
kuin ensimmäinen, lähinnä viraston omista toimijoista
koostunut muutaman aktiivisen virkamiehen muodostama
toiminnallisempi sihteeristö. Nykyinen sihteeristö on laaja

edustuksellinen ryhmä, joka linjaa Lapin sisäisen turvallisuuden työtä, mutta ei pysty yhtä joustavaan ja toiminnalliseen työotteeseen.
Arjen turva – laaja-alaisen yhteistyön mahdollistaja
Perinteisillä turvallisuustoimijoilla on sisäisen turvallisuuden toteutuksessa oma tärkeä roolinsa häiriö- ja kriisitilanteiden selvittämisessä, mutta myös turvallisuuden tunteen
lisäämisessä. Arjen turvan käsitteellä tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa nopean avun saannin lisäksi, myös monet
muut elämän perusasiat on turvattu. Arjen turvallisuudessa
on kysymys turvallisuuden tunteesta ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Kuviossa 7 kiteytetään arjen turvaa määritelmää ja sen keskeisiä elementtejä.
Kuvion 7 keskiössä määritellään arjen turvallisuutta
kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman ja Lapin hyvinvointiohjelman sanoin. Lapin sisäisen turvallisuuden
työssä arjen turvan määritteen ohelle on nostettu kolme
elementtiä (toimeentulo, palvelut ja osallisuus), joiden on
arvioitu olevan keskeiset tekijät kansalaisten hyvinvoinnille ja turvallisuudelle sekä Lapin elinvoimaisuudelle.

TOIMEENTULO
Arjen turva
Turvallinen koti-, asuin- ja
työympäristö, turvalliset koulut,
liikkumisen turvallisuus
turvallisuus, toimivat
peruspalvelut ja nopean avun saanti
tarvittaessa.
Turvallisuutta ei voida ylläpitää vain
turvallisuusviranomaisten toimin,
vaan se edellyttää eri toimijoiden
välistä yhteistyötä.

OSALLISUUS

PALVELUT

Kuvio 7
7. Arje
Arjen
jen turvan mää
määritelmä
äritelmä ja keskeiset elementitt8822

Arjen turva on määritelty lähes samalla tavalla sekä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa (Sisäasiainministeriö 2008a) ja Lapin hyvinvointiohjelmassa (Lapin
liitto 2009).
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Kuvio 8. Sisäisen turvallisuuden prosessin johtaminen Lapin aluehallintovirastossa

Ihmisellä on oltava riittävä toimeentulo, tarvittavat
palvelut kohtuudella saavutettavissa ja kokemus osallisuudesta ympäröivään yhteiskuntaan. Lappi on suurimmaksi
osaksi harvaan asuttua aluetta, joten monipuolisilla työ- ja
palvelumahdollisuuksilla on vaikea kilpailla kasvukeskusten kanssa. Ihminen on kokonaisuus, jossa elämän laadullisilla tekijöillä kuten osallisuudella, yhteisöllisyydellä ja
vaikkapa luonnonläheisyydellä on oma merkityksensä.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallissa ihminen
pyritään huomioimaan kokonaisuutena ja vaikuttamaan
lappilaisten hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnan jokaisella sektorilla on tässä työssä oma roolinsa, eikä
kukaan ratkaise tätä kokonaisuutta yksin. Lapin aluehallintoviraston sisäisen turvallisuuden prosessin johtamisen
yksinkertaistettu toimintamalli on esitettynä oheisessa kuviossa 8.
Lapin aluehallintovirasto yhteensovittaa sisäisen
turvallisuuden ohjelman tavoitteita muiden kansallisten,
alueellisten, maakunnallisten ja paikallisten ohjelmien tavoitteisiin. Yhteensovittamisella muodostetaan yhteinen
alueellinen tahtotila – Lapin hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantaminen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä
tavalla. Hyvinvointia ja turvallisuutta parannetaan laajaalaisen avoimen verkostoyhteistyön ja hankkeiden mahdollistamin resurssein.

4.2.

Sosiaalisesti ja taloudellisesti
kestävän toiminnan perusta

Lapissa on pitkät välimatkat, harva asutus, vanhusväestön
määrä kasvussa, palvelut etääntymässä, pitkäaikaistyöttömyys kasvussa ja pienet toiminnalliset resurssit. Haasteita
Lapissa on, mutta vastaavanlaisia ongelmia on niin kansallisella kuin globaalillakin tasolla. Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä hyödynnetään laaja-alaisesti
yhteiskunnan resursseja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän arjen turvan parantamiseksi.
Suomalaisten hyvinvointi 2010 -selvityksen83 mukaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on uudistamisen tarpeessa. Tarvitaan uusia toimintatapoja, jotta eriarvoisuuden kasvu saadaan taitettua ja päästään sosiaalisesti
kestävään hyvinvoinnin kehitykseen.84 Työ- ja elinkeinoministeriön Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt, Erkki Virtanen ja Kari Välimäki, ovat korostavat
yhteistyön merkitystä ratkaistaessa haasteita kansalaisten
tarpeiden mukaisten, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien palveluiden järjestämiseksi85.
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäville toimintamalleille on tarvetta erityisesti kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Suomen kun-

Vaarama & Moisio & Karvonen 2010
Vaarama & Moisio & Karvonen 2010, 285.
85
Virtanen & Välimäki 2010: Helsingin Sanomien vieraskynäkirjoitus 9.12.2010.
83
84
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Kuvio 9. Kuntien terveys-, sosiaali- ja koulutussektorien kokonaismenot vuosina 1960 - 2008 (vuoden 2003 hinnoin) sekä
ennuste puhtaan ikärakenteen muutoksen synnyttämistä menopaineista vuosina 2009 - 2060, miljardia euroa.88

tatalouden kehityksestä tehdyn raportin86 mukaan voimakkaassa kasvussa olleet sosiaali- ja terveyssektorien kokonaismenot kasvavat tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan
pelkästään väestön ikärakenteen muutoksen synnyttämistä
menopaineista87.
Sisäisen turvallisuuden suurin haaste on syrjäytymisen lisääntyminen ja siihen uutena ilmiönä liittyvä
ongelmien voimakas kasaantuminen, ylisukupolvisuus ja
polarisaatio eli väestöryhmien eriarvoistumisen kasvu89.
Syrjäytyminen ja siihen liittyvät ilmiöt lisäävät kuntien
vastuulla olevien peruspalvelujen tarvetta ja kuormittavat
kuntien taloudellista kantokykyä koko ajan enemmän. Lapissa sisäisen turvallisuuden työn kautta on kehitetty valtion uutta aluehallintoa kansalaislähtöiseen suuntaan, jossa yhteiskunnan yhteisiä resursseja pyritään suuntaamaan
erityisesti kuntien ja järjestöjen toiminnan tueksi90.

Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkosto on
valjastettu edistämään ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista sekä hyödyntämään järjestö- ja hankeresursseja aiempaa tehokkaammin. Seuraavissa alaluvuissa91 kerrotaan
painopisteen siirtämisestä korjaavasta työstä ehkäisevään
työhön, järjestösektorin hyödyntämisestä sekä yksittäisten
projektien muuttamisesta kokonaiskehittämistä tukevaksi
prosessiksi. Olemassa olevien resurssien uudelleensuuntaamisella ja aiempaa tehokkaammalla hyödyntämisellä
rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää arjen
turvaa.

4.2.1. Korjaavasta työstä
ehkäisevään työhön
Ennalta ehkäisevästä työstä ja sen tärkeydestä on puhuttu vuosikymmeniä. Ehkäisevää työtä on viety eteenpäin

Loikkanen & Nivalainen 2010, 29.
Kuvio 9.
88
Loikkanen & Nivalainen 2010, 29.
89
Sisäasiainministeriö 2008a; Viljanen & Mankkinen 2010: Sisäasiainministeriön tulevaisuuskatsaus 2020, 17.
90
Lapin sisäisen turvallisuuden linjauksista tarkemmin: Taulukossa 11. Lapin sisäisen turvallisuuden työ valtion uudessa aluehallinnossa.
91
Alaluvut: 4.2.1. Korjaavasta työstä ehkäisevään työhön; 4.2.2. Järjestöt voimavarana; 4.2.3. Hankeverkosto lisäresurssina ja työkaluna
86
87

42

Lapin aluehallintovirasto | Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, €/asukas vuosina 2000 - 2009
Lapin alle 6000 asukkaan kunnissa
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Kuvio 10
10. Sosiaali
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden Lapin alle 6000 asukkaan kunnissa vuosina
2000 – 2009 95

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, €/asukas vuosina 2000 - 2009
Lapin yli 6000 asukkaan kunnissa ja kaupungeissa
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Kuvio 11. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden Lapin yli 6000 asukkaan kunnissa ja kaupungeissa vuosina 2000 - 2009 96

95
96

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (2011) Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (2011) Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet.
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monin poliittisin ohjelmin ja ehkäisevän työn merkitystä
on tuotu esille mediassa monin tavoin. Yhden euron resursoinnin ehkäisevään työhön lasketaan tuovan kymmenen
euron säästöt korjaavissa kustannuksissa92.
Kunnat, etenkin Lapin pienet kunnat, ovat syksyisin jopa epärealistisessa tilanteessa rakentaessaan tulevan vuoden toimintasuunnitelmia ja budjettikehyksiä.
Talousarvioihin haetaan tasapainoa sieltä, mistä helpoiten
annetaan periksi ja missä lakisääteisiä velvoitteita ei ole.
Vuositasolla tehtävässä päätöksenteossa ollaan usein tilanteessa, jossa kaikki eurot on jo sidottu ja osa siitäkin
on velkarahaa. Ehkäisevään työhön ei ole lisäresursseja.
Valitettavan suuri osa päätöksistä tehdään tietoisina siitä,
että nyt säästetyt summat maksetaan vuosien päästä takaisin korkoineen93.
Monissa kunnissa on vaikea saada rahat riittämään
välttämättömiin menoihin, joten saattaa kuulostaa
vähän sinisilmäiseltä vaatia lisäpanostuksia budjetteihin säästöjen nimissä ja myös kulurakenteiden
muuttamista. Tosiasia on kuitenkin, että monissa nopeasti kasvavissa menoissa ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat paitsi inhimillisesti parempia myös
monin verroin taloudellisesti edullisempia.94
Yhden euron sijoittaminen ehkäisevään työhön,
jonka tuotto-odotukset ovat tulevaisuudessa, on nykyisessä taloustilanteessa vaikeaa. Vaikeasta taloustilanteesta
huolimatta jotakin on tehtävä jo nyt, koska parempiakaan
taloudellisia aikoja ei ole lähitulevaisuudessa näkyvissä.
Kuviot 10 ja 11 osoittavat Lapin kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvua 2000-luvulla.
Lapissa korkein sosiaali- ja terveysmenojen kasvuvauhti on pienissä eli alle 6000 asukkaan kunnissa97. Pienissä kunnissa sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovat

jopa kaksin kertaistuneet 2000-luvulla. Koko maassa kustannukset ovat nousseet kymmenen vuoden aikana vajaasta
kymmenestä miljardista yli 16 miljardiin euroon. Lapissa
kasvua on ollut 357 miljoonasta 583 miljoonaan euroon eli
melkein 230 miljoonaa kymmenessä vuodessa. Yksi tapa
tarkastella turvallisuusongelmien kustannuksia on arvioida niitä sosiaali- ja terveystoimen menojen kautta98.
Puhtaan ikärakenteen muutoksen synnyttämien menopaineiden lisäksi on syytä muistaa, että taloudellinen laskusuhdanne alkoi vuoden 2008 syyspuolella, joten myös
taantuma lisää kuntien sosiaali- ja terveysmenojen kasvupainetta99. Esimerkiksi Nuorten työttömien määrä kääntyi
kasvuun vuonna 2009 ja alle 25 -vuotiaita työttömiä oli
noin 36 000, joka oli lähes 14 000 enemmän kuin vuonna
2008100. Kun huomioidaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut
kahmaisevat kuntien budjeteista keskimäärin 55 prosenttia101 ja pienissä kunnissa osuus on jopa 70 prosenttia, on
kasvunopeus huolestuttava.
Suomi on vauras maa ja kansainvälisesti arvioitu
jopa maailman parhaaksi paikaksi asua. Tästä huolimatta meillä ei tule koskaan olemaan riittävästi rahaa hoitaa ongelmia, joita lisääntyvät huostaanotot,
alkoholihaitat ja työelämän ulkopuolelle jäävien
syrjäytyneiden ja yhteiskunnassa heikosti kiinni olevien määrän lisääntyminen aiheuttavat.102
Lapin aluehallintovirasto on ottanut taloudellisen
näkökulman tarkastelun yhdeksi keskeiseksi työvälineeksi
perusteltaessa ehkäisevän työn toiminnallista ja taloudellista merkitystä. Sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaista laaja-alaista yhteistyötä viedään käytäntöön taloudellisen näkökulman avulla. Liitteenä103 olevassa taulukossa
vertaillaan kymmenen hyvinvointiin ja turvallisuuteen
liittyvän indikaattorin kautta Lapin kuntien tilannetta. Samaan vertailuun on yhdistetty Lapin vertailu koko maan

Söderholm 2010: Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro Turvaverkot tiheämmiksi – yhteistyöllä elinvoimaa, turvallisuutta ja hyvinvointia -seminaarissa 16. – 17.2.2010.
93
Helsingin Sanomat 4.10.2010: Pääkirjoitus
94
Korva 2010: Ylijohtajan blogi 29.10.2010
97
Suomen kuntaliitto määrittelee alle 6 000 asukkaan kunnat pieniksi kunniksi.
98
Holmlund 2010: Alustus Lapin aluekehityspäivillä 23.9.2010
99
Tehtävä lukijalle: Arvioi Kuvioissa 10. ja 11. esitettyä kehityksen suuntaa ikärakenteen muutoksen synnyttämien menopaineiden ja taloudellisen taantuman
lisäämien ongelmien vaikutuksen pohjalta.
100
Valtiovarainministeriö 2010a, 9.
101
Lapin Kansa 8.11.2010: Pääkirjoitus
102
Holmlund 2010: Alustus Lapin aluekehityspäivillä 23.9.2010
103
Liite 2. Lapin kuntien, Lapin ja kokomaan vertailu turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvän indikaattorin avulla. Liitteen 2 lähteet: Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010) ja rikoksista epäiltyjen sekä perheväkivallan hälytystehtävien osalta poliisin tietoja.
92
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Case Muonio
Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarien indikaattorivertailussa esille noussut Muonion hyvä kustannuskehitys sosiaali- ja terveystoimen
nettomenoissa ei kertonutkaan uusista innovaatioista, vaan lyhytnäköisestä säästämisestä. Muonion sosiaalitoimen mukaan muutama
huostaanotto oli tulossa. Syksyllä 2010 Muonion tilanne konkretisoitui, kun kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti sosiaalitoimen lähes
puolen miljoonan euron lisämäärärahan 107.
Mediassa otsikoitiin Muonion tilannetta seuraavasti syksyllä 2010:
• Lastensuojelun tilanne räjähti Muonion valtuutettujen silmille. Karu arki: ”Nyt kulissit vain kaatuvat” (Lapin Kansa 30.10.2010)
• Perheväkivalta, päihteet ja nuorisotyön puute – säästäminen tuli Muoniolle kalliiksi (Luoteis-Lappi 3.11.2010)

Taulukko 16. Case Muonio

tasoon, jonka avulla pystytään suhteuttamaan Lapin tilanne valtakunnan tasoon. Taulukkoon on pyritty valitsemaan
indikaattoreita104, joiden suotuisilla kehitystrendeillä saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä.
Indikaattorit ovat kunnille hyvä työväline seurata
erilaisten päätösten vaikutuksia sekä kuntalaisten hyvinvointiin että kuntatalouteen. Pelkkä indikaattoreiden ulkoinen tarkastelu ja kuntien vertailu ei tuota tulosta ilman
taustatietoja. Esimerkiksi Luoteis-Lapin hyvinvoinnin
seutuseminaarissa105 keväällä 2010 heräsi kiinnostus siitä,
mitä Muoniossa on tehty paremmin, kuin missään muussa
Lapin kunnassa. Muonion sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvu oli ollut 2000-luvulla huomattavasti
maltillisempaa kuin muissa Lapin kunnissa ja viime vuosina jopa pysähtynyt106. Muonion tapauksesta on tarkemmin
taulukossa 16.
Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannusten kasvun
sekä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien indikaattorien kautta on pyritty herättämään kuntapäättäjien mielenkiinto ennalta ehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen ja syrjäytymiskehitysten katkaisuun. Resursoimalla
ehkäisevään työhön voidaan hillitä sosiaali- ja terveystoimien kustannusten kasvua. Mielenkiinnon herättäminen ei
pelkästään riitä, vaan tarvitaan hyviä esimerkkejä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävistä toimintamalleista.
Talouden tasapainotustähtäin on nostettava yhdestä vuodesta yli vaalikauden ja uskallettava puuttua

ongelmiin varhaisemmalla resursoinnilla tietoisena
siitä, että näin päästään korjaavissa toimenpiteissä
vähemmällä. 108
Hankekehittäminen on tämän päivän yhteiskunnassa
muotia, mutta hankkeiden väliseen koordinointiin ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ei ole riittävästi kiinnitetty
huomiota. Lapin aluehallintovirasto on ottamassa vahvaa
roolia kustannustehokkaiden toimintamallien kokoamisessa ja levittämisessä.
Työllistäminen hyvinvoinnin ja turvallisuuden
kokonaisvaltaisena edistäjänä
Suomen ongelma on se, että järjestelmämme luo korkean rakenteellisen työttömyyden, joka aiheuttaa tuloerojen
kasvua ja suhteellisen köyhyyden yleistymistä. Vaikka rakenteellinen työttömyys ei alenna merkittävästi maamme
kokonaistuotantoa, se merkitsee suurta rasitusta julkiselle
taloudelle. Julkinen talous kohenee, jos nykyiset työttömät
pystyisivät hankkimaan edes osan tuloistaan ansiotuloina.
Lisäksi työllistäminen on sijoitus tulevaisuuteen – työllistäminen ehkäisee monenlaista syrjäytymiskehitystä myös
työllistettävän lähipiirissä ja on inhimillisesti arvokasta.109
Työllistämisen saralla on vireillä monenlaisia, useita vuosia kestäviä kokeiluja, joiden arvioidaan katkaisevan syrjäytymiskehitystä kokonaisvaltaisesti. Paltamon ja
Kyyjärven kunnat pyrkivät täystyöllisyyteen110. Kinnulan
kunta puolestaan työllistää kaikki pitkäaikaistyöttömät.

