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1. Johdanto

Viime vuosina harvaan asutulla maaseudulla on ollut useita erityisesti järjes-
töjen koordinoimia turvallisuushankkeita, joiden tapahtumissa kyläläiset ovat 
harjoitelleet omatoimista varautumista muun muassa myrskyjen aiheuttamien 
sähkökatkosten varalle. Käytännön alkusammutus- ja ensiaputaitojen opette-
lun lisäksi on kerrattu kotivaraa ja tehty riskikartoituksia. Järjestöjen tarjoa-
mien palveluiden merkitys on suuri, mutta kokonaiskuva niiden käytännöistä 
ja tapahtumista on ollut puutteellinen. Tämän esiselvityksen tehtävänä on koo-
ta yhteen vuosien 2007-2013 välisellä ajalla toteutetut omatoimiseen varautumi-
seen ja kyläturvallisuuteen liittyvät hankkeet, jotka ovat kohdistuneet pääasias-
sa harvaan asutulle maaseudulle. Selvitys vertailee ja nivoo yhteen kyseisten 
hankkeiden toimintatavat, opetussisällöt ja menetelmät sekä samalla luo koko-
naiskuvan viime vuosina toteutetuista maaseudun turvallisuushankkeista.

Väestön muuttaessa kasvukeskuksiin, harvaan asutun maaseudun palvelut 
kuten poliisi ja pelastuspalvelut heikkenevät. Tällöin kotitalouksien varautumi-
nen ja selviytyminen onnettomuus- ja häiriötilanteissa tulee olemaan entistä 
riippuvaisempi kyläläisten omatoimisuudesta ja yhteistyöstä. Ennaltaehkäise-
vä turvallisuus- ja varautumien korostuvat, kun tiedetään viranomaisavun ole-
van kaukana. Omatoimisen varautumisen korostuessa kiinnittyy huomio jär-
jestöjen tarjoamiin palveluihin, jotka edesauttavat asukkaiden järjestäytymistä, 
luovat taitoja sekä lisäävät turvallisuustietoisuutta kylissä. Kolmannen sektorin 
tarjoamien palveluiden merkityksen kasvaessa tarvitaan myös tietoa palvelui-
den kehittämisen tueksi. 

Selvityksen alussa tuodaan esiin niitä yhteiskunnallisia taustatekijöitä, val-
tionhallinnon ohjausmekanismeja ja turvallisuussuunnittelua, joilla on pyrit-
ty vaikuttamaan harvaan asuttujen alueiden ihmisten turvallisuustilanteeseen. 
Lisäksi selvitetään järjestöjen roolia omatoimisen varautumisen kehittäjinä ja 
palveluiden tarjoajana harva-alueilla. Tämän jälkeen esitellään viimevuosien 
turvallisuushankkeita ja niiden toimintatapoja. Selvityksen lopussa etsitään 
kyläturvallisuushankkeiden hyviä käytäntöjä ja annetaan suosituksia tulevien 
hankkeiden toteuttamiseksi.



2. Esiselvityksen  
tavoitteet ja toteutus

Esiselvitys on toteutettu osana Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Arjen tur-
va harvaanasutuilla alueilla – kylien turvallisuuskoulutus -hanketta, jossa Kai-
nuulaisten kylien omatoimista varatumista kehitetään vuoden 2014 aikana. Esi-
selvitys kokoaa yhteen tietoa kyläturvallisuushankkeiden hyvistä käytännöistä ja 
työskentelytavoista, joita voidaan hyödyntää nykyisissä ja tulevissa hankkeissa. 

Hankkeiden vertailemiseksi kerättiin aineisto, joka koostuu hankkeiden 
tuottamista materiaaleista, kuten väli- ja loppuraporteista, hankemateriaali-
pankkien sisällöistä ja hankkeiden yleisesityksistä. Lisäksi selvityksessä haasta-
teltiin seitsemää hankkeissa mukana ollutta henkilöä. Näkökulmien monialai-
suuden takaamiseksi haastateltiin seuraavia eri tahoja: paikallista kylätoimijaa, 
Suomen Punaisen Ristin projektipäällikköä, kolmea pelastuslaitoksen työnteki-
jää, maakunnallista kylätoiminnan kehittäjää sekä aluehallintoviraston virka-
miestä. Haastatteluiden avulla saatiin lisätietoa toimintatavoista, projektien on-
gelmakohdista sekä hyvistä käytännöistä.