Suurinta osaa liitteen 2 indikaattoreista seurataan Lapin hyvinvointiohjelmassa 2010 – 2015 (Lapin liitto 2009)
Lapin hyvinvoinnin seutuseminaareista tarkemmin alaluvussa 4.3.3.
106
Ks. kuvio 10. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohden vuosina 2000 – 2009 Lapin alle 6000 asukkaan kunnissa.
107
Muonion tilanteesta tarkemmin: Lapin Kansa 30.10.2010 ja Luoteis-Lappi 3.11.2010.
108
Korva 2010. Ylijohtajan blogi 29.12.2010
109
Soininvaara 2010, 11, 172 ja 173.
110
Siukonen 2009: Helsingin Sanomat 30.9.2009; Sippola 2010: Helsingin sanomat 23.1.2010.
104
105
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Pienissä kunnissa on jo osoitettavissa hyviä tuloksia työllistämisestä. Hyvistä kokemuksista innostuneena Helsingin kaupunki aikoo panna pitkäaikaistyöttömänsä töihin ja
tutkii vuoden 2011 aikana täystyöllisyyskokeilun soveltamista pääkaupunkiin111.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut, että
alle 25-vuotiaan nuoren syrjäytyminen työelämästä
maksaa 27 500 euroa vuodessa ja 40 vuodessa kansaneläkeikään saakka noin 1,1 milj. euroa. Syrjäytyminen johtaa sairauksiin, alkoholin liikakäyttöön
yms. ongelmiin. Kaikista väkivaltarikoksista 80 %
tehdään humalassa.112
Lääkärilehden pääkirjoituksen otsikko, pitkään työttömyyteen liittyy pitkä pahoinvointi113, kuvaa hyvin pitkäaikaistyöttömyyden rakentumista. Työllistäminen on
keino, jolla ehkäistään alkoholi- ja mielenterveysongelmia, ylisukupolvisia työttömyysketjuja, väestöryhmien
polarisoitumista ja niin edelleen. Työllistämistoimenpide
turvaa yksilön sosiaaliset kontaktit, säännöllisen elämän
rytmin ja tuo hänet muun muassa työpaikkaruokailun ja
työterveyshuollon piiriin. Vaikutukset ovat huomattavat
työllistettävän lisäksi myös ympäröivään yhteiskuntaan.
Työllistetyt tekevät monia yleishyödyllisiä töitä sekä pienimuotoista palvelutuotantoa, jonka ei sallita vääristävän

kilpailua. Ja kaiken lisäksi työllistäminen tuo kunnille
säästöjä.
Parasta työttömien aktivoinnissa on se, että sillä
saadaan heidät pysymään kiinni säännöllisen elämän syrjässä. Työttömien kurssittaminen ja muu aktivointi onkin yhtälailla sosiaalipolitiikkaa – ja jossain tapauksissa myös mielenterveyshuoltoa – kuin
työllisyyspolitiikkaa.114
Työllistäminen ei aina ole työvoimapoliittisena ratkaisuna tehokasta, mutta työllistämisen kautta pitkäaikaistyöttömät pääsevät monien tukimuotojen piiriin. Täystyöllisyyskokeilujen suurimpia haasteita on kokeilun alkuvaihe. Pitkäaikaistyöttömien työkyvyn arvioinnista tehty
tutkimus115 kertoo karua kieltä pitkäaikaistyöttömyydestä.
Kolmessa työvoiman palvelukeskuksessa asioineesta 1
512 asiakkaasta kuntoutuslääkärille ohjattiin 225 eli 15
prosenttia pitkäaikaistyöttömistä. Heistä ainoastaan neljä
eli kaksi prosenttia todettiin työkykyiseksi ilman hoidon ja
kuntoutuksen tarvetta.
Pitkäaikaistyöttömyydestä ei saa rakentaa vajaakykyisten ihmisten säiliötä, joka määrävuosina tyhjennetään erilaisilla tempauksilla.116

Taulukko 17. Kustannuksia, joihin ehkäisevällä työllä voidaan vaikuttaa

Toimenpide

Kustannukset/vrk

Sijaisperhehoito

Kustannukset/vuosi
30 €

11 000 €

Ammatillinen perhekotihoito

150 €

55 000 €

Lastensuojelulaitos

250 €

91 000 €

Lastenpsykiatria

(Tutkimusjaksolla)

Katkaisuhoito aikuiselle
Ikäihmisten palveluasuminen

(tavallinen)
(tehostettu)
(terveyskeskuksessa)

450 €

(Tutkimusjakso 6 viikkoa)

21 000 €

120 €

(5 * 7 vrk:n jakso)

4 000 €

38 €
100 €
150 €

Jokinen 2010: Helsingin Sanomat 20.10.2010
Korva 2010. Ylijohtajan blogi 29.10.2010
113
Joukamaa 2010, 3665
114
Helsingin Sanomat 1.11.2010: Pääkirjoitus.
115
Kerätär & Karjalainen 2010, 3683
116
Helsingin Sanomat 15.11.2010: Pääkirjoitus.
111

112
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14 000 €
36 000 €
54 000 €

Työllistämiskokeilujen vakinaistamista on syytä pohtia, koska kokeiluissa pitkäaikaistyöttömien työkunto on
kartoitettu, uusia pitkään kestäneitä syrjäytymiskehityksiä
ei pääse syntymään ja kunnat hyötyvät työllistämisestä taloudellisesti. Esimerkiksi Kinnulan kunnassa on päädytty
pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen monien erilaisten
kustannuspaineiden117 puristuksessa, mutta ennen kaikkea
siksi, että työllistämällä kunta osoittaa myös välittävänsä
asukkaistaan. Kinnulan kunta on menestyksekkäästi todistanut, että pitkäaikaistyöttömät saadaan työllistettyä,
kun tahtotila on kohdallaan. Kinnula on lisäksi osoittanut,
että työllistämisellä kunta säästää vähintään 200 000 euroa
vuodessa. Säästöjä kertyy muun muassa siitä, että kunnan
ei tarvitse maksaa niin sanottuja sakkomaksuja118 pitkäaikaistyöttömistä ja toimeentulotukimenot ovat pudonneet
muutamassa vuodessa noin kolmannekseen vuoden 2006
tasosta.119
Laskutavasta riippumatta maksamme turvattomuudesta ja turvallisuusongelmista korkeaa hintaa niin
taloudellisesti kuin inhimillisen hyvinvoinnin menetyksinä.120
Työllistämiskokeilut ovat osoittautuneet hyviksi ja
kokonaisvaltaisiksi syrjäytymisen ehkäisyn välineiksi,
mutta myös monilla muillakin toimilla kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta saadaan lisättyä. Lapissa on alkanut monien positiivisten tapahtumien ketju, joiden avulla
lappilaisten hyvinvointia edistetään, arjen turvallisuutta
parannetaan ja Lapin elinvoimaisuutta kohennetaan. Kunnissa on tehty hyvinvointi-investointeja palkkaamalla kotipalvelutyöntekijöitä lapsiperheiden ja vanhusten tueksi.
Aluetasolla järjestöt on otettu tasavertaisiksi kumppaneiksi julkisen sektorin rinnalle. Lisäksi Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto on valjastettu yhteisten kehittämisen työkaluiksi.

4.2.2. Järjestöt voimavarana
Järjestösektorista puhutaan enemmän kuin aiemmin. Poliittisissa puheissa kolmas sektori eli järjestöt nähdään
usein hyvinvointivaltion pelastusrenkaana. Järjestöjen
luotetaan ratkaisevan monia palvelujen tuottamiseen liittyviä tarpeita, joihin julkinen sektori ja markkinat eivät
pysty vastaamaan. Käytännössä palvelujen tuottamista ei
kuitenkaan haluta eikä voida laskea vapaaehtoistoiminnan varaan.121 Järjestöresurssin hyödyntämistä vaikeuttaa
se, että järjestöt nähdään usein vain palvelujen tuottajina.
Kyse on paljon moninaisemmasta voimavarasta.
Järjestösektorin hahmottamista vaikeuttaa se, että
järjestöjä on paljon ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia122.
Suomessa arvioidaan olevan 70 000 – 80 000 toimivaa
yhdistystä ja järjestösektorilla työskentelee yli 70 000
työntekijää. Vaikka järjestöissä työskentelee yli 70 000
palkattua, heidän panoksensa muodostaa vain pienen osan
kokonaisuudesta, johon kansalaistoiminnassa ylletään.
Kansalaistoiminnan merkitys on vapaaehtoisissa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on mukana 600 000 ihmistä.123
Lapissa on 400 – 500 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä, 330 kyläyhdistystä124 ja lukuisa joukko metsästysseuroja, marttayhdistyksiä, urheiluseuroja ja niin edelleen125.
Valtaosa yhdistyksistä on pieniä paikallisyhdistyksiä. Kaikenlainen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävä toiminta
on kuitenkin merkityksellistä – moni kunta olisi iltaisin ja
viikonloppuisin hiljainen paikka ilman yhdistysten tarjoamia harrastus- ja kokoontumismahdollisuuksia126.
Kolmannen sektorin mahdollisuudet on alihyödynnetty kunnissa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen palvelu- ja vertaistoiminta sekä edunvalvonta tarjoavat

Taulukossa 17 on Lapin aluehallintovirastossa koottuja lukuja, jotka ovat suurin piirtein samoja, kuin Kinnulan työllistämishankkeen pohjana olleet luvut.
Työmarkkinalainsäädännön muutos 1.1.2006: Pitkäaikaistyöttömän (yli 500 päivää) korvauksesta puolet (noin 270 €) kunnan vastuulle.
119
Urpilainen & Tiukkanen 2010: Tuumasta toimeen –projektin esittely Turvaverkot tiheämmiksi – yhteistyöllä elinvoimaa, turvallisuutta ja hyvinvointia
-seminaarissa 16. – 17.2.2010.
120
Holmlund 2010: Alustus aluekehityspäivillä 23.9.2010.
121
Pihlaja 2010b: Maaseutuplus 6/2010.
122
Pihlaja 2010a, 86.
123
Laurila 2010: Sosiaali- ja terveysviesti 5/2010.
124
200 kyläyhdistystä on virallisesti rekisteröity
125
Kaiken kaikkiaan Lapissa on noin 6 700 rekisteröityä yhdistystä, jotka kaikki eivät oletettavasti ole toimivia, mutta määrä on kuitenkin merkittävä. Lapissa
on 21 kuntaa, joten kaikissa toimii lukuisia yhdistyksiä.
126
Martin & Palmgren 2007, 66.
117
118
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Lapin maakunnassa merkittävän mahdollisuuden,
joka tulisi tunnistaa ja tunnustaa nykyistä paremmin
palvelurakennemuutoksia toteutettaessa. Kolmas
sektori on varteenotettava yhteistyökumppani kunnallisten toimijoiden rinnalla sosiaali- ja terveyspalveluiden, vertaistuen ja kansalaisten näkemyksen
tuottajana, ja edustaa yhtä oleellista kansalaisten
vaikuttamis- ja demokratiaulottuvuutta.127
Erityisesti vertais-, harrastus- ja virkistystoiminta
ovat toimintoja, joiden tuottamiseen kunnilla ei ole riittävästi resursseja ja jotka täydentävät kuntien palveluntarjontaa laajentamalla kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia
etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Yksittäiselle kuntalaiselle järjestön tarjoama toiminta- tai keskustelumahdollisuus voi olla hyvinkin merkityksellinen. Parhaimmillaan
erilaisten toimintojen kautta kuntalaiset saavat osallisuuden kokemuksia ja tuntevat kuuluvansa yhteiskuntaan.
Erilaisten ryhmien ja verkostojen kautta yksilöille syntyy
tukiverkkoja, joiden avulla ehkäistään tarvetta raskaammalle tuelle, jonka järjestämisestä kunta on viimekädessä
vastuussa.128
Järjestöt ovat erittäin kiinnostuneita yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa. Järjestöt pystyvät reagoimaan nopeasti erilaisiin tarpeisiin ja muuttuvaan toimintaympäristöön129. Järjestöyhteistyössä on oleellista se, että järjestöt
tunnustetaan tasavertaisiksi kumppaneiksi. Kumppanuus
perustuu molempien osapuolten hyötymiseen yhteistyöstä. Kyse on toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamisesta. Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisistaan, valtion
kansalaisistaan ja jokaisella järjestöllä on oma intressiryhmänsä, jonka eduista ja hyvinvoinnista kyseinen järjestö
haluaa huolehtia – yhteiset tavoitteita ja toimintojen rajapintoja on löydettävissä, jos niin halutaan.
Järjestöt tekevät työtä, joka ehkäisee raskaampaa
palveluntarvetta ja muodostaa puskurin kuntiin kohdistuvalle palveluntarpeelle. Yhteistyön kehittämisessä on hyödynnettävä nykyistä enemmän yhteistä tavoitteiden aset-

telua ja strategiatyöskentelyä, josta hyötyvät sekä kunnat
että järjestöt. Yksi mahdollisuus kehittää palvelujärjestelmää toimivammaksi on ottaa järjestötoimijoita mukaan jo
suunnitteluvaiheessa. Jokaisella on oma kohderyhmänsä,
johon se on perehtynyt ja jonka tarpeet se tietää.130
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallissa on
järjestöt otettu tasavertaisina kumppaneina Lapin elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämiseen.
Yhteistyö järjestötoimintaa kokoavien kattojärjestöjen
(Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Suomen kylätoiminta ry ja Suomen Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) alueellisten toimijoiden kanssa on
ensiarvoisen tärkeää yhteensovitettaessa kyläyhdistysten,
sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä Vapaaehtoiseen
pelastuspalveluun kuuluvien järjestöjen tavoitteita laajaalaiseen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön.
Lapissa järjestöresurssi ja erityisesti vapaaehtoistoiminta nähdään valtavana voimavarana, jonka hyödyntämisessä on vielä paljon parannettavaa. Sisäasianministeriö
on julkaissut paikallisen turvallisuussuunnittelun tueksi
oppaan järjestöyhteistyöstä, jonka tavoitteena on edistää
järjestöjen osallisuutta laaja-alaisessa turvallisuussuunnittelussa131. Perinteinen, vapaaehtoistyöhön perustuva,
järjestötoiminta tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, ja on sitä tärkeämpää, mitä enemmän tulevaisuudessa joudutaan tekemään ehkäisevää työtä väestömme
hyväksi132.

4.2.3. Hankeverkosto lisäresurssina
ja työkaluna
Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyötä käynnistettäessä havaittiin, että kaikkien toimitahojen resurssit
ovat pienet. Lapin sisäistä turvallisuutta päätettiin kehittää
hankkeiden ja laaja-alaisen verkostoyhteistyön avulla.
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston rakentaminen aloitettiin vuonna 2007133. Lapin hankeverkosto

Lapin liiton koordinaatiotyöryhmä 2006, 7.
Martin & Palmgren 2007, 66.
129
Ks. myös Valtioneuvoston kanslia 2010 (Ns. Hallbergin komitean mietintö)
130
Martin & Palmgren 2007, 63 ja 66; Palmgren & Martin 2008, 39.
131
Sisäasiainministeriö 2010b
132
Pihlaja 2010b: Maaseutuplus 6/2010.
133
Liite 3. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto vuonna 2007 (Kaikki hankkeet ovat vuoden 2007 kuviossa vasta suunnitteluvaiheessa)
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TEM
Suomen matkailustrategia

STM
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmat

SM
Sisäisen turvallisuuden
ohjelma

MMM / YTR
Maaseutupoliittiset
ohjelmat

KILPAILUKYKY

ARJEN TURVA

ARJEN TURVA

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä (2 hanketta)
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / RAMK
ESR / ELY
ELY-keskus
keskus ja EAKR / Lapin liitto

Maaseudun arjen turvaverkosto
Lapin aluehallintovirasto
Valtakunnalliset maaseudun
tutkimustut
us ja kehittämismäärärahat
e ttä s ää ä a at / MMM

Arjen turvaa kylissä
Lapin yliopisto
Valtakunnalliset maaseudun
tutkimustut
us ja kehittämismäärärahat
e ttä s ää ä a at / MMM

KILPAILUKYKY
Roadmap for Lapland
Lapin matkailun strateginen kehittäminen
Lapin Liitto
EAKR / Lapin liitto

ARJEN TURVA

ARJEN TURVA

Lapin järjestötoiminnan
kehittämisrakenne
Lapin sosiaali
sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
RAY

Terveyden edistäminen ja
alkoholihaittojen ehkäisy
Lapin aluehallintovirasto
THL

VALMIUS

VALMIUS

Pelastuspalveluseminaari
p
Pelastuspalvelutyöryhmä
Osallistumismaksut / avustukset

Tunturi-Lapin
p valistushanke
Rikosuhripäivystys
Rikoksentorjuntayksikkö / OM

KILPAILUKYKY
LATU
Lapin maaseudun
tulevaisuus muutosjoustavassa
yritystoiminnassa
MTT Rovaniemi
MTT,
Maaseuturahasto
ELY-keskus

ARJEN TURVA
Ulrik – tukea ulkomaalaistaustaisille rikoksen uhreille
Rikosuhripäivystys
RAY