Tarkastelun kohteeksi valittiin 21 hanketta, jotka keskittyvät omatoimiseen 
varautumiseen pääasiassa harvaan asutulla maaseudulla ja ydinmaaseudulla. 
Vertailuun on otettu mukaan myös sellaisia hankkeita, jotka eivät ole varsinai-
sia kyläturvallisuushankkeita, mutta niiden toteutuksessa on osittain vaikutettu 
myös harvaan asuttujen kylien turvallisuuteen. Varhaisin hanke oli käynnisty-
nyt helmikuussa 2007 ja viimeisin syksyllä 2013. Esiselvitys ei vertaa hankkei-
den vaikuttavuutta tai saatuja tuloksia, vaan tavoitteena on luoda selkeä ko-
konaiskuva 21 hankkeen toimintatavoista, hyvistä käytännöistä ja hankkeiden 
ongelmista. Esiselvityksen tuottamaa tietoa ja suosituksia voidaan hyödyntää 
tulevissa hankkeissa ja samalla uusi tieto pyrkii jäsentämään pirstaleista han-
kekenttää. 

 

Kuva 1 Maaseutualueiden paikkatietopohjainen luokittelu vuodelta 2012. 

Kuva 2: Pyydä julkaisulupa. Kirjoita kuvalle nimi.
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Sisempi kaupunkialue

Ulompi kaupunkialue

Kaupungin kehysalue

Maaseudun paikalliskeskukset

Kaupungin läheinen maaseutu

Ydinmaaseutu

Harvaan asuttu maaseutu

KAUPUNKI–MAASEUTU -luokitus

Suomen ympäristökeskuksen kaupunki–maaseutu -luokitus (Helminen ym. 2012).
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3. Sisäisen turvallisuuden  
hallinnollinen ohjaus ja  
turvallisuussuunnittelu

Maaseudulla ja sen harvaan asutuilla alueilla omatoiminen varautuminen1 ko-
rostuu, koska nopea avun saaminen viranomaisilta kestää kauemmin kuin taaja-
missa. Kaupunkilaisiin verrattuna maaseudun asukkaat ovatkin huolestuneem-
pia terveys-, poliisi sekä palo- ja pelastuspalveluiden saatavuudesta (Harvaan 
asuttujen alueiden turvallisuus – asukkaiden kokemuksia 2009, 36). Jatkuva 
huoli palveluiden säilymisestä vaikuttaa heikentävästi koettuun turvallisuuden 
tunteeseen tilanteessa, jossa väestön ikääntymisen seurauksena turvallisuus-
palveluita tuottavasta henkilöstöstä on pulaa (Turvallisuus harvaan asutuilla 
alueilla 2009, 4–5). Valtionhallinto on huomioinut ongelmat jo kahdessa en-
simmäisessä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa vuosina 2004 ja 2008. Niissä on 
haettu ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden turvallisuuskysymyksiin. Keinoja 
ovat olleet muun muassa paikallisen turvallisuussuunnittelun kehittäminen ja 
kansalaisjärjestöjen hyödyntäminen. Vuoden 2008 ohjelmassa (emt. 20) tode-
taankin, että kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli lähiyhteisöjen turvallisuu-
den vahvistajana ja niiden merkitys korostuu harvaan asutuilla alueilla. 

Viime vuosina harvaan asutulla maaseudulla on ollut useita järjestöjen 
koordinoimia turvallisuushankkeita, joiden tapahtumissa kyläläiset ovat har-
joitelleet omatoimista varautumista esimerkiksi myrskyjen aiheuttamien säh-
kökatkosten varalle. Naapuriapurinkien perustaminen, kotivaran kertaaminen 
ja kyläturvallisuussuunnitelmien tekeminen ovat esimerkkejä toimintamuo-
doista, joilla vaikutetaan asukkaiden kykyyn selvitä häiriötilanteista. Tällaisella 
yhdessä tekemisellä vahvistetaan kyläläisten kokemaa turvallisuuden tunnetta, 
jolla vaikutetaan maaseudun elinvoimaisuuteen ja asukkaiden hyvinvointiin.

Hallitusohjelman (2011, 7) yhdeksi kolmesta painopisteestä on valittu köy-
hyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Ohjelmassa yksilön 

1 Omatoiminen varautuminen on yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintaa on-
nettomuuksien ehkäisemiseksi ja vaaratilanteissa toimimiseksi. Kotitalouksien omatoimisella 
varautumisella tarkoitetaan yksittäisten henkilöiden, asuinyhteisöjen ja perheiden omaehtois-
ta varautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.
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vastuuta itsestään, perheestään ja yhteisöstä tuetaan. Lisäksi kansalaisjärjestöt 
nähdään hyvinvointia lisäävinä palveluiden täydentäjinä. Hyvän turvallisuus-
tilanteen lisäksi koettu turvallisuuden tunne nostetaan tärkeäksi hyvinvoinnin 
osatekijäksi. Ohjelman mukaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta ko-
hennetaan viranomaisyhteistyötä tiivistämällä ja levittämällä paikallisten pilot-
tihankkeiden parhaita käytäntöjä maanlaajuisesti. Hallitusohjelman linjaukset 
näkyvät myös sisäisen turvallisuuden kolmannessa ohjelmassa (Turvallisempi 
huominen 2012, 11), jossa ydinsisällöksi määritellään ennaltaehkäisevä turvalli-
suustyö. Myös pelastustoimelta odotetaan hallitusohjelman sanelemana entis-
tä vahvempaa panosta arjen turvallisuutta edistävään ennaltaehkäisytyöhön. 
(emt. 27–28.) 

Hallitusohjelman painopiste köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
vähentämisessä, koskettaa erityisesti harvaan asuttuja alueita. Painopiste ei kui-
tenkaan tarkoita, että asukkaat olisivat alueellisesti tasa-arvoisessa asemassa 
toimenpiteisiin nähden. Vaarana on, että maaseudun syrjäytyneiden annetaan 
syrjäytyä rauhassa, koska he eivät häiritse ketään ja ovat näkymättämissä val-
lankäyttäjiin nähden, jolloin heidät helposti unohdetaan. Fyysinen etäisyys liit-
tyy näin alueelliseen eriarvoistumiseen. (Kivelä 2014, 25.)

Sisäisen turvallisuuden kolmannessa ohjelmassa (emt. 11) todetaan, että oh-
jelmakauden aikana (2012–2015) tulee varmistaa vuonna 2009 tehtyjen suosi-
tusten2 toimeenpano koskien harvaan asuttuja alueita. Suosituksissa koroste-
taan vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä ja ihmisten 
omatoimisen varautumisen tukemista. 

Edellä mainitut valtionhallinnon tuottamat asiakirjat osoittavat yhteiskun-
nallisen legitimiteetin olevan vahva harvaan asuttujen alueiden turvallisuus-
ympäristön kehittämiseen. Ohjauksessa ilmenevä omatoimisuuden, ennal-
taehkäisyn ja laaja-alaisen yhteistyön korostaminen lienee osatekijä, joka on 
muokannut syntyneitä kyläturvallisuushankkeita, joissa tavoitellaan kuvatun 
kaltaisia toimintatapoja. Voidaankin nähdä, että vapaaehtoisjärjestöjen hank-
keet, joissa yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä tuetaan omatoimisessa varautumises-
sa harvaan asutuilla alueilla, ovat hallitusohjelman tavoitteiden konkreettisia 
ilmentymiä. 

Palveluiden ja viranomaisten etääntyessä asukkaiden yhteistyö ja omatoi-
misuus korostuvat. Järjestöjen toiminta lähtee ihmisten tarpeista ja ne kokoa-

2 ks. Turvallisuus harvaan asutuilla alueilla. Tilanneraportti 2009. SM julkaisu 20/2009.
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vat asukkaita yhteistyöhön, jolloin osallisuus ja osallistuminen luovat turvalli-
suutta ja hyvinvointia. Järjestöillä on näin ollen merkittävä rooli paikallisena 
hyvinvointiresurssina. (Ahtiainen 2013, 68.)