KILPAILUKYKY
P
Perusmaatalouden
yhteistyö
ohjelma
ProAgria Lappi

ARJEN TURVA
Taatusti
T
t ti turvassa
t
huolehtiva
kyläyhteisö

ARJEN TURVA
Jä j töt
Järjestöt
Kylässä

ARJEN TURVA
K lä auttaa
Kylä
tt jja
välittää kriisissä

POSKE

SPR / Lapin piiri

Suomen
kylätoiminta ry

Maaseuturahasto
ELY-keskus

Maaseuturahasto
ELY-keskus

Maaseuturahasto
ELY-keskus

RAY

ARJEN TURVA
Tunturikeskukset
lasten ja nuorten silmin
Nuorten Palvelu ry
RAY
ARJEN TURVA
K lä l l t
Kyläpalvelut
arjen turvana

ARJEN TURVA
YRTES

Ylä-Kemijoen
alueltk / Roi
kaupunki
Maaseuturahasto
ELY-keskus

RAMK
Hyvinvointialat
ESR
ELY-keskus

Kuvio 12. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto 1/2011134

on kasvanut ja kehittynyt vuosien saatossa. Kuviossa 12
on Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston kokoonpano tammikuussa 2011.
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto on työväline, jolla avulla valtakunnallisten ohjelmien mukaista
kehittämistyötä tehdään alueellisten ja paikallisten tarpeiden näkökulmasta. Lapin aluehallintovirasto yhteensovittaa sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteita muihin
valtakunnallisiin, alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin sekä
erityisesti alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin.
Yksittäisistä projekteista yhteiseksi prosessiksi
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkostoa on alusta
lähtien kehitetty kokonaisuutena. Vuonna 2007 suunnitellun hankeverkoston135 ensimmäiset hankkeet käynnistyivät
vuonna 2008. Sen jälkeen suurin osa verkoston hankkeista
on suunniteltu yhdessä alueellisten ja paikallisten kehittä-

134
135

mistarpeiden pohjalta. Muutama hanke on myös liittynyt
hankekokonaisuuteen, kun yhteistyöstä on todettu olevan
molemminpuolista hyötyä. Kuviossa 13 on Lapin sisäisen
turvallisuuden hankeverkoston prosessin kuvaus.
Vuonna 2007 käynnistetyn Lapin sisäisen turvallisuuden hankeyhteistyön tulokset ovat konkretisoitumassa
vuoden 2011 alkaessa. Valtaosa hankeverkoston alkuvaiheessa suunnitelluista hankkeista on parhaassa tuloksenteko vaiheessa. Sisäistä turvallisuutta edistäviä hyviä
käytäntöjä ja toimintamalleja on odotettavissa. Muutama
hanke on jo päättynyt, uusia hankkeita on käynnistynyt ja
pysyviä toimintoja on syntynyt. Tulevia hankkeita ja olemassa olevien hankkeiden jatkohankkeita on suunnitteilla
useita, mutta rahoitusneuvottelutilanteista johtuen kaikkia
suunnitteluvaiheessa olevia ei ole merkitty kuvioon 13.
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkostossa yksittäisten projektien ongelmat kertaluonteisesta, erillisestä

Kuviossa 12 punaisella rajatut hankkeet keskittyvät pääasiassa matkailun turvallisuuteen ja sinisellä rajatut hankkeet keskittyvät enemmän arjen turvaan.
Liite 3. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto vuonna 2007.
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Maaseudun arjen turvaverkosto

AVI:n koord. sis. turvallisuuden verkostoyhteistyö
Järjestöt kylässä

EHYT-hanke

Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö
Järjestöjen yhteistyöhanke

Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne / järjestökoordinaattori
Arjen turvaa kylissä
Kyläpalvelut arjen tukena
Kylä auttaa ja välittää kriisissä
YRTES

Perusmaatalouden yhteistyöohjelma
LATU
Alkoholiohjelma

Terv.edist. ja alkoholihaittojen ehk.
Eläkeläisjärjestöjen hyvinvointihanke

Pelastuspalveluseminaarit vuodesta 1988 lähtien
Matkailun turvallisuuspassi (Hankkeessa kehitetty Lapissa 2003 – 2004)
Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin
Ulrik
Tunturi-Lapin valistus

Väriselitteet:

Roadmap for Lapland

Menneet hankkeet

Tulevat hankkeet

Matkailun turvallisuusjärjestelmä, hanke 1
Matkailun turvallisuusjärjestelmä, hanke 2
Matkailun turvallisuusjärjestelmä, hanke 3

Pysyvät toiminnot

Eläkeläisjärjestöjen ja liikenneturvan hanke

Nykyiset hankkeet

Lapin aluehallintovirasto

2008

2009

2010

2011

2012

31.1.2011

2013

13

2014

Kuvio 13. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston prosessin kuvaus 1/2011

ja lyhytkestoisesta kehittämisestä on pystytty muuttamaan
jatkuvaksi ja pitkäkestoiseksi kehittämiseksi136. Hankeverkostossakin yksittäiset hankkeet alkavat ja loppuvat,
mutta kehittämisprosessi on pysyvä. Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallissa hankesuunnittelu alkaa yhteisesti todetusta kehittämistarpeesta, hankkeita toteutetaan
laajassa verkostoyhteistyössä ja hankkeiden päätyttyä
verkosto levittää hyväksi todettuja toimintamalleja. Rahaautomaattiyhdistyksen avustustoiminnan osastopäällikkö
Mika Pyykkö arvioi Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia ja hankeverkostoa seuraavasti:
Lapin mallilla on voitu varmistaa, että tieto ja osaaminen ovat kaikkien käytettävissä ja kehittämistyö
etenee johdonmukaisena prosessina.137
Lapin hankeverkostossa yksittäisistä projekteista on

136
137
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muodostettu yhteinen prosessi, jossa hankkeilla on erilaisia
tehtäviä. Suuri osa hankkeista keskittyy arjen ja matkailun turvallisuutta edistävien toimintamallien kehittämiseen
sekä hyvien käytäntöjen mallintamiseen. Hankkeiden tehtävä on tuottaa uusia toimintamalleja, joita verkostossa viedään eteenpäin ja jatkojalostetaan – mikään toimintamalli
ei toimi ikuisesti, vaan vaatii jatkuvaa tuotekehittelyä.
Hankeverkoston laajentuessa ja yhteistyökumppaneiden määrän lisääntyessä koordinoivien tahojen merkitys korostuu. Osa verkoston hankkeista keskittyy pysyvien
koordinaatioelinten kehittämiseen. Esimerkiksi Maaseudun
arjen turvaverkosto -hankkeen yhtenä keskeisenä tehtävänä oli koordinoida hankeverkostoa ja kehittää sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön toimintamallia. Hankkeen
jälkeen Lapin aluehallintovirasto koordinoi Lapin sisäisen
turvallisuuden verkostoyhteistyötä, jossa hankeverkostolla

Projektikehittäminen on todettu kertaluonteiseksi, erilliseksi ja lyhytkestoiseksi kehittämiseksi. (Virkkunen & Engeström & Miettinen 2007)
Pyykkö 2010: Raha-automaattiyhdistyksen blogi 1.2.2010.
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Taulukko 18. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston resurssit139

Hankkeen nimi

Toteutusaika

Hallinnoija

Rahoitus

Budjetti/€

Htk140

Maaseudun arjen
turvaverkosto

4/2009 – 7/2011

Lapin aluehallintovirasto

Valtakunnalliset maaseudun
tutkimus- ja
kehittämismäärärahat /
Maa- ja metsätalousministeriö

146 600

24

Järjestöt kylässä

1/2010 – 9/2013

Suomen Punainen Risti,
Lapin piiri

Maaseuturahasto / ELY-keskus

529 846

72

Taatusti turvassa –
huolehtiva kyläyhteisö

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,
Lapin toimintayksikkö

Maaseuturahasto / ELY-keskus

515 099

76

4/2009 – 3/2012

Lapin järjestötoiminnan
kehittämisrakenne

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Raha-automaattiyhdistys

158 000

24

3/2010 – 3/2012

Arjen turvaa kylissä

6/2009 – 5/2011

Lapin yliopisto

Valtakunnalliset maaseudun
tutkimus- ja kehittämismäärärahat /
Maa- ja metsätalousministeriö

150 000

32

Kyläpalvelut arjen turvana

2/2010 – 1/2012

Ylä-Kemijoen aluelautakunta,
Rovaniemen kaupunki

Maaseuturahasto / ELY-keskus

141 280

24

Kylä auttaa ja välittää
kriisissä

3/2009 – 12/2011

Suomen kylätoiminta ry

Raha-automaattiyhdistys ry

305 000

62

YRTES 2008 – 2010

8/2008 – 3/2011

Rovaniemen
ammattikorkeakoulu,
Hyvinvointialat

ESR / ELY-keskus

300 000
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Perusmaatalouden
yhteistyöohjelma

1/2008 – 12/2011

ProAgria Lappi

Maaseuturahasto / ELY-keskus

300 000

30

LATU – Lapin maaseudun
tulevaisuus
muutosjoustavassa
yritystoiminnassa

5/2009 – 4/2011

Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus,
Kasvintuotannon tutkimus,
Rovaniemi

Maaseuturahasto / ELY-keskus

270 000

24

Terveyden edistäminen ja
alkoholihaittojen ehkäisy

1/2011 – 12/2011

Lapin aluehallintovirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 70 000

12

Pelastuspalveluseminaari

Vuosittain

Pelastuspalvelutyöryhmä

Osallistumismaksut, avustukset 13 000

-

Tunturikeskukset lasten
ja nuorten silmin

1/2011 – 12/2011

Nuorten Palvelu ry

Raha-automaattiyhdistys ry

70 000

6

Ulrik – tukea
ulkomaalaistaustaisille
rikoksen uhreille

3/2010 – 12/2011

Rikosuhripäivystys,
Rovalan Setlementti ry

Raha-automaattiyhdistys ry

98 000

21

Tunturi-Lapin valistus –
matkailijoiden turvallisuuden
lisääminen

4/2010 – 5/2011

Rikosuhripäivystys,
Rovalan Setlementti ry

Rikoksentorjuntayksikkö /
Oikeusministeriö

8 000

-

Roadmap for Lapland –
Lapin matkailun strateginen
kehittäminen 2010 – 2012

1/2010 – 12/2012

Lapin liitto

EAKR / Lapin liitto

375 040

54

Lapin matkailun
turvallisuusjärjestelmä –
koulutus, verkosto ja
ennakointi

6/2009 – 2/2011

Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä,
Rovaniemen
ammattikorkeakoulu

ESR / ELY-keskus

354 650

54

Lapin matkailun
turvallisuusjärjestelmä –
tutkimus- ja kehitysverkosto

7/2010 – 6/2012

Rovaniemen
koulutuskuntayhtymä,
Rovaniemen
ammattikorkeakoulu

EAKR / Lapin liitto

322 900

45

14 hallinnoijatahoa

7 rahoituslähdettä

4 127 415

614

18 hanketta
139
140

Taulukko 18 kuvaa Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston resursseja tammikuussa 2011 toiminnassa olevien hankkeiden osalta.
Htk -sarakkeeseen on merkitty henkilötyökuukausina hankkeiden työntekijäresurssit
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on merkittävä rooli laaja-alaisen turvallisuustyön edistäjänä ja kehittäjänä paikallistasolta valtakunnantasolle.
Projektityön ongelmana on usein jatkuvuuden puute.
Toimivan tiedonkulun varmistamiseksi ja päällekkäisen toiminnan välttämiseksi seutukunnissa tulisi olla
koordinaattoreita, jotka kytkevät yhteen projekteissa
karttuneen osaamisen ja hyvät käytännöt.138
Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön
kannalta järjestökoordinointi on erittäin tärkeää. Lapissa
on lukuisa määrä erilaisia yhdistyksiä, joiden resurssien
hyödyntäminen ilman järjestökoordinointia olisi vaikeaa. Lapissa järjestöjen yhteistyöhankkeen avulla on saatu
Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne Raha-automaattiyhdistyksen pysyväisluonteisen rahoituksen piiriin.
Kehittämisrakenteessa työskentelee kokopäivätoiminen
järjestökoordinaattori, jonka tehtävä on edistää Lapin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteistyötä sekä järjestöjen
ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä.
Hankkeet merkittävä lisäresurssi
Lapin sisäisen turvallisuuden työlle
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston muodostaa
18 hanketta, joilla on 14 eri hallinnoijatahoa. Hankeverkoston toiminta on alusta asti perustunut siihen, että yhdessä toimimalla saadaan synenergiaetuja, jotka edistävät
jokaisen hankkeen ja hallinnoijatahon tavoitteiden toteutumista. Kaikki hankkeet ovat itsenäisten toimijoiden hallinnoinnissa ja päättävät itse osallistumisestaan hankekokonaisuuteen. Hankeverkostoon kuulumisen edellytyksenä
on halu tehdä yhteistyötä verkoston muiden hankkeiden
kanssa ja osallistua yhteistyön kehittämiseen. Taulukossa
18 esitetään Lapin hankeverkostoa lukuina.
Lapin hankeverkostossa (tammikuussa 2011 käynnissä olevat hankkeet) on seitsemän eri rahoituslähdettä
ja yli neljä miljoonaa euroa hankerahoitusta. Hankkeissa
työskentelee noin 20 työntekijää, jotka kokoontuvat säännöllisesti ja suuntaavat kehittämistoimintaa alueellisten ja
paikallisten tarpeiden mukaisesti. Henkilötyökuukausia
hankkeisiin palkatuille henkilöille kertyy 614, joka tarkoittaa noin 51 henkilötyövuotta.

138
141
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Hankeverkosto rahoituksen näkökulmasta
Hankeverkostosta on hyötyä myös haettaessa uusia hankkeita. Rahoittajat luottavat siihen, että hankeverkostoon
kuuluva hanke tuottaa pysyvämpi tuloksia kuin yksittäinen
hanke. Lapin aluehallintovirastolta on rahoittajan toimesta pyydetty lausuntoa haettavan hankkeen merkityksestä
hankeverkostossa tehtävälle kehittämistyölle. Raha-automaattiyhdistys on myös keskustellut aluehallintovirastojen
ylijohtajien kanssa aluehallintovirastojen hyödyntämisestä
eri alueiden kehittämistarpeiden asiantuntijoina.
Suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa on Lapissa mukana hyvin laajasti mm. viranomaiset, oppilaitokset ja järjestöt. Tämän vuoksi myös toiminnan rahoitusvastuu jakautuu luontevasti eri tahoille
maa- ja metsätalousministeriöstä RAY:hyn.141
Rahoittajat ovat tyytyväisiä siihen, että kehittämistyön kustannuksia voidaan jakaa eri rahoittajatahoille.
Lapissa uusien hankeideoiden syntyessä pohditaan, mikä
on haettavalle hankkeelle paras hallinnoijataho ja mistä
rahoituksesta hanketta voitaisiin rahoittaa. On tärkeää saada verkostoon useita ja riittävän suuria hankehallinnoijia,
koska usein hankerahoituksissa vaaditaan omarahoitusosuutta ja avustukset tuloutetaan kustannuksia vastaan.
Hankkeiden tavoitteet ja tulokset
Hankekehittämisen tämän päivän suuntauksena on pyrkimys yhä suurempiin ja vaikuttavampiin kokonaisuuksiin.
Vaikka yksittäiset ja pienet hankkeet pääsevät usein lähelle
ihmistä ja parantavat hetkellisesti ihmisten arkea, päättyvät ne liian usein ilman jatkuvuutta. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkostossa yksittäiset hankkeet muodostavat laajan kokonaisuuden, jossa jokainen hanke toteuttaa
omien tavoitteidensa kautta yhteistä päämäärää ja hyötyy
toisten hankkeiden vertaistuesta. Taulukkoon 19 on koottu
verkoston hankkeiden tavoitteet ja tavoitellut tulokset.
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston hankkeiden tavoitteet ovat konkreettisella tasolla. Jokaisella
hankkeella pyritään ratkaisemaan tiettyjä arjen tai matkailun turvallisuuteen liittyviä asioita. Kylä auttaa ja välittää

Lapin liitto 2005, 15.
Pyykkö 2010: Raha-automaattiyhdistyksen blogi 1.2.2010.
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Taulukko 19. Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston hankkeiden tavoitteet ja tavoitellut tulokset

Hankkeen nimi

Kehittämistavoite

Tavoiteltu lopputulos

Maaseudun arjen turvaverkosto

Luoda Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön toimintamalli

Lapin aluehallintovirasto koordinoi ja kehittää
alueellista sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyötä.

Järjestöt kylässä

Parantaa ihmisten hyvinvointi, turvallisuutta ja
omaehtoista selviytymistä.

Järjestöjen välinen yhteistyö ja vapaaehtoinen
auttamistyö on aktivoitunut ja monipuolistunut.
Vapaaehtoispalvelut tuotetaan lähellä tarvitsijoita
erilaisilla poikkitoiminnallisilla malleilla.

Taatusti turvassa – huolehtiva
kyläyhteisö

Kylätoiminnan kehittäminen niin, että kuntakyläyhteistyöllä voidaan edesauttaa kylien elinvoimaisuutta

Kylien turvallisuussuunnitelmat, Kylä-Kunta
toimintamallit, Kylätoiminnan käsikirja.

Edistää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä
yhteistyötä.

Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenteesta
muodostuu pysyvä järjestökoordinaatiota edistävä toimija.

Arjen turvaa kylissä

Selvittää järjestötoiminnalle asetettuja toiveita,
mahdollisuuksia ja roolia sivukylien palvelujen
järjestämisessä.

Kehittämisessä ja tutkimuksessa hyödynnettäviä
tutkimustuloksia sivukylillä toimivien järjestöjen
mahdollisuuksista arjen turvallisuuden lisäämisessä.

Kyläpalvelut arjen turvana

Kylien lähipalveluiden kehittäminen, kotona asumisen turvaaminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen

Toimiva palveluverkosto, joka tukee kylien asukkaiden arjen turvallisuutta.

Kylä auttaa ja välittää kriisissä

Parantaa kylien sosiaalista turvallisuutta perustamalla naapuriapurinki 80 kylään, joista 40
Lapissa.

Toimintamalli naapuriapurinkien pysyvään toimintaan ja opas uusien rinkien perustamiseen

Kunnan ja yritysten yhteistyön ja liiketoiminnan
edellytysten kehittäminen. Palvelutarpeen ennakointi ja tuottamistapojen selvittäminen (mm.
palvelusetelin käytön laajentaminen kunnissa)

Tutkimusraportti Rovaniemen ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa, hankkeen tulosten mallintaminen sovellettavaksi koko Lapin alueelle.

Perusmaatalouden yhteistyöohjelma

Perusmaatalouden toimintaedellytysten edistäminen ja toimialan hankkeiden yhteistyön ohjaus.

Yhdensuuntainen hanketoiminta perusmaatalouden kehittämisessä.

LATU – Lapin maaseudun tulevaisuus muutosjoustavassa yritystoiminnassa

Uusien toimintamallien, toimenpiteiden, toimintamahdollisuuksien ja yritysmallien luominen murrostilanteessa olevalle maaseudulle.

Maaseudun tosipohjainen nykykuva, esitys uusista toimintamalleista ja toimenpidesuunnitelma
harvaan asutun maaseudun toimintojen edistämiseksi.

Terveyden edistäminen ja alkoholihaittojen ehkäisy

Terveyden edistämisen rakenteet ja toiminnot kehittyvät sekä ehkäisevä päihdetyö vahvistuu mm.
terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmän
perustamisen ja kuntakäyntien kautta.

Terveyden edistämisen koordinaatioryhmä toimii
ja kuntakäynneillä on nostettu esille hankkeen
painopistealueet.

Pelastuspalveluseminaari

Edistää viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa.

Pelastuspalveluseminaarin toteutus

Tunturikeskukset lasten ja
nuorten silmin

Kartoitetaan toimenpiteitä, joilla lasten ja nuorten
turvallisuutta voidaan lisätä matkailualueilla.

Hanke- ja toteuttamissuunnitelma, jolla parannetaan lasten ja nuorten turvallisuutta matkailualueilla.

Ulrik – tukea ulkomaalaistaustaisille rikoksen uhreille

Vahvistaa osaamista sekä verkostoa ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien auttamiseksi ja
tukemiseksi, ihmiskauppa (ihmiskauppauhrin
tunnistaminen) tukea ja neuvoa)

Rikosuhripäivystyksen palvelut ja osaaminen
parantaa ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien
tunnistamista ja kehittää heille suunnattua palvelujärjestelmää.

Tunturi-Lapin valistus – matkailijoiden turvallisuuden lisääminen

Matkailualan toimija tietää Rikosuhripäivystyksestä ja osaa kohdata rikoksen uhrin (miten toimia).

Rikosuhripäivystys ja sen verkkomateriaali (eri
kielillä) matkailuyritysten käytettävissä, yhteistyökumppanuus.

Roadmap for Lapland – Lapin
matkailun strateginen kehittäminen 2010 – 2012

Ratkaista Lapin matkailun kehittämisen tulevaisuuden haasteita mm. maakunnallisen markkinoinnin malli. Lapin matkailustrategian laatiminen
vuosille 2011 – 2014.

Lapin matkailustrategia 2011 – 2014, matkailun
ohjelmasopimus, kolme tilastollista vuosikirjaa
ja kolme matkailuparlamenttia sekä mm. Lapin
matkailumarkkinoinnin uusi toimintamalli.

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – koulutus, verkosto ja
ennakointi

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmään liittyvän
koulutuksen, verkoston luomisen sekä ennakointitoiminnan aloittaminen.

Matkailun turvallisuuden verkostokuvaus, kokonaisvaltainen koulutussuunnitelma ja sen pilotointi, matkailun kriisinhallintaopas ja matkailun
turvallisuuden ennakointimalli.

Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä – tutkimus- ja kehitysverkosto

Edistää elinkeinolähtöistä matkailun turvallisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaa perustamalla
toimiva verkosto matkailuelinkeinon, viranomaisten, järjestöjen ja opetus- ja tutkimuslaitosten
kesken.

Matkailun turvallisuuden elinkeinolähtöinen tutkimus- ja kehitysverkosto sekä sen toiminta- ja
koordinaatiomalli. Matkailun turvallisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnan tietopankki

Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne

YRTES 2008 – 2010
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kriisissä -hanke perustaa kevyesti organisoituja naapuriapurinkejä kylille, Taatusti turvassa -hanke kytkee kylien
turvallisuussuunnitelmat kyläsuunnitelmiin ja aluehallintoviraston kanssa kuntien turvallisuussuunnitelmiin ja niin
edelleen.

te on kehittämistoimenpiteiden ja paikallisten tarpeiden
kohtaaminen. Kuviossa 14 tarkastellaan Lapin sisäisen
turvallisuuden hankkeiden jalkautumista kyliin, kuntiin ja
matkailukeskuksiin.

Hankeverkostossa jokaisella hankkeella on oma tehtävänsä ja hankkeet kytkeytyvät kokonaisuudeksi sisäisen
turvallisuuden ohjelman kautta. Lapin hyvinvointia ja
turvallisuutta parannetaan monien yksittäisten paikallistasolla tehtävien toimenpiteiden kautta, joilla kaikilla on
yhteinen päämäärä.

Lapin sisäisen turvallisuuden hankkeiden pilotointiin
liittyvä kuvio143 osoittaa, että lähes kaikissa Lapin kunnissa
pilotoidaan jotakin sisäiseen turvallisuuteen liittyvää toimintaa. Samoissa kunnissa tehtävät pilotoinnit toteutetaan
pääsääntöisesti yhdessä. Esimerkiksi Sallan kuntastrategian valmisteluprosessiin osallistuivat verkoston kaikki kuusi Sallassa pilotoivaa hanketta.

Hankkeilla pyritään sekä mobilisoimaan olemassa
olevia voimavaroja yhteiseen työhön että kehittämään uusia toimintatapoja Lapin elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin
ja turvallisuuden parantamiseksi. Kehittämisen yksi haas-

Lapin hankeverkoston historia on lyhyt. Parhaassa
pilotointivaiheessa (tammikuussa 2011) ovat hankeverkoston alkuvaiheessa suunnitellut hankkeet. Alkuvaiheessa hankkeita suunniteltiin pääasiassa olemassa olevien

Maaseudun arjen turvaverkosto
-Posio ja Salla
Järjestöt kylässä
-Enontekiö
Enontekiö, Inari
Inari, Kittilä
Kittilä, Kolari,
Kolari Muonio
Muonio, Pello
Pello, Sodankylä ja Utsjoki
Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö
-Kunnat: Posio, Salla, Savukoski, ja Taivalkoski
-Kylät: Kaamanen (Inari), Arpela (Tornio), Tanhua ja Kuosku (Savukoski),
Perunkajärvi (Rovaniemi), Törmäsenvaara (Kuusamo), Loukusa ja Metsäkylä
((Taivalkoski),
), Paloperä
p
((Salla),
), Hämeenkylä
y (Posio),
(
), Simojokivarren
j
kylät
y (Simo)
(
)
Arjen turvaa kylissä
-Yläkemijoen alue Rovaniemeltä ja Savukosken kunta
Kyläpalvelut arjen turvana
-Rovaniemeltä Yläkemijoen alueen kymmenen kylää sekä vertaiskylätoimintaa
Sallan ja Savukosken kanssa
Kylä auttaa ja välittää kriisissä
-Kyliä (34 kpl) seuraavista kunnista: Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, Posio,
Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä, Tornio ja Ylitornio
YRTES-hanke
-Inari,
Inari Rovaniemi ja Tervola
LATU-hanke
-Kylät: Hautajärvi (Salla), Hämeenkylä (Posio), Kaukonen (Kittilä) ja NarkausKivitaipale (Rovaniemi)
Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin
-Kittilä,
Kittilä K
Kuusamo, M
Muonio
i jja IInarii
Tunturi-Lapin valistus – matkailijoiden turvallisuuden lisääminen
-Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio
Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä
-Inarin kunta ja Saariselän matkailukeskus, Sallan kunta ja Sallan matkailukeskus

Kuvio 14. Lapin sisäisen turvallisuuden hankkeiden pilottikylät, -kunnat ja -matkailukeskukset 142

Kuvioon 14 on merkitty Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkostosta vain ne hankkeet, jotka piloivat kyseisissä kohteissa. Osa hankeverkoston hankkeista kehittää alue- ja paikallistason toimintoja ilman erikseen nimettyjä pilottikohteita. Pilotointikuvio on tilannekuva tammikuussa 2011 toiminnassa
olevin hankkeiden osalta.
143
Kuvio 14.
142
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verkostojen kautta. Itä-Lappiin, erityisesti Sallaan ja Savukoskelle, olivat hyvät yhteistyösuhteet, joten useiden
hankkeiden pilotointi käynnistyi siellä. Tulevissa hankkeissa on hyvä huomioida yhteistyön käynnistäminen Kemijärvellä, Pelkosenniemellä ja Ranualla, joissa ei tämän
koonnin perusteella ole hankepilotointia käynnissä.
Jatkossa hankeverkostolla pystytään yhä kattavammin vastaamaan koko Lapin tarpeisiin, vaikka jatkossakin
hankkeiden pilotointikohteisiin tulee vaikuttamaan maantieteellisen tasapuolisuuden lisäksi myös paikallisten toimijoiden motivaatio yhteiseen kehittämistyöhön. Tärkein
tekijä tuloksekkaassa kehittämisessä on paikallistason
vahva sitoutuminen ja aluetason pitkäkestoinen toiminta.
Esimerkki hankeresurssin hyödyntämisestä
Saamelaisalueella
Hankkeiden avulla pystytään nopeasti vastaamaan paikallisiin tarpeisiin ja suuntaamaan olemassa olevia tai
hankkimaan uusia resursseja ongelmien ratkaisemiseksi.
Esimerkiksi saamelaisalueelta tulleisiin huolenaiheisiin,
ikääntyvien pärjäämisestä kylillä sekä lasten ja nuorten
elinolosuhteista matkailukeskusten vaikutusalueella, suhtauduttiin uusina yhteistyömahdollisuuksia.
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkoston neljän hankkeen144 työntekijät kokoontuivat Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen ja SámiSoster ry:n edustajien kanssa
Inarissa joulukuussa 2009 ja huhtikuussa 2010 sillä seurauksella, että päätettiin hakea kolmea uutta hanketta edistämään arjen ja matkailun turvallisuutta sekä saamelaisalueella että laajemmin Pohjois-Suomessa.
Saamelaisalueen huolenaiheista lähtenyt prosessi osoittaa, että hankkeiden avulla saadaan lisäresursseja
melko nopealla aikataululla. Järjestöt kylässä -hanke aloitti toimenpiteet ihmisten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja
omaehtoisen selviytymisen tueksi ennen kuin vuosi ehti
kulua ensimmäisestä yhteistyöpalaverista. Nuorten Palvelu ry:n hakema Tunturikeskukset lasten ja nuorten silmin
-hanke sai Raha-automaattiyhdistyksen rahoituspäätöksen
joulukuussa 2010 ja valtioneuvosto vahvistaa rahoituspäätöksen helmikuulla 2011. Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen PAKKA tunturissa -hanke (paikallinen

144
145

alkoholiohjelma) oli kolmesta saamelaisalueella ideoidusta hankkeesta ainoa, joka ei ensimmäisellä hakukierroksella saanut myönteistä rahoituspäätöstä, mutta sitäkin
hankeideaa jatkojalostetaan uutta rahoitushakua varten
keväällä 2011.
Saamelaisalueen tarpeista spontaanisti lähteneen yhteistyön tulokset osoittavat, että yhteistyössä on voimaa.
Yhteinen tarvekartoitus ja suunnittelu toivat kolme hyvää
hankehakemusta, jonka pohjalta yksi hanke on jo käynnistynyt, toinen käynnistymässä ja kolmatta hankehakemusta
vielä parannellaan, jotta sekin toteutuisi. Lapin sisäisen
turvallisuuden hankeverkostosta on muodostumassa pysyvä kehittämisrakenne, jonka suuntaa voidaan ohjata paikallisten ja alueellisten tarpeiden mukaan.

4.3.

Yhdet resurssit –
monta näkökulmaa

Turvallisuustyön olennainen lähtökohta on yhteiskunnan
voimavarojen laaja-alainen hyödyntäminen valtionjohdosta paikallistasolle. Yhteiskunnassa on vain yhdet yhteiset
voimavarat, joita pitää kaikissa mahdollisissa turvallisuustilanteissa pystyä käyttämään joustavasti. Kokonaisturvallisuudessa on kysymys koko yhteiskunnan verkottumisesta
ja yhteisten voimavarojen käyttämisestä. Viranomaiskeskeistä turvallisuusajattelua on avattava ja elinkeinoelämän
lisääntynyt rooli sekä monien kansalaisjärjestöjen merkitys on otettava paremmin huomioon.145
Lapissa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa on tulkittu
laaja-alaisen yhteistyön mahdollistajana ja kokonaisvaltaisen kehittämisen välineenä. Lapissa sisäisen turvallisuuden työtä ei tehdä yksittäisenä erillisohjelmana, vaan
turvallisuustyö pyritään sisällyttämään, erityisesti syrjäytymiskierteiden katkaisun kautta, osaksi monialaista ja
kokonaisvaltaista kehittämistä. Kuviossa 15 esitetään Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston rakentuminen sisäisen turvallisuuden ohjelman keskeisten teemojen
kautta.
Lapissa sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä
on turvallisuustoimijoiden lisäksi hyvinvointi, maaseutu
ja matkailutoimijat. Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia on pilotoitu näiden toimialueiden kanssa. Lapin

EHYT-hanke, Maaseudun arjen turvaverkosto -hanke, Matkailun turvallisuusjärjestelmä -hanke ja Taatusti turvassa – huolehtiva kyläyhteisö -hanke
Valtioneuvoston kanslia 2010, 9, 14, 15, 20, 29, 74 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
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Kuvio 15. Lapin sisäisen turvallisuuden yhteistyöverkoston rakentuminen

väestöpohja ja pinta-ala huomioiden maaseututoimijat
ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita arjen turvallisuuden
kehittämisessä. Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden
keskeisiä haasteita ja hyvinvointitoimijoilla on syrjäytymisen ehkäisyssä oleellinen rooli. Matkailu on Lapissa
huomattavasti tärkeämpi elinkeino, kuin muualla Suomessa, joten matkailun turvallisuuden kehittäminen on Lapin
elinvoimaisuudelle tärkeää. Lapin mallin pilotointivaihetta
toteutettiin olemassa olevien verkostojen pohjalta.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman teemat ovat yhteneviä muiden alueellisten ja paikallisten toimijoiden
tavoitteiden kanssa. Kansalaisen turvallisuus ja turvallisuuden tunne muodostuvat arjen turvallisuuden kautta.
Toimeentulo on turvattu, palveluita on saatavilla ja syrjäytymiskehityksiin puututaan ajoissa, parhaimmillaan
ennalta ehkäisten. Sisäinen turvallisuus ei ole pelkästään
turvallisuustyötä, vaan sisäinen turvallisuuden toteutus on
siirtymässä laaja-alaiseksi, poikkihallinnolliseksi ja sektorirajat ylittäväksi yhteistyöksi146.

146
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Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallissa turvallisuus-, hyvinvointi-, maaseutu- ja matkailutoimijoiden verkostot ovat yhdistämässä voimavarojaan. Näiden
toimialojen yhteistyöstä on kehittymässä aitoa poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä, jota ei ole
aluetasolla aiemmin hyödynnetty.
Seuraavissa alaluvuissa kuvataan Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön kehittymistä turvallisuuden, hyvinvoinnin, maaseudun kehittämisen ja matkailuelinkeinon toimialoilla. Huomion arvoista eri toimialojen
verkostoyhteistyössä on se, että niissä kaikissa korostuvat
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallin keskeiset elementit. On olemassa vain yhdet yhteiset voimavarat, joita
käytetään erilaisiin tarpeisiin.

4.3.1. Turvallisuus
Turvallisuussektorilla, kuten monella muullakin toimialalla, on Lapissa pitkät perinteet yhteistyöstä. Lapissa toimi-

Kuvio 15.
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joita on vähän ja toimijat tuntevat toisensa. Lapin turvallisuusyhteistyön taustasta kerrottiin enemmän raportin aiemmissa luvuissa147. Tämän päivän turvallisuusyhteistyön
kehitykseen on vaikuttanut muun muassa sisäisen turvallisuuden ohjelma sekä valtion aluehallinnon uudistus vuonna 2010. Valtion aluehallinnon uudistuksessa aluehallintovirastojen tehtäviksi turvallisuussektorilla muodostuivat
seuraavat tehtävät:
Aluehallintovirasto huolehtii sen vastuulle pelastuslaissa säädetyistä pelastustoimen tehtävistä. Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi varautumisen
yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun
yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun
tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä
alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun
edistäminen. Lisäksi aluehallintovirasto tukee toimivaltaisia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yhteen
toimintaa niiden kanssa viranomaisten johtaessa
turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella.148

Pelastustoimen ja varautumisen lakisääteiset tehtävät, jotka keskittyvät pelastustoimen palvelutason, valmiuden sekä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen, kuuluvat aluehallintovirastoissa pelastustoimen
ja varautumisen vastuualueelle. Sisäisen turvallisuuden
ohjelma on valtioneuvoston periaatepäätöksellä149 asetettu
ohjelma, jonka asema aluehallintovirastojen organisaatioissa on vasta muotoutumassa. Lapin aluehallintovirastossa sisäinen turvallisuus oli aluksi sijoitettuna pelastustoimen ja varautumisen vastuualueelle, mutta loppuvuodesta
2010 se siirrettiin aluehallintoviraston yleiseksi tehtäväksi
ylijohtajan alaisuuteen. Tällä ratkaisulla varmistettiin sisäisen turvallisuuden laaja-alaisen ja poikkihallinnollisen
työn toteuttaminen.
Lapin aluehallintoviraston strategisessa tulossopimuksessa 2010 – 2011 määritellään viraston painopisteet,
keskeiset toimintalinjat, yhteistyökysymykset ja määrärahakehys. Sisäisen turvallisuuden osalta määritellään Lapin
aluehallintoviraston osallistuminen ohjelmassa asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseen, ennalta ehkäisevän toiminnan tehostamiseen sekä ihmisten ja yhteiskunnan turval-

Taulukko 20. Sisäisen turvallisuuden toteutuksesta Lapin aluehallintovirastossa

Sisäisen turvallisuuden toteutuksesta Lapin aluehallintovirastossa
Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi Lapin aluehallintovirasto tukee poikkihallinnollisten ja sektorirajat ylittävien
kumppanuuksien sekä yhteistyöverkostojen syntymistä ja toimimista alueellaan. Ennaltaehkäisevän toiminnan edistämiseksi aluehallintovirasto edistää turvallisuuden kannalta keskeisten palvelujen painopisteen siirtämistä korjaavasta työstä ehkäisevään työhön. Ihmisten ja
yhteiskunnan turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa edellyttää, sitä että sisäisen turvallisuuden palvelut sekä toimivat tietoverkkoyhteydet
ovat kaikkien kansalaisten saatavilla.152

Taulukko 21. Turvallisuustyön kytkeminen eri toimialueiden ja toimijoiden työhön

Muut toimialueet ja kunnat

Turvallisuuden kytkentätapa

Maaseutu

Elinvoimaisuus

Hyvinvointi

Arjen turva

Matkailu

Laatu, elinkeinon turvallisuus

Kunnat

Häiriötön toiminta, taloudellisuus

Laajemmin alaluvussa 2.1. Verkostomaisen työotteen taustat
Valtiovarainministeriö 2009, 16
149
Valtioneuvoston periaatepäätös 8.5.2008
152
Valtiovarainministeriö 2010b, 14 – 15.
147
148
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lisuudesta huolehtimiseen muuttuvissa oloissa.150 Sisäistä
turvallisuutta toteutetaan yhtenä keskeisenä osana Lapin
aluehallintoviraston toimintaa läpäisevää turvallisuusprosessia151. Lapin aluehallintoviraston strategisen tulossopimuksen 2010 – 2011 sisäisen turvallisuuden linjauksista
on taulukossa 20.

Laaja-alainen turvallisuustyö on mukana sekä suunniteltaessa että toteutettaessa yhteistyöseminaareja kuten Lapin
maaseutufoorumia, Lapin hyvinvoinnin seutuseminaareja
ja matkailun turvallisuuden yhteistyöseminaareja. Lapin
sisäisen turvallisuuden hankeverkosto on keskeinen työväline turvallisuustyön laaja-alaisessa jalkauttamisessa ja
integroimisessa.

Turvallisuus osana kaikkea yhteiskunnallista toimintaa
Sisäistä turvallisuuden ohjelman toimenpiteet ja niihin liittyvien Lapin aluehallintoviraston tulossopimuksen tavoitteiden toteuttaminen vaatii laaja-alaista verkostoyhteistyötä. Lapissa sisäistä turvallisuutta toteutetaan kytkemällä
turvallisuus osaksi muiden sektoreiden ja kuntien työtä153.
Lapissa sisäisen turvallisuuden työllä tuetaan muiden toimialueiden ja kuntien työtä. Perusajatuksena on,
että turvallisuustyötä ei voi tehdä vain turvallisuussektorilla, vaan turvallisuus on osa jokapäiväistä elämää.
Maaseututoimijoille turvallisuustoimijat ovat yhteistyökumppaneita harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden turvaamisen kautta, arjen turvallisuus on osa
hyvinvointia ja matkailutoimijoiden keskuudessa turvallisuus nähdään matkailun laatutekijänä sekä elinkeinon
jatkuvuutta154. Kunnille laaja-alainen turvallisuusyhteistyö
tuo lisäresursseja sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien
toimintamallien kehittämiseen155.
Turvallisuussektorille Lapin sisäisen turvallisuuden
työ tuo uusia yhteistyökumppaneita, joiden kautta turvallisuustyötä voidaan tehdä aiempaa laaja-alaisemmin ja
tehokkaammin. Liittämällä turvallisuus osaksi eri toimijatahojen ja yksittäisten ihmisten jokapäiväistä elämää,
turvallisuustyöhön saadaan sitoutettua eri hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen toimijoita. Perinteiset
turvallisuusalan toimijat pääsevät asiantuntijatehtäviin eri
alojen ohjelmatyöhön.
Sisäinen turvallisuudenohjelman kautta laaja-alainen
turvallisuustyö on sisällytetty Lapin hyvinvointiohjelmaan,
Lapin matkailustrategiaan ja Lapin maakuntaohjelmaan.

Verkostoyhteistyön kautta myös perinteiset turvallisuusalan seminaarit, kuten Lapin pelastuspalveluseminaarit ja kuntien turvallisuussuunnittelun päivät ovat saaneet
laaja-alaisempaa sisältöä sekä laajempaa osallistujakuntaa.
Myös valtakunnallisissa harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaareissa lappilaiset turvallisuusyhteistyön
muodot ovat olleet hyvin esillä. Erityisesti järjestötoimijoilla on vahva rooli Lapin sisäisen turvallisuuden työssä.
Järjestöyhteistyöllä on Lapissa pitkät perinteet.
Esimerkkinä järjestöjen ja viranomaisten välisestä
toimivasta yhteistyöstä voidaan mainita pelastuspalveluseminaari, joka on järjestetty vuosittain jo yli
kahdenkymmenen vuoden ajan Saariselällä. Seminaarilla on ollut tärkeä merkitys Lapin kriisivalmiuden ylläpitämiselle. Tilaisuudet, joissa viranomaiset
ja järjestöt harjoittelevat käytännön yhteistoimintaa
ja suunnittelevat yhdessä toimintaa häiriötilanteissa ja kriiseissä, lisäävät toimintakykyä ja -valmiutta
niin viranomaisten kuin myös järjestöjen puolella.
Yhteistyötä ei voi olla ilman yhteistä tekemistä.156
Lappi linjassa Varautuminen ja
kokonaisturvallisuus -komiteamietinnön kanssa
Lapin sisäisen turvallisuuden työ on keskeisiltä toimintaperiaatteiltaan erittäin hyvin linjassa vuoden 2010 lopulla julkaistun Varautuminen ja kokonaisturvallisuus
-komiteamietinnön157 kanssa. Komiteamietintö korostaa
laaja-alaista turvallisuuskäsitystä ja koko yhteiskunnan
verkottumista yhteisten voimavarojen tehokkaammaksi
hyödyntämiseksi. Viranomaiskeskeistä turvallisuusajattelua on avattava ja elinkeinoelämän lisääntynyt rooli sekä
monien kansalaisjärjestöjen merkitys on otettava parem-

Valtiovarainministeriö 2010b, 1 ja 14 – 15.
Kuvio 16. Lapin aluehallintoviraston asiakas- ja yhteiskuntalähtöisen toimintatavan prosessin kuvaus (luvussa 4.1.)
153
Taulukko 21.
154
Sisäisen turvallisuuden kytkeytymisestä maaseutu-, hyvinvointi- ja matkailusektoreille tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.
155
Sisäisen turvallisuuden työn pyrkimyksestä kytkeytyä kuntayhteistyöhön taloudellisen ajattelun kautta mm. luvussa 4.2.1 Syrjäytymisen ehkäisystä ehkäisevään työhön.
156
Holmlund 2010: Alustus Lapin aluekehityspäivillä 23.9.2010.
157
Valtioneuvoston kanslia 2010 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
150
151
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min huomioon. Turvallisuustyön olennainen lähtökohta on
yhteiskunnan voimavarojen laaja-alainen hyödyntäminen
valtionjohdosta paikallistasolle – yhteiskunnassa on vain
yhdet yhteiset voimavarat, joita pitää kaikissa mahdollisissa turvallisuustilanteissa pystyä käyttämään joustavasti.158
Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietinnön kanssa samoilla linjoilla on myös loppuvuodesta
2010 julkaistu Yhteiskunnan turvallisuusstrategia159. Strategia korostaa turvallisuuden tarkastelua ja kehittämistä
yhä kokonaisvaltaisempana ja poikkihallinnollisempana
kokonaisuutena.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa on osaltaan kysymys eri hallinnonalojen välisestä
poikkihallinnollisesta toiminnasta sekä valtion, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen välisestä yhteistoiminnasta.160
Kuntien ja niiden yhteistyöjärjestelyiden ohella paikalliseen varautumiseen ja yhteiskunnan toimintojen
turvaamiseen liittyvät keskeisinä toimijoina valtion
paikallishallinnon toimijat, seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, yliopistot ja muut oppilaitokset sekä
paikallishallinnon palvelutuotantoon osallistuvat
elinkeinoelämän yksiköt. Myös järjestöillä on merkittävä rooli niin palveluiden tuottajina kuin varautumisen toimijoina.161
Turvallisuustyön tuoreimmat linjaukset haastavat
turvallisuustyötä yhä moninaisempaan yhteistyöhön. Tämä
vahvistaa sisäisen turvallisuuden ohjelman asemaa ja linjauksia. Turvallisuudesta on muodostumassa yhä yhtenäisempi ja ”portaattomammin säädettävä” kokonaisuus, jossa yhteisiä resursseja voidaan suunnata mahdollisimman
tehokkaasti turvallisuustilanteesta riippuen162.

4.3.2. Maaseutu
Maaseutu niin Lapissa kuin muuallakin Suomessa on
monien haasteiden edessä. Kunnissa ja kylissä haetaan
ratkaisuja vaikeisiin kysymyksiin: miten vastata nuoria
kaupunkeihin houkuttelevaan vetovoimaan; miten turva-

ta erikoistuvan maatalouden rinnalle moni- ja pienimuotoisempi alkutuotanto; miten tarjota hyvät palvelut myös
heille, jotka ovat valinneet maaseudun asuinpaikakseen ja
niin edelleen. Maaseutu on käymässä läpi moninkertaista
rakennemuutosta. Elinkeino-, väestö- ja palvelurakenteet
ovat samanaikaisesti murroksessa.163
Edellä olevat maaseudun haasteet on poimittu Lapin
maaseutuohjelmasta 2013. Maaseutupoliittisten ohjelmien
ja sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteet ovat monilta
osin yhteneviä. Molemmissa on kyse työstä, toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta. Elinvoimaisuus, hyvinvointi ja turvallisuus ovat monien toimijoiden yhteisiä
intressejä.
Havainto yhteisistä intresseistä maaseututoimijoiden kanssa antoi Lapin sisäisen turvallisuuden toiminnalle
yhteistyöverkoston, jonka kautta sisäisen turvallisuuden
työ pääsi mukaan kylätason kehittämistoimintaan. Kuntataso nähdään usein pienimpänä toiminnallisena yksikkönä, mutta maaseutukehittämisessä huomioidaan kylätaso
pienimpänä yksikkönä. Sisäisen turvallisuuden ohjelman
toteutuksessa harvaan asutuilla alueilla kylätason toiminta on oleellista – kylätason ja kylätoimijoiden kautta tavoitetaan harvaan asutun alueen ihmiset. Kylätoiminta
on harvaan asutun alueen keskeinen arjen turvallisuuden
ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden tuottaja. Lapissa on yli
300 kyläyhdistystä, joista noin 200 on rekisteröityjä yhdistyksiä
Kylätoiminnan ja Leader-ryhmien valtakunnallinen
ohjelma 2008 – 2013164 on järjestyksessään kolmas paikallista kehittämistoimintaa edistävä ohjelma. Ohjelmaan
sitoutuneiden toimijoiden tahtotilana on, että EU-ohjelmat, kansallinen rahoitus ja aluekehittämistyö vastaavat
siitä, että kansalaisten tarvitsemat asiat toteutuvat. Lapin
sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyön kautta kylätaso on tuotu nykyiseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa todetaan, että yhteisöllisyyden vähentyminen lisää syrjäytymistä ja turvattomuutta. Yhteisöllisyyttä tuetaan lisäämällä viranomaisten
ja järjestöjen välistä yhteistyötä, edistämällä kylätoimintaa

Valtioneuvoston kanslia 2010 (ns. Hallbergin komitean mietintö).
Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010.
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Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010, 8.
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Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010, 8
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Valtioneuvoston kanslia 2010, 74.
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Lapin liitto 2005
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Perheentupa (Toim.) 2008
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ja uusia palvelujen tuottamismuotoja, joilla varmistetaan
turvallisuuden kannalta keskeisten peruspalvelujen saatavuus.165

tossa lisääntynyt. Verkostoituminen tuo esille toimijatahojen rajapinnoilla olevia kehittämistarpeita ja herättää luottamusta rahoittajissa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta sisäisen turvallisuuden kytkeytymisestä alueellisiin ja kansallisiin ohjelmiin
on se, että Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä on kirjoitettu Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2009 – 2013 visio Suomen maaseudusta 2020:

Lapin maaseutufoorumi

Maaseutu on monimuotoinen ja arvostettu osa suomalaista yhteiskuntaa. Tilaa, väljää asutusta ja paikallisia ratkaisuja hyödynnetään hyvinvoinnin lähteenä ja kestävän kehityksen perustana. Yhteiskunta
turvaa maaseudulla asumisen ja toiminnan perusrakenteet sekä kannustaa ja tukee ihmisten omaehtoista kehittämistyötä. Maaseudun ihmiset, yhteisöt
ja yritykset voivat hyvin ja yhteisöllisyys, ympäristön
tila ja kilpailukyky ovat parantuneet hyödyttäen samalla koko yhteiskuntaa. Toimijoiden kansainväliset
yhteydet ovat olennaisesti lisääntyneet.166
Sisäisen turvallisuuden yhteistyön kautta maaseudun
kehittämiseen liittyviä hankkeita on koottu Lapin sisäisen
turvallisuuden hankeverkostoon. Maaseudun kehittämiseen liittyvät hankkeet ovat oleellinen osa arjen turvan nimissä tehtävää Lapin sisäisen turvallisuuden työtä. Hankkeiden verkostoitumisen ja yhteisen strategisen suunnittelun sekä vaikuttamisen kautta maaseutuhankkeiden määrä,
kuten myös muiden hankkeiden määrä, on hankeverkos-

Laaja-alainen yhteistyö maaseudun kehittämisessä käynnisti myös säännöllisesti kerran vuodessa toteutettavat
Lapin maaseutufoorumit. Maaseutufoorumien tavoitteena on tarkastella maaseutua laaja-alaisesti sekä rakentaa
toimijoiden välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Lapin ensimmäiseen maaseutufoorumiin 11.9.2010 osallistui 230
lappilaista ja myös valtakunnallista toimijaa. Osin synkkienkin maaseudun tulevaisuusennusteiden rinnalla maaseutufoorumin keskeinen tehtävä on innostaa ja luoda uskoa
lappilaisille toimijoille. Ministeri Sirkka-Liisa Anttila rohkaisi maaseutufoorumin osallistujia seuraavasti:
Nyt on edessä murros, joka on maaseudulle suuri
mahdollisuus. Suomalaisen maaseudun näkymät ovat
nyt valoisammat, kuin pitkään pitkään aikaan.167
Lapin maaseutufoorumin hyvä palaute niin lappilaisten kuin valtakunnallisten toimijoiden osalta vahvisti
maaseutufoorumin tarvetta. Lapin maaseutufoorumin tehtävänä on koota maaseudun elinvoimaisuudesta kiinnostuneita tahoja viemään yhdessä eteenpäin maaseutuasumista, maaseudun elinkeinoja, lähipalvelujen turvaamista,
perusinfrastruktuurin kunnossapitoa ja kehittämistä ynnä
muita maaseudun elinvoimaisuuteen liittyviä asioita. Tau-

Taulukko 22. Lapin maaseutufoorumin suunnitteluun osallistuneet toimijatahot hankkeineen

Toimijataho suunnittelutyöryhmässä

Toimijatahojen hallinnoimat hankkeet

Lapin aluehallintovirasto

Lapin maaseudun arjen turvaverkosto -hanke

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lapin liitto

Mennään kylään -hanke

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lapin maaseudun tulevaisuus muutosjoustavassa yritystoiminnassa (LATU)

Peräpohjolan kehitys ry
ProAgria Lappi

Perusmaatalouden yhteistyöohjelma

Sisäasiainministeriö 2008a, 15.
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 5.
167
Anttila 2010: Alustus Lapin maaseutufoorumissa 9.11.2010.
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lukossa 22 ovat Lapin ensimmäisen maaseutufoorumin
järjestäneet tahot hankkeineen.
Lapin maaseutufoorumin toteuttamisessa ja järjestämiskustannusten kattamisessa hankkeilla oli suuri merkitys. Ilman hankkeiden työvoima- ja taloudellisia resursseja
maaseutufoorumia olisi ollut vaikea toteuttaa. Esimerkiksi
taloudelliset kustannukset Maaseutufoorumissa olivat hieman yli 5 000 euroa, josta valtaosa jaettiin järjestäjätahojen neljän hankkeen kesken.

Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman
maaseutuelinkeinojen painopisteitä ja kärkihankkeita
vuosille 2011 – 2012 ovat muun muassa: Harvaan asutun
maaseudun tietoliikennepalvelujen turvaaminen jatkamalla Laajakaista kaikille -hankkeen toteutusta Lapissa sekä
maaseudun kylien vetovoiman, infrastruktuurin ja palveluiden kehittäminen.169
Pohjoisen ja Lapin maaseututoimijoiden tulee verkostoitua ja muodostaa kumppanuusverkostoja oman
ja toisten alueiden kehittämiseen.170

Lapin maaseutuyhteistyön tulevaisuus
Lapin maaseudun toimijaverkostolla, mukaan lukien sisäisen turvallisuuden verkosto, on hyvät mahdollisuuden
jatkaa ja kehittää hyvin alkanutta poikkihallinnollista ja
sektorirajat ylittävää kokonaisvaltaista maaseudun kehittämistä. Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma
vuosille 2011 ja 2012 toimii yhteisen tahtotilan päämäärän
viitoittajana:
Edistetään monipuolisesti maaseudun yritystoimintaa sekä lisätään maaseutuyritysten ja -yrittäjien
osaamista ja kehitetään uusia liiketoimintamalleja.
Lisätään maaseutualueiden yrittämisen edellytyksiä
sekä asumusviihtyvyyttä kehittämällä kylien palveluja, infrastruktuuria ml. laajakaistat ja ympäristönhoitoa.168

Lapin tulevaisuus näyttää paremmalta kuin pitkään
aikaan. Asioita on kuitenkin vietävä yhdessä ja määrätietoisesti eteenpäin. Siihen tarvitaan vahvaa maakuntahenkeä, uskoa tulevaisuuteen, yksituumaisuutta ja paljon
työtä.171

4.3.3. Hyvinvointi
Lapissa sisäisen turvallisuuden työn kytkeytyminen osaksi
hyvinvointityötä toteutui yksinkertaisen tapahtumasarjan
myötä. Havaittiin, että jossakin päin Suomea turvallisuus
oli integroitu osaksi kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa
ja kuultiin, että Lappiin oltiin työstämässä hyvinvointiohjelmaa vuosille 2010 – 2015. Lapin sisäisen turvallisuuden
verkostossa tartuttiin ideaan turvallisuuden yhdistämisestä
osaksi hyvinvointia. Lapin liiton kanssa sovittiin, että La-

Taulukko 23. Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarien suunnitteluun osallistuneet toimijatahot hankkeineen

Toimijataho suunnittelutyöryhmässä

Toimijatahojen hallinnoimat hankkeet

Lapin aluehallintovirasto
Maaseudun arjen turvaverkosto -hanke

Alkoholiohjelma 2008 – 2011

Lapin liitto
Lapin sairaanhoitopiiri

Tervein mielin Lapissa –osahanke

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Tervein mielin Länsi-Pohjassa -osahanke

Lapin taidetoimikunta
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut -hanke

Terveys ry

Lapin liitto 2010a: Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011 – 2012.
Lapin liitto 2010a
170
Suikkanen 2010: Alustus Lapin maaseutufoorumissa 9.11.2010.
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Lapin Kansa 31.12.2010: Pääkirjoitus.
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Taulukko 24. Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarien toteutuspaikat osallistujamäärineen

Seutuseminaarit

Paikka

Aika

Osallistujia

Pohjois-Lappi

Inari

2. – 3.3.2010

75

Rovaseutu

Rovaniemi

16. – 17.3.2010

91

Itä-Lappi

Kemijärvi

20. – 21.4.2010

62

Luoteis-Lappi

Muonio

4. – 5.5.2010

65

Länsi-Pohja

Kemi

18. – 19.5.2010

60
Osallistujia yht. 353

pin lääninhallituksen sisäisen turvallisuuden sihteeristön
puheenjohtaja osallistuu maakunnalliseen hyvinvoinnin
seurantatyöryhmään asiantuntijajäsenä.

Hankkeiden rooli seutuseminaarien käytännön järjestelyissä työvoimaresursseista seminaarien kustannusten kattamiseen oli merkittävä.

Lapin hyvinvointiohjelman suunnitteluprosessin aikana, syksyllä 2009, Lapin lääninhallituksen sisäisen turvallisuuden sihteeristössä keskusteltiin Alkoholiohjelman
2008 – 2011 alueellisesta toiminnasta. Alkoholiohjelma
ja Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke olivat tehneet
kuntakierroksen Lapin kunnissa. Kuntakierrokselta nousi
esiin tarve alueellisten toimijoiden ja kuntien yhteistyön
jatkamisesta. Myös monet hyvinvointiin liittyvät toimijat,
erityisesti hankkeet, halusivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä
kuntien kanssa.

Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarien teemaksi valittiin Lapin hyvinvointiohjelman jalkauttaminen seutukuntiin ja tavoitteeksi asetettiin suunnitelmallisen kehittämistyön käynnistäminen. Lapin hyvinvointiohjelman
kautta hyvinvoinnin eri osa-alueet ja ohjelmat pyrittiin
tuomaan esille yhtenä kokonaisuutena sekä esittelemään
alueelliset toimijat, julkisen sektorin toimijoista järjestötoimijoihin, kuntien työn tukena olevina resursseina. Seminaarit pidettiin keväällä 2010 viidessä seutukunnassa ja
osallistujamäärät ensimmäisissä seutuseminaareissa olivat
rohkaisevia172.

Yhteisten hyvinvointitavoitteiden toteuttamiseksi
perustettiin työryhmä, joka alkoi suunnitella seudullisia
hyvinvointiseminaareja. Työryhmän puheenjohtajana toimi Alkoholiohjelman aluekoordinaattori ja jäseninä julkisen ja järjestösektorin alueellisia toimijoita. Taulukossa 23
ovat seutuseminaarien suunnittelutyöryhmään osallistuneet toimijatahot hankkeineen.
Seutuseminaarien suunnittelutyöryhmä koottiin
kattamaan hyvinvoinnin eri osa-alueita kuten kulttuuria,
järjestötoimintaa, syrjäytymisen ehkäisyä ja terveyden
edistämistä. Ryhmä ei ollut kaikenkattava läpileikkaus
Lapin hyvinvointikentästä, mutta kompakti kokoonpano
toimijoista, joiden tietotaitoa yhdistelemällä saatiin koottua Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarien toteutusrunko.

172
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Lapin hyvinvointiohjelma ja sen tiimoilta järjestetyt
Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarit juurruttivat turvallisuuden osaksi hyvinvointia. Hyvinvoinnin seutuseminaareissa turvallisuutta tuotiin esille varautumisen ja arjen
turvallisuuden näkökulmasta. Hyvinvoinnin seutuseminaareilla sisäisen turvallisuuden agendaa syrjäytymisen
ehkäisystä tuotiin esille sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien toimintamallien kehittämisen näkökulmasta173.
Seutukuntiin jalkautuva toimintatapa herätti kunnissa
kiinnostusta ja Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarit olivat
suunnitelmallisen yhteistyön avaus. Seutuseminaareille
ollaan suunnittelemassa jatkoa ja suunnittelutyöryhmä on
kasvamassa muutamilla tahoilla alkuperäisestä. Spontaa-

Taulukko 24.
Ks. luku 4.2.1. Korjaavasta työstä ehkäisevään työhön
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nisti syntynyt yhteistyö ei tavoittanut heti kaikkia mahdollisia toimijoita, mutta käynnisti toiminnan nopeasti.
Lapin hyvinvointiohjelman 2010 – 2015 mukaan
turvallisuus- ja turvallisuuden tunne ovat hyvinvoinnin
perustekijöitä. Arjen turvallisuutta tuovat turvallinen koti-,
asuin, työympäristö, turvalliset koulut, liikkumisen turvallisuus, toimivat peruspalvelut ja nopean avun saanti tarvittaessa. Turvallisuutta ei voida ylläpitää vain turvallisuusviranomaisten toimin, vaan se edellyttää eri toimijoiden
välistä yhteistyötä174.
Arjen turvan kautta sisäinen turvallisuus kytkettiin
osaksi lappilaista hyvinvointityötä. Lapin hyvinvointiohjelma on yhteinen tahdonilmaus maakunnan hyvinvoinnin
ja turvallisuuden kehittämisohjelmille ja -toimenpiteille175.
Hyvinvointi maakuntaohjelmassa
Lapin hyvinvointiohjelman kautta sisäisen turvallisuuden
ohjelma ja laaja-alaisen turvallisuusyhteistyön kehittäminen pääsivät Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan 2011 - 2012. Toteuttamissuunnitelman mukaan
lappilaisten hyvinvointia edistetään ensiluokkaisilla palveluilla, elinympäristöllä ja kulttuurilla. Tavoitteena on
hyvinvoivien ihmisten Lappi, jossa panostetaan sairauksia
ja syrjäytymistä ennalta ehkäisevästi aktiiviseen ja terveelliseen elämäntapaan, työssä jaksamiseen sekä yksilöiden
että perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Hyvinvointipalvelujen saatavuus koko maakunnan väestölle varmistetaan kattavalla ja kustannusrakenteeltaan kestävällä
palvelurakenteella.176
Lapin hyvinvointiohjelma on ensimmäinen maakunnallinen ohjelma, joka liittää turvallisuustyön osaksi
laajempaa hyvinvoinnin kokonaisuutta. Turvallisuus
tuo hyvinvointia ja hyvinvointi ylläpitää turvallisuutta177.
Lapin sisäisen turvallisuuden työ on linjassa Lapin
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman kanssa, joten

laaja-alaisen yhteistyön perustat ovat kunnossa. Esimerkiksi Lapin hyvinvoinnin painopisteitä ja kärkihankkeita
vuosille 2011 – 2012 esiteltäessä todetaan, että Lapin arjen
turvallisuutta edistetään sisäisen turvallisuuden ja Lapin
hyvinvointiohjelman tavoitteiden mukaisesti. Seuraava
lainaus on Lapin maakuntaohjelma toteuttamissuunnitelman luonnoksesta:
Kehitetään laaja-alaista turvallisuustyötä kuntien,
valtion viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on onnettomuuksien, rikosten ja häiriötilanteiden vähentäminen. Tavoitteeseen pyritään edistämällä ennaltaehkäisevää
työtä, varhaista puuttumista ja syrjäytymisen ehkäisyä sekä turvaamalla riittävät viranomaisten turvallisuuspalvelut ja viestiyhteydet.178
Lapin sisäisen turvallisuuden tavoitteet on yhteensovitettu Lapin liiton maakunnallisten ohjelmien kanssa.
Sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena oleva poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on juurrutettu maakunnallisiin ohjelmiin, joissa on määritellään
tavoitteiden toteuttamisen vastuutahot ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Esimerkiksi Lapin
hyvinvointiohjelmassa olevia kehittämistavoitteita arvioidaan ja seurataan hyvinvointi-indikaattoreiden avulla179.
Lapin hyvinvoinnin seutuseminaarit järjestettiin Lapin hyvinvointiohjelman jalkauttamiseksi. Jatkossa laajaalaista hyvinvointityötä jatketaan edelleen hyvinvointiohjelman kautta, mutta erityisesti myös toteuttaen Lapin
maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaa 2011 – 2012.
Seutuseminaarien spontaanisti käynnistyneen yhteistyön
vakinaistamisessa Lisäksi Lapin aluehallintovirasto on perustamassa terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmää
hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön edistämiseksi.
Lapin seutuseminaarien kaltaisen laajamittaisen operaation vakinaistaminen vaatii olemassa olevien resurssien
yhteensovittamista ja koordinointia. Keväällä 2010 toteutetut seminaarit vaativat järjestelyjoukolta viiden kaksipäiväisen seminaarin osalta kymmenen työpäivää. Seminaari-

Lapin liitto 2009
Lapin liitto 2009
176
Lapin liitto 2010a: Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011 – 2012.
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Holmlund 2010: Alustus Lapin aluekehityspäivillä 23.9.2010.
178
Lapin liitto 2010a: Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011 – 2012.
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Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetistä (www.sotkanet.fi) on saatavissa kunta-, maakunta- ja koko maan tasoista vuosittaista tilastotietoa esimerkiksi
kodinulkopuolelle sijoitettujen lasten määrästä suhteessa ikäryhmään, koulutuksen ulkopuolelle jääneistä nuorista tai pitkäaikaistyöttömien määrästä. Näiden
ja monien muiden asioiden kehittymistä seurataan Lapin hyvinvointiohjelmatyössä.
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en valmistelut veivät muutamalta henkilöltä lisäksi saman
verran työaikaa kuin itse seminaarit. Hankkeiden kautta
valmistelutyöhön saatiin resursseja, joita ilman seutuseminaarien järjestäminen olisi ollut vaikeaa.
Pohjois-Suomessa on aloitettu alueellisten hyvinvointi- ja terveyspäivien järjestäminen loppuvuodesta
2010. Oulussa järjestetyn seminaarin järjestämisvastuussa olivat Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen
lisäksi monet muut alueelliset ja valtakunnalliset toimijat. Alueellisia hyvinvointi- ja terveyspäiviä on tarkoitus
järjestää kahden vuoden välein ja seuraavia kaavaillaan
Lappiin vuodelle 2012. Lapin päivillä hyvinvointia ja terveyttä tullaan käsittelemään ensimmäistä seminaaria laajaalaisempana kokonaisuutena, jossa sisäisellä turvallisuudella on oma roolinsa.
Aluehallintovirastoissa on korostettu hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuspalvelujen kehittämisessä etupainotteista ennalta ehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista. Hyvinvointi- ja turvallisuustyön kehittämisen yhteinen
tavoite on arjen turvan ja hyvinvoinnin lisääminen sekä
syrjäytymiskehityksen katkaiseminen. Lapin aluehallintovirasto jatkaa työtä inhimillisesti ja taloudellisesti kestävien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittämisessä
vuonna 2011.180

4.3.4. Matkailu
Lapissa matkailulla on suuri työllistävä vaikutus (noin
5 000 henkilöä), sen merkitys kuntien talouteen ja koko
Lapin elinkeinoelämään sekä palvelujen tarjontaan on
merkittävä. Matkailun aluetuotto on Lapissa noin 550
miljoonaa euroa vuosittain. Aluetuoton odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Tästä johtuen Lapin
matkailun turvallisuuden ja matkailuelinkeinon häiriöttö-

män toiminnan varmistaminen ja edelleen kehittäminen on
tärkeää.
Lapin Matkailun turvallisuutta on kehitetty enemmän tai vähemmän systemaattisesti 1980-luvun lopulta
lähtien, aluksi lähinnä Lapin lääninhallituksen ja pelastusviranomaisten välisenä yhteistyönä. Tavoitteena oli
lähinnä sammutus- ja pelastusvalmiuden kehittäminen
tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Vuodesta 1988 lähtien Lapin matkailun turvallisuutta, onnettomuusvalmiutta
sekä viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä
on kehitetty Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) ja
Lapin lääninhallituksen181 yhteistyönä toteuttamissa pelastuspalveluseminaareissa.
Uuden vaiheen Lapin matkailun turvallisuuden kehitysyhteistyössä aloitti vuosina 2003 – 2004 toteutettu Matkailun turvallisuuspassi -hanke, jonka tuloksena kehitettiin
nyt kansallisessa käytössä oleva Matkailun turvallisuuspassi -koulutusohjelma. Hankkeen yhteydessä havaittiin
tarve Lapin matkailun laaja-alaiselle ja systemaattiselle
kehittämiselle. Tästä havainnosta ja yhteisestä päätöksestä
on ollut seurauksena se, että Lapin matkailun turvallisuuden kehittämistyö on edennyt 2000-luvulla tutkimus- ja
koulutuslaitosten, viranomaisten, matkailuelinkeinon, järjestöjen ja kehittämishankkeiden verkostoyhteistyönä.
Matkailu ei ole muista elinkeinoista irrallista toimintaa vaan matkailulla on tuntuvat kerrannaisvaikutukset paikalliseen ja alueelliseen elinkeinoelämään182.
Matkailulla on merkitystä myös paikallisten asukkaiden palveluiden kehittymisessä ja palveluiden saavutettavuuden varmistamisessa. Matkailun turvallisuus on yksi
matkailun laadun osatekijöistä. Turvallisuus on taloustilanteen ohella tärkein yksittäinen matkailuun vaikuttava

Taulukko 25. Esimerkki Kittilän asukasluvun ja matkailijoiden määrän suhteesta
Esimerkki Kittilän asukasluvun ja matkailijoiden määrän suhteesta
Kittilän kunnan väkiluku on noin 6000 henkilöä. Kittilän kunnassa sijaitsevassa Levin tunturikeskuksessa voi kevättalven sesonkiaikana
olla majoittuneena 40 000 henkilöä.

Lapin kansa 29.12.2010: ylijohtaja Timo E. Korvan haastattelu; Korva 2010: Ylijohtajan blogi 29.12.2010
Vuodesta 2010 alkaen Lapin aluehallintovirasto.
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Iivari 2010, 6.
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tekijä. Matkailijavolyymia pystytään kasvattamaan vain
alueilla, jotka matkailija kokee turvallisiksi.183 Taulukossa 25 on esimerkki Kittilän asukasluvun ja matkailijoiden
määrän suhteesta.
Matkailun turvallisuus on kirjattu yhtenä matkailun
keskeisenä laadullisena elementtinä Lapin matkailustrategiaan. Matkailustrategian 2007 – 2010 mukaan Lapista
rakennetaan matkailuturvallisuuden mallialue valtakuntaan184. Päivitettävänä olevassa Lapin matkailustrategiassa
vuosille 2011 – 2014 turvallisuus on nimetty matkailun
yhdeksi perustavanlaatuisista arvoista185.

tiovastuu.188 Lisäksi Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on mukana Suomen akatemian turvallisuustutkimusohjelma-aloitteen valmistelussa.
Lapista ollaan rakentamassa Euroopan turvallisinta matkailualuetta laajan hankekokonaisuuden ja suuren
toimijaverkoston yhteisvoimin. Yhteinen maakunnallinen
tahtotila on tarjonnut Lapin matkailualan tutkimus- ja koulutuslaitoksille mahdollisuuden erikoistua matkailun turvallisuuden edistämiseen. Lapissa toimiva Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti on Suomen johtava matkailun
turvallisuustutkija ja -kouluttaja.

Turvallisuushakuisuus on yksi matkailun megatrendeistä. Muita tunnettuja megatrendejä eli 20 – 30
vuoden päähän vaikuttavia kehitysilmiöitä ovat ympäristötietoisuus, sosiaalinen media, yksilöllisyyden
korostaminen ja väestön ikääntyminen.186
Matkailun turvallisuuden alueellinen koordinointivastuu on sovittu, matkailustrategiasta vastaavan Lapin
liiton johdon kanssa, kuuluvan Lapin aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastossa matkailun turvallisuus on osa
Lapin aluehallintoviraston turvallisuusprosessia ja sitä
tehdään Lapin sisäisen turvallisuuden työnä avoimen verkostotoiminnan työotteella. Toimimalla näin Lapin aluehallintovirasto toteuttaa Lapin matkailustrategian, Lapin
hyvinvointiohjelman ja sisäisen turvallisuuden ohjelman
tavoitteita kehitettäessä matkailun turvallisuutta Lapissa.
Lapin matkailustrategian ja tehdyn yhteistyön tuloksena Rovaniemellä sijaitsevan Matkailualan tutkimus- ja
koulutusinstituutin kehittäminen on nostettu Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa innovaatioilla
ja koulutuksella kilpailukykyä sekä työpaikkoihin osaajia
-osion yhdeksi kärkihankkeeksi187.
Sisäasiainministeriö ja Matkailualan tutkimus- ja
koulutusinstituutti ovat allekirjoittaneet 15.6.2010 kumppanuussopimuksen, jolla sovitaan matkailun turvallisuuden kansallisesta kehittämisestä. Matkailun turvallisuus
on myös osa kansallista ennakointiverkostoa, jossa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutilla on koordinaa-

Lapin liitto 2010b: Matkailustrategia 2011 – 2014, luonnos.
Lapin liitto 2007, 57
185
Lapin liitto 2010b: Lapin matkailustrategia 2011 – 2014, luonnos
186
Iivari 2010, 8
187
Lapin liitto 2010a: Lapin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2011 – 2012.
188
Lapin liitto 2010b: Matkailustrategia 2011 – 2014, luonnos.
183
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5.

Pohdinta Lapin mallista

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia on vaikea sovittaa organisaatiomalleihin.
Lapin toimintamalli on organisaation sijasta
enemmän organismin kaltainen kokonaisuus,
jossa jokaisella toimijalla on oma roolinsa ja
jossa verkoston toimivuus perustuu lukuisten
itsenäisten toimijoiden yhteispeliin. Lapin
mallin avointa verkostoyhteistyötä on myös
vaikea johtaa perinteisin menetelmin, koska
verkoston jäsenet toteuttavat itsenäisten taustatahojen omia tavoitteita. Verkoston johtamisen sijasta kyse on enemmän yhteistyön
koordinoinnista ja eri toimijatahojen tavoitteiden sekä sisäisen turvallisuuden ohjelman
tavoitteiden yhteensovittamisesta.
Lapissa toteutettua työotetta korostetaan kansallisissa ohjelmissa. Kokonaisvaltaiselle näkemykselle ja työotteelle on myös tarvetta sekä alueellisesti että paikallisesti,
mutta kukaan ei tunnu tietävän, miten toimintaa tulisi toteuttaa käytännössä. Aluehallintoviraston on jalkauduttava
kuntiin ja tarjottava osaamistaan, jotta löydetään parhaat
käytännöt hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisessä.

Aluehallintoviraston verkostoyhteistyö voi olla esimerkiksi:
• yhteisten tavoitteiden määrittelyä,
• alueellisten ja paikallisten tarpeiden kartoittamista,
• suunnitteluyhteistyötä ja konsultointia ratkaistaessa
ongelmia,
• hankekumppanuutta turvallisuus- ja hyvinvointihankkeissa,
• turvallisuus- ja hyvinvointihankkeiden seurantaa.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli antaa hyvän pohjan tarkastella poikkihallinnollisen ja sektorirajat
ylittävän yhteistyön mahdollisuuksia alueellisen toiminnan tukena. Lapin malli kehittyy edelleen myös tulevaisuudessa, koska haasteet toimintaympäristössä muuttuvat.
Mikäli sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön malli
onnistutaan luomaan, muiden alueiden toimintamallit jalostavat myös Lapin toimintaa. Tässä luvussa tarkastellaan
Lapin mallin toimivuutta sekä sen vaikeuksia ja uhkatekijöitä. Lopuksi pohditaan Lapin mallin sovellettavuutta
muilla alueilla ja Lapin mallin tulevaisuutta.

5.1.

Miksi Lapin malli toimii?

Lapissa on lähdetty sisäisen turvallisuuden ohjelmien kannustamana, mutta osittain myös lappilaisten omasta aloitteesta, toteuttamaan sisäistä turvallisuutta uudella tavalla.

Taulukko 26. Lapin mallin keskeiset elementit

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallin keskeiset elementit
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1.

Arjen turvallisuuden parantaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

2.

Laaja-alainen käsitys turvallisuudesta

3.

Ohjelmien ja strategioiden yhteensovittaminen

4.

Paikallistason toiminnan ohjaus ja tuki

5.

Avoin verkostoyhteistyö

6.

Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä toiminta

7.

Hankeverkosto kehittämistoiminnan resurssina

8.

Sisäisen turvallisuuden prosessin johtaminen

9.

Arviointi ja seuranta
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Oleellista Lapin mallin kehittämisessä on se, että tarkastelun keskiössä ovat toiminnan vaikutukset yksilön arjen
turvaan. Lapissa pohditaan sitä, miten erilaisia negatiivisia tapahtumaketjuja saadaan ennalta ehkäistyä ja miten
olemassa olevilla resursseilla saadaan ihmiset tuntemaan
olonsa turvalliseksi harvasta asutuksesta ja pitkistä välimatkoista huolimatta. Yksilöiden ja yhteisöjen tukeminen
ja ennalta ehkäisevä työ ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
varautumisesta ja elintärkeiden toimintojen turvaamisesta
tingittäisiin. Lähtökohtana on se, että lappilaisten toimijoiden verkostoitumisella ja arjen turvallisuuteen liittyvällä
tiiviillä yhteistyöllä sekä rakennetaan että ylläpidetään laajoja verkostoja, jotka ovat nopeasti mobilisoitavissa erilaisissa kriisitilanteissa.
Lapin sisäisen turvallisuuden mallin vahvuus on
siinä, että toimintamalli uudistuu jatkuvasti – jotkut asiat
jäävät pois, toiset jalostuvat ja uusia ideoita syntyy. Avoin
verkostoyhteistyö on mallin tärkein elementti. Ilman verkostoyhteistyötä sisäisen turvallisuuden 73:a toimenpidettä alkoholihaittojen torjunnasta suuronnettomuuksien
ehkäisyyn ei pystytä toteuttamaan. Avoin verkosto mahdollistaa yhteiskunnan resurssien tehokkaan käytön, jota
voidaan hyödyntää sekä suunnata muiden Lapin mallin
keskeisten elementtien avulla. Taulukossa 26 listataan elementit otsikkotasolla.
Useita toimijoita yhdistäviä tekijöitä ovat turvallinen
arki ja syrjäytymisen ehkäisy. Niiden kautta turvallisuus
liittyy osaksi kaikkea yhteiskunnallista toimintaa. Turvallisuuden laaja-alainen kytkeminen alueellisiin, maakunnallisiin sekä paikallisiin strategioihin varmistaa monialaisen yhteistyön toteuttamisen. Kuntien taloudellinen
tilanne ei kestä syrjäytymisen lisääntymisestä kasvavaa
kustannuskehitystä. Järjestötoimijat ja hankkeet nousevat
yhä keskeisempään asemaan syrjäytymiskehitysten katkaisussa. Ehkäisevää toimintaa kehittämällä toteutetaan
kansalaisten tarpeiden mukaiset sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät palvelut.
Lapin mallin erityisvahvuus on positiivinen asenne.
Lapissa tunnustetaan olemassa oleva tilanne, mutta ei jäädä murehtimaan sitä, vaan haetaan avoimessa verkostossa
ongelmiin ratkaisuja. Samalla verkostosta on muodostunut
Lapin hyvinvoinnin ja turvallisuuden epävirallinen edunvalvoja, joka vie yhteisiä asioita sekä yhdessä että erikseen
monien vaikutuskanavien kautta kansalliseen päätöksente-
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koprosessiin. Esimerkiksi laajakaistayhteyksien ja peruspalvelujen saavutettavuuden ongelmia voidaan viedä kansalliselle tasolle monen eri intressiryhmän näkökulmasta
ja perustellen tarpeita muun muassa arjen turvallisuuden,
elinkeinojen edellytysten, kansalaisten tasaveroisen kohtelun ja palvelujen saatavuuden turvaamisella.

5.2.

Lapin mallin vaikeudet ja
uhkatekijät

Tässä raportissa on pääasiassa kirjoitettu Lapin mallin
toimivuudesta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Lapin
mallin rakentamisessa olisi ollut vaikeuksia. Todennäköistä on, että myös tulevaisuutta varjostavat erilaiset tiedossa
olevat ja ennakoimattomat uhkatekijät.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamalli perustuu
avoimeen verkostoyhteistyöhön, jossa ihmisten välisellä
vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Ihmiset verkostoituvat tänä päivinä yhä enemmän ilman hierarkioita ja
komentosuhteita sekä rakentavat yhteisöjä omilla ehdoillaan189. Haavoittuvuus ihmisten väliseen kumppanuuteen
perustuvassa toimintamallissa on suurempi kuin organisaatioiden välisessä, yleensä sopimuksiin perustuvassa
kumppanuudessa. Erimielisyydet kuuluvat avoimeen verkostoyhteistyöhön ja niiden kanssa on elettävä.
Lapin toimintamallin rakentamisessa on erimielisyyksien lisäksi esiintynyt kaksi haastetta. Elämme edelleen varsin sektoroituneessa järjestelmässä, joten on varsin
luonnollista, että jokaisesta organisaatiosta löytyy poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän yhteistyön vastustajia. Laaja-alaista verkostoyhteistyötä toteutettaessa tulee
myös jatkuvasti esille toimijoita, joita ei ole osattu huomioida toimintoja suunniteltaessa.
Jokaisessa organisaatiossa on verkostoyhteistyötä
vastustavia henkilöitä
Poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä verkostomainen työskentelyote ei ole yhteiskunnassamme valtavirtaa,
vaikka sitä hallitusohjelmassa ja monissa valtakunnallisissa ohjelmissa korostetaan. Yhteiskuntamme perustuu
vahvaan sektorijakoon, jossa turvallisuustyötä tehdään
turvallisuustoimijoiden keskuudessa, maaseutua kehittävät maaseututoimijat ja hyvinvoinnista vastaavat sosiaalija terveysalan toimijat. Sisäisen turvallisuuden verkosto-

Vrt. Ståhle 2010.
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mainen työote ei ole itsestään selvyys Lapissakaan. Lapin
sisäisen turvallisuuden toimintamallia on rakennettu vasta
vuodesta 2007 lähtien, joten poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä vasta harjoitellaan.

Kehitysjohtaja Eija Räihä, Lapin Martat ry: Lapin
sisäisen turvallisuuden suunnitelmassa (AVI) on
nostettu esille arjen turvallisuus. Tätä me martatkin
haluamme lisätä.191

Jokaisessa organisaatiossa julkiselta sektorilta elinkeinoelämään ja järjestöihin on toimijoita, jotka vastustavat monialaista verkostoyhteistyötä. Pääasiallisesti vastustamista perustellaan resurssien puutteella. Laaja-alaista
verkostoyhteistyötä on myös vaikea hahmottaa ja johtaa
perinteisin johtamismetodein. Verkostoyhteistyö vaatii
avointa asennetta sekä hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja.

Lainaus valtakunnallisesta Marttaliiton lehdestä
on hyvä esimerkki siitä, että erityisesti järjestösektorilla
on kiinnostusta verkostoyhteistyöhön. Järjestöt toimivat
konkreettisesti arjessa ihmisten tukena, turvana ja osallisuuden kanavina. Järjestökenttä on kuitenkin hyvin laaja
ja pirstaleinen, joten kaikkien järjestöjen kartoittaminen
on julkisen sektorin näkökulmasta vaikeaa. Esimerkiksi
Lapissa on yli 400 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä sekä
noin 300 kyläyhdistystä192.

On todennäköistä, että ilman Maaseudun arjen turvaverkosto -hanketta sisäisen turvallisuuden alueellisen
toimintamallin kehittäminen olisi aluehallintouudistuksen
ensimmäisen vuoden aikana loppunut. Aluehallinnon uudistus ja lakisääteisten tehtävien painottaminen on johtanut siihen, että välillä sisäisen turvallisuuden alueellista
prosessia on viety eteenpäin lähes yksinomaan hankeverkoston avulla.
Aluehallintouudistuksessa AVI:n tehtäväksi määriteltiin valvonta ja ELY-keskuksen tehtäväksi kehittäminen190.
Aluehallintouudistuksen alkuvaiheessa tiukka tulkinta
aluehallintoviraston roolista, vain valvovana viranomaisena, vaikeutti sisäisen turvallisuuden aseman rakentumista.
Lapissa sisäisen turvallisuuden asemaa parannettiin siirtämällä sisäinen turvallisuus pelastustoimen ja varautumisen
vastuualueelta ylijohtajan alaisuuteen vuoden 2010 lopulla. Siirto mahdollistaa laaja-alaisen turvallisuustyön, jossa
valvontatehtävien ja peruspalvelujen arvioinnin tuloksia
voidaan käyttää monialaisessa yhteistyössä Lapin hyvinvoinnin ja sisäisen turvallisuuden kehittämiseen.
Kaikkia yhteistyökumppaneita ei osata huomioida
toimintoja suunniteltaessa
Yhteistyökumppaneiden huomioimattomuus toimintoja suunniteltaessa on periaatteessa positiivinen ongelma.
Varsin usein on tullut esille toimijoita, joiden kiinnostusta
sisäiseen turvallisuuteen ei ole osattu aavistaa. Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyötä on rakennettu
avoimen verkoston ajatuksella, jossa uudet kumppanit on
otettu ilolla vastaan.

Lapissa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on
onnistuttu kehittämään tiivistämällä yhteistyötä järjestötoimijoita koordinoivien tahojen kanssa. Kansallisella tasolla toimii järjestötoimintaa kokoavia kattojärjestöjä, kuten
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry, Suomen Kylätoiminta ry ja Suomen Punaisen Ristin koordinoima Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Järjestötoimintaa koordinoivien
alueellisten yhdyshenkilöiden kautta järjestönäkökulma ja
järjestöjen resurssit on yhteensovitettu sekä alueelliseen
että paikalliseen sisäisen turvallisuuden työhön.

5.3.

Lapin mallin siirrettävyys

Lapin aluehallintoviraston koordinoima sisäisen turvallisuuden malli perustuu aluetason toimijoiden tasavertaiseen kumppanuuteen. Avoimessa vuorovaikutuksessa
löydetään kanavia tukea kunta- ja kylätason toimijoita
valtakunnallisten ohjelmien toteutuksessa sekä vaikuttaa
niihin. Malli hyödyntää olemassa olevia resursseja, kuten järjestöjä ja perinteisiä turvallisuustoimijoita, aiempaa
paremmin kansalaisten kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnin
turvaamisessa.
Toimintamalli on kehitetty Lapissa ja sisäisen turvallisuuden ohjelman viitekehyksessä, joten toimintamallia
ja sen keskeisiä elementtejä esitellään Lapin olosuhteissa
ja sisäisen turvallisuuden ohjelman näkökulmasta. Lapin
mallin tarkoitus ei ole olla suoraan siirrettävissä toiselle
alueelle, koska jokaisella alueella on oma toimintaympäristö ja -kulttuuri sekä erilaiset tarpeet. Erityisesti raportin
yhteenvedossa on pyritty kuvaamaan Lapin toimintamallia

Lauseessa käytettiin lyhenteitä AVI aluehallintovirastosta ja ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta luettavuuden helpottamiseksi.
Räihä 2010:Martat 5/2010.
192
Lapin kyläyhdistyksistä noin 200 on rekisteröityjä yhdistyksiä.
190
191
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ja sen keskeisiä elementtejä toiminta-alueneutraalisti, jotta niiden siirrettävyyttä ja sovellettavuutta olisi helpompi
arvioida.
Tämän loppuraportin tavoitteena on keskittyä kuvaamaan Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyötä siten, että sen sovellettavuutta voidaan arvioida myös muilla
alueilla ja muissa yhteyksissä. Lapin mallin sovellettavuutta kannattaa arvioida alueellisessa sisäisen turvallisuuden
työssä, maaseudun kehittämisessä tai hyvinvoinnin edistämisessä. Lapin mallissa kyse on alueellisten toimijoiden
yhteistyöstä ja yhteisestä alueellisesta tahtotilasta, joten
malli on sovellettavissa myös muiden toimialojen tarpeisiin. Yhteiskunnassa on vain yhdet resurssit, joita on hyödynnettävä eri tilanteissa.
Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallia on rakennettu yleistä hallinnollista aluejakoa noudattaen. Toiminnan perusta on paikallistasolla, johon kuntien lisäksi
Lapin mallissa lasketaan myös kylätaso. Maakuntaohjelmien kautta vahvistetaan maakunnallista tahtotilaa ja linjataan maakunnan kehittämistoimenpiteitä. Kansallisen
tason yhteistyöllä yhteensovitetaan alueellinen ja paikallinen toiminta valtakunnallisiin linjauksiin ja varmistetaan
oman alueen tarpeiden huomiointi kansallisessa päätöksenteossa.
Lapin aluehallintoviraston toiminta-alueella on yksi
merkittävä ero verrattuna muiden aluehallintovirastojen
toiminta-alueisiin. Lapissa aluehallintoviraston toimintaalueen ja Lapin maakunnan rajat ovat samat. Lappi on
monien alueellisten toimijoiden näkökulmasta yhtenäinen
alue pitkistä välimatkoista ja harvasta asutuksesta huolimatta. Lapissa esimerkiksi aluehallintovirastolla, ELYkeskuksella, Lapin liitolla, Lapin korkeakoulukonsernilla,
Lapin pelastuslaitoksella ja monien järjestöjen alueellisilla
toimijoilla on sama toiminta-alue.
Sisäisen turvallisuuden alueellisessa yhteistyössä on
kyse keskeisille toimijoille mielekkään toiminta-alueen
löytämisestä. Toiminta-alue tulee kokea omaksi, jotta sen
vuoksi halutaan työskennellä yhdessä. Maakuntaliittojen
maakuntaohjelmat, hyvinvointiohjelma sekä muut ohjelmat ja strategiat ovat keskeisiä eri toimijatahojen tavoitteiden yhteen sovittajia. Lapin sisäisen turvallisuuden
toimintamallin kokemusten pohjalta vaikuttaa siltä, että
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maakunta saattaisi muuallakin olla sopivin toiminta-alue.
Maakuntaohjelmien kautta syntyy ohjelmapoliittinen tahtotila toimia oman alueen hyväksi ja maakunta on sekä
asukkaille että toimijoille riittävän yhtenäinen ja omaksi
koettu alue.
Sisäisen turvallisuuden ohjelma mahdollistaa eri
toimijoiden tavoitteiden yhteensovittamisen sekä poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän verkostoyhteistyön
toteuttamisen. Sisäisen turvallisuuden laaja-alainen turvallisuusyhteistyö ei vaadi suuria henkilöstöresursseja tai
hallinnollisia päätöksiä. Turvallisuusyhteistyö vaatii aktiivista ja sosiaalista työotetta, jolla aluehallintovirastojen
virkamiehet edesauttavat omien ja kumppaneidensa tulostavoitteiden toteuttamista sekä toiminta-alueensa elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantamista.

5.4.

Lapin mallin tulevaisuus

Lapin sisäisen turvallisuuden toimintamallin tulevaisuus
näyttää hyvältä. Lapin malli on saanut huomattavan paljon
positiivista palautetta kansalliselta, alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Toiminta on linjassa kansallisten ohjelmien
kanssa hallitusohjelmasta eri ministeriöiden ja järjestöjen ohjelmiin. Lisäksi vuoden 2010 lopulla julkaistu Varautuminen ja kokonaisturvallisuus -komiteamietintö193
korostaa laaja-alaista turvallisuustyötä, jossa käytetään
yhteiskunnan kaikkia voimavaroja valtion johdosta paikallistasolle – on olemassa vain yhdet resurssit, joita on
hyödynnettävä turvallisuustilanteesta riippuen. Komiteamietinnön keskeiset linjaukset ovat yhteneviä Maaseudun
arjen turvaverkosto -hankkeen havaintojen kanssa.
Lapin mallin hyödyntäminen kansallisella tasolla
Sisäasiainministeriö on asettanut työryhmän laatimaan
ehdotusta sisäisen turvallisuuden alueellisen turvallisuusyhteistyön toimintamallista. Lapin aluehallintovirastosta
valmistelutyöryhmään osallistuu ylijohtaja Timo E. Korva ja työryhmän sihteeristöön pelastusylitarkastaja Seppo
Lehto sekä projektipäällikkö Marko Palmgren. Lapin sisäisen turvallisuuden työn kautta on vaikutettu siihen, että
valmistelutyöryhmään on valittu viranomaistoimijoiden lisäksi myös valtakunnalliset järjestötoimintaa koordinoivat
tahot: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry ja Suomen
Kylätoiminta ry194.

Valtioneuvoston kanslia 2010 (Ns. Hallbergin komitean mietintö).
Järjestökoordinaatiota tekevistä tahoista myös Vapaaehtoista pelastuspalvelua koordinoivan Suomen Punaisen Ristin edustaja osallistuu työryhmään.
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Järjestötoimintaa koordinoivien tahojen osallistuminen kansallisen mallin valmisteluun on oleellisen tärkeää.
Lapissa avoin verkostoyhteistyö perustuu koordinoivien tahojen yhteistyöhön, jossa Lapin aluehallintovirasto
koordinoi viranomaistoimintaa ja yhteensovittaa sitä järjestötoimintaan alueellisten järjestökoordinaatiotahojen
kanssa. Alueellisen mallin valmistelutyöryhmään ja sen
sihteeristöön valittujen kansallisten järjestökoordinaatiotahojen alueelliset toimijat ovat Lapin mallin keskeisiä
voimavaroja yhteensovitettaessa kyläyhdistysten, sosiaali- ja terveysalan yhdistysten sekä Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun kuuluvien järjestöjen tavoitteita ja toimintaa
laaja-alaiseen hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön.
Sisäisen turvallisuuden alueellinen toimintamalli valmistellaan kevään 2011 aikana195 ja valmistelussa
huomioidaan olemassa olevat alueelliset yhteistyömallit ja hyvät käytännöt. Tämän raportin valmistuminen on
yhteensovitettu alueellisen toimintamallin valmisteluprosessin kanssa. Lapin malli sisäisen turvallisuuden verkostoyhteistyössä -raportti julkaistaan harvaan asuttujen
alueiden turvallisuusseminaarissa Joensuussa 17.2.2011.
Valmistelutyön kautta Lapin mallissa kehitetty alueellisen
yhteistyön malli pääsee heti tuoreeltaan sekä kansallisen
tason että muiden alueiden toimijoiden tarkasteltavaksi.
Palautteiden ja muiden alueiden hyvien käytäntöjen kautta
Lapin mallia voidaan arvioida ja kehittää.
Mikäli sisäasiainministeriön suunnitelma alueellisista toimintamalleista toteutuu, alueellisten sisäisen turvallisuuden toimintamallien kautta saadaan jatkossa yhä
enemmän hyviä käytäntöjä eri alueiden sovellettavaksi.

Alueellisen toimintamallin valmistelussa on huolehdittava
siitä, että eri alueilla voi olla erilaisia toteutusmalleja, jotta
alueelliset erityispiirteet voidaan huomioida. Alueellisten
toimintamallien toteutuksessa on tärkeää, että sisäasiainministeriö ja muut keskeiset kansalliset toimijat sopivat
alueellisten toimintamallien ohjauksesta ja vertaiskehittämisestä. Taulukossa 27 on toimenpide-ehdotukset sisäisen
turvallisuuden alueellisen yhteistyön edistämiseksi.
Laaja-alaisen turvallisuusyhteistyön
juurruttaminen Lapissa
Lapin aluehallintoviraston tavoitteena on kehittää alueellista sisäisen turvallisuuden malliaan yhteensovittamalla
aluehallintoviraston hyvinvointi- ja turvallisuusprosesseja.
Syrjäytymiskierteiden katkaisussa laaja-alainen yhteistyö
ennalta ehkäisevässä työssä ja varhaisessa puuttumisessa
on tärkeää. Poikkihallinnollisella työotteella aluehallintovirasto vastaa aiempaa paremmin kansalaisten ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä edistää tasa-arvoista, hyvinvoivaa
ja turvallista yhteiskuntaa.
Laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja varautumisen edistäminen mahdollistaa aluehallintoviraston valvontatoiminnassa sekä peruspalvelujen
arvioinnissa saatavan tiedon aiempaa tehokkaamman hyödyntämisen196. Ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat sekä hyvinvoinnin, että
arjen turvallisuuden kannalta painopistealueita, kun kehitetään sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä toimintamalleja kansalaisten tueksi.

Taulukko 27. Toimenpide-ehdotukset sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön edistämiseksi

Toimenpide-ehdotukset sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön edistämiseksi
1.

Sisäasiainministeriö vastaa alueellisten yhteistyöverkostojen välisestä kehittämis- ja koulutustoiminnasta

2.

Kehittämis- ja koulutustilaisuuksiin osallistuu viranomaisten lisäksi sekä alue- että kansallisen tason järjestökoordinaattorit

3.

Kehittämis- ja koulutustilaisuuksissa vahvistetaan laaja-alaista verkostoyhteistyötä, levitetään hyviä käytäntöjä ja
vertaisarvioidaan alueellisia yhteistyömalleja

Valmistelutyöryhmän työskentely päättyy 30.6.2011.
Valtiovarainministeriön raportti (Valtiovarainmisteriö 2010a, 11) aluehallintovirastojen keskeisistä arvioista peruspalvelujen tilasta suosittelee, että peruspalvelujen arvioinnissa tulisi lisätä kuntien ja aluehallintovirastojen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä siten, että kunnat voisivat nykyistä paremmin
hyödyntää arviointituloksia.

195
196
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Lapin aluehallintoviraston näkökulmasta laaja-alainen verkostoyhteistyö on kustannustehokasta. Noin yhden
henkilötyövuoden resursseilla mahdollistetaan yhteiskunnan resurssien laaja-alainen hyödyntäminen. Käytännössä
Lapin sisäisen turvallisuuden verkostoa on sekä kehittänyt
että ylläpitänyt yksi työntekijä, pelastusylitarkastaja Seppo
Lehto, oman työn ohella vuodesta 2007 lähtien. Maaseudun arjen turvaverkosto -hankkeen aikana hankkeen projektipäällikkö Marko Palmgren toimi lisäresurssina. Jatkossa Lapin aluehallintovirastossa kaavailtua laaja-alaista
hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyötä voidaan toteuttaa
muutaman asiasta kiinnostuneen ja motivoituneen työntekijän osittaisella työpanoksella. Lisäksi koordinointia
voidaan tehostaa aluehallintovirastossa toimivien hyvinvointi- ja turvallisuushankkeiden avulla.
Visio Lapin aluehallintoviraston laaja-alaisen
hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyön mallista
Aluehallintoviraston ylijohtajan rooli uuden toimintatavan
ja työotteen käyttöönotossa sekä kehittämisessä on merkittävä. Poikkihallinnollinen ja sektorirajat ylittävä työote
lisää koordinoinnin tarvetta sekä Lapin aluehallintoviraston sisäisessä yhteistyössä että ulospäin suuntautuneessa
verkostoyhteistyössä. Aluehallintoviraston rooli toimintaalueensa hankkeiden, järjestöjen ja viranomaisten yhteensovittajana kasvaa. Tästä johtuen toiminnanohjaus tulee
olla viraston johtajalla.
Viraston muun johdon on tuettava omalla toiminnallaan poikkihallinnollisuutta ja verkostotoimintaa huomioimalla yhteistyömahdollisuudet strategisesta suunnittelusta

käytännön toteutukseen. Jatkuvan keskusteluyhteyden
ylläpitäminen vastuualueen johdon ja verkostotyöntekijöiden kesken on ensiarvoisen tärkeää. Työnjohdollisesti on
tärkeää, että vastuualueilla ja niiden välillä on säännöllistä
keskustelua verkostotoiminnasta työntekijöiden ja johdon
kesken.
Aluehallintoviraston tulee nimetä kolmesta viiteen
eri toimialoja edustavaa henkilöä erikoistumaan poikkihallinnollisuutta edistävän verkostoyhteistyön kehittämiseen
ja varata heille 20 – 50 prosenttia työajasta tämän tehtävän
hoitamiseen. Työntekijät vastaavat oman vastuualueensa
edustajina laaja-alaisesta verkostoyhteistyöstä virkatyönään. Virkamiesten tulee olla kiinnostuneita laaja-alaisesta
verkostoyhteistyöstä. Lisäksi aluehallintoviraston muu
henkilökunta koulutetaan ja ohjataan huomioimaan poikkihallinnollisen ja sektorirajat ylittävän työskentelyn mahdollisuudet. Visio Lapin aluehallintoviraston laaja-alaisen
turvallisuus- ja hyvinvointityön toteutuksesta on taulukossa 28.
Laaja-alaista verkostoyhteistyömallia toteuttamalla
syntyy luotettavaa kumppanuutta, jossa erityisesti järjestökoordinoijat kokevat aluehallintoviraston luotettavaksi
kumppaniksi. Verkostoyhteistyö mahdollistaa olemassa
olevien resurssien tehokkaan hyödyntämisen ja uusien toimintamallien kehittämisen. Aktiivisella ja laaja-alaisella
verkostoyhteistyöllä Lapin aluehallintovirasto tuo merkittävää lisäarvoa toiminta-alueensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä turvallisuuden ja varautumisen
parantamiseen.

Taulukko 28. Visio Lapin aluehallintoviraston laaja-alaisen turvallisuus- ja hyvinvointityön toteutuksesta

Visio Lapin aluehallintoviraston laaja-alaisen turvallisuus- ja hyvinvointityön toteutuksesta
1.

Laaja-alaista, poikkihallinnollista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä tehdään aluehallintoviraston ylijohtajan ohjauksessa.

2.

Viraston johto luo edellytyksiä avoimen verkostoyhteistyön kehittämiselle strategisesta suunnittelusta käytännön toteutukseen.

3.

Aluehallintovirasto yhteensovittaa Lapin sisäisen turvallisuuden sihteeristön ja terveyden edistämisen koordinaatiotyöryhmän
toimintaa.

4.

Aluehallintovirasto nimeää kolmesta viiteen eri toimialoja edustavaa virkamiestä koordinoimaan ja kehittämään hyvinvointiin
sekä turvallisuuteen liittyvää verkostoyhteistyötä. Työntekijät vastaavat oman vastuualueensa edustajina laaja-alaisesta
verkostoyhteistyöstä virkatyönään. Työntekijöille varataan 20 – 50 prosenttia työajasta tämän tehtävän hoitamiseen.
Nimettävien henkilöiden tulee olla verkostoyhteistyöstä kiinnostuneita.
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Liitteet
Liite 1.
Suomen maaseututyypit 2006

77

Liite 2.
Lapin kuntien, Lapin ja koko maan vertailu turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvän indikaattorin avulla
Kunta

1

2

3

4

5

Enontekiö

21,5

20

37

24,4

2,6

Inari

20,6

36

61

14,4

2,7

Kemi

9,8

47

76

22,6

Kemijärvi

11,6

43

65

Keminmaa

11,8

27

Kittilä

27,1

Kolari

6

7

8

9

8,2

12

20,3

1,2

13,2

12,1

14,1

3,2

25,4

2,3

11,7

13,5

7,9

3,8

18,4

11,2

1,6

10,6

17,3

8,4

5

32

12,5

3,0

1,2

8,4

15,7

12,6

4,3

43

56

13,4

0

0,6

10,5

11,2

20,2

8,5

22,9

27

67

20,5

3,8

1,2

7,2

7,5

11,9

3,4

14

15

47

17,2

1,5

8,5

11

8,4

3,4

Pelkosenniemi

15,3

14

86

15,9

4,5

0

7,1

12,2

20,3

6,6

Pello

10,5

22

41

15,1

4,6

1,2

8

16

11,3

4,7

Posio

8,2

40

65

17,5

5,7

0,8

7,4

13,2

9,8

8,3

Ranua

6,8

27

52

29,9

2,7

0,6

14,4

12

21,8

5,4

Rovaniemi

9,5

37

67

17,5

6,2

1,2

8,6

18,5

14,2

2,1

Salla

9,4

27

63

23,1

4,2

1,3

10,4

14

7,4

9,7

Savukoski

6,8

9

58

32,1

0

8,6

5,6

18,8

14,5

Simo

2,8

38

54

18,9

2,4

1,3

11,2

14,9

14,7

4,6

Sodankylä

11,3

22

52

16,7

4,0

1

9,8

12,1

15,8

9

Tervola

5,3

8

43

18,2

0

0

10

11,3

15,6

9

Tornio

9,1

39

44

17,6

4,8

1

9,4

19,2

13,2

2,3

Utsjoki

45,7

9

8

24,6

14,4

19,5

8,2

35

9,3

Ylitornio

9,8

25

62

20

3,7

1,1

8

17,7

14,4

3,1

Lappi

11,2

20

59

19,5

4,9

1,2

9,6

15,7

13

4,4

Koko maa

8,3

37

37

14,1

5,4

1,3

11,8

21,4

11,4

5,9

Muonio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Alkoholijuomien myynti asukasta kohden 100 %:n alkoholina, litraa (2009)
Rikoksista epäiltyjen 15-24 v. (pl liikennerik.) osuus 1000 samanikäistä kohden (2009)
Perheväkivalta -hälytystehtävien lkm / 10 000 asukasta (2009)
Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18 v. osuus, prosentteina samanikäisistä (2008)
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 v. vastaavan ikäisistä (2008)
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 v. vastaavan ikäisestä väestöstä (2008)
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 v. 1000 samanikäistä kohden (2008)
Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä (2008)
Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 v. täyttäneet % vastaavan ikäisistä (2009)
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa olleet 75 v. täyttäneet % vastaavan ikäisistä (2008)
Lapin kuntien 2 korkeinta arvoa ko. indikaattorissa
Lapin kuntien 2 matalinta arvoa ko. indikaattorissa
Lapin kolme suurinta arvoa vrt. indikaattorissa
Lapin kolme matalinta arvoa vrt. indikaattorissa
Huom. Korkein luku ei välttämättä aina huonoin esim. kohdat 5
ja 9 voidaan katsoa ehkäiseväksi työksi, jolla ehkäistään
raskaamman avun tarvetta
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Liite 3.
Lapin sisäisen turvallisuuden hankeverkosto vuonna 2007
(Kaikki hankkeet ovat vuoden 2007 kuviossa vasta suunnitteluvaiheessa)

Hallitusohjelma
Sisäisen turvallisuuden
ohjelma
hj l
Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö

Matkailualan
TurvallisuuspassiTyöryhmä
Pj. MARA ry

Lapin matkailun
turvallisuushanke
L i lää
Lapin
lääninhallitus
i h llit
Lapin liitto
Lapin TE-keskus
Lapin ympäristökeskus
Roi koulutuskuntayht.
y
Matkailualan yritykset

Sisäasiainministeriö
Lapin lääninhallitus
Sisäisen turvallisuuden
sihteeristö

Turvallisuusprojektit
Turvallisuusprosessiksi

Suomen kylätoiminta ry

SYNENERGIAA

Kylien palvelutuotantohanke
Rovaniemi
Marita Ulusoy

Kylien turvallisuussuunnitelmahanke
Lapin kyläasiainneuvottelukunta,
Savukoski
Eija Leppäjärvi

EHYT -hanke
SPR
Veli-Matti Ahtiainen
Lappi, Oulu, SavoKarjala, Turunmaa

YHTEISTYÖ
S Ö HANKKEIDEN KESKEN
S
Lapin lääninhallitus, Lapin kyläasioiden neuvottelukunta, Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, SPR, Lapin Yliopisto, Ylä-Kemijoen aluelautakunta
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