Järjestöjen resurssit ovat kuitenkin rajalliset ja etenkin laajamittaisemmas-
sa palveluiden tuottamisessa niiden kantokykyä on arvioitu kriittisesti. Tutkija 
Ritva Pihlajan (2010, 11–14) mukaan keskustelu kolmannen sektorin asemasta 
osana maaseudun palveluita on voimistunut viime vuosina. Kunnat pyrkivät 
luomaan hallintomalleja, joilla tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Samalla 
kun järjestöjen odotetaan osallistuvan entistä laajemmin palveluiden tuottami-
seen, on niiden toimintaympäristö muuttunut haasteellisemmaksi. Puheet jul-
kisen sektorin ja kolmannen sektorin palvelutuotannon kumppanuudesta ovat-
kin herättäneet paikallisella tasolla hämmennystä. Pihlaja (emt. 88) korostaa, 
ettei yhdistyksistä saisi tehdä valtion pidennettyjä käsiä erilaisten ostopalve-
luiden ja palvelusuoritteiden kautta. Vaarana on tällöin vapaaehtoistoiminnan 
mureneminen toiminnan muuttuessa ammattimaisemmaksi ja sopimukselli-
seksi. Ammattimaistuneessa toiminnassa järjestöjen rooli yhteisöllisyyden ja 
sosiaalisen pääoman rakentajana heikentyy. Pihlajan arviot eivät suoranaisesti 
kosketa lyhytjänteisempää kyläturvallisuuden hanketyöskentelyä. Näkökulmaa 
voidaan kuitenkin hyödyntää arvioitaessa vapaaehtoisen ja sopimuksellisuu-
teen perustuvan turvallisuustyön eroja ja vaikutuksia yhteisöön.

Sisäisen turvallisuuden ohjelmissa järjestöt on otettu mukaan työryhmiin ja 
viranomaisia on ohjattu järjestöyhteistyöhön. Haastateltujen järjestötoimijoi-
den mukaan yhteistyö on muuttanut yhdistyskentän asenteita ja järjestöjen on 
ollut helpompi toimia linjassa viranomaisjohtoisessa turvallisuustyössä. Yhteis-
työssä on kuitenkin erityispiirteensä. Kattojärjestöt, jotka osallistuvat kansalli-
sen tason turvallisuustyöryhmiin voivat tehdä suosituksia alajärjestöille, mutta 
eivät voi pakottaa paikallisia osastoja noudattamaan yhteisiä käytäntöjä. Viime 
kädessä paikalliset vapaaehtoiset yhdistysihmiset päättävät siitä, ottavatko he 
uudet turvallisuustyön linjaukset osaksi toimintaansa vai eivät. Valtion ja kun-
tahallinnon näkökulmasta tilanne voi näyttäytyä sirpalemaisena ja tehottoma-
na, jos sitä verrataan perinteisiin hierarkkisiin organisaatiomalleihin. Vapaa-
ehtoistyöhön perustuvaa järjestötoimintaa tuleekin arvioida omanlaisena toi-
minnan muotonaan.

Yhteiskunnan turvallisuutta käsittelevien asiakirjojen huomio kiinnittyy 
ongelmiin ja niiden ratkaisuihin. Ongelmalähtöinen lähestymistapa synnyt-
tää mielikuvia, jotka eivät vastaa harvaan asuttujen alueiden asukkaiden näke-
myksiä elinympäristöstään. Peräti 97 prosenttia kyläläisistä pitää asuinkylään-
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sä hyvin tai melko turvallisena. Turvallisuuden tunnetta ylläpidetään vahvista-
malla luottamusta kylillä asumisen tulevaisuuteen. (Laitinen 2010, 662–667). 
Harvaan asuttujen alueiden leimaaminen turvattomiksi ei osaltaan paranna 
asukkaiden luottamusta tulevaan. Syrjässä asuminen ei automaattisesti tarkoita 
syrjäytymistä. Myöskään pelastustoimen pitkistä vasteajoista ei suoraan voida 
päätellä kyliä turvattomiksi, koska kylissä ei ennenkään ole pelastuspalvelu toi-
minut yhtä ripeästi kuin keskuksissa. Tähän on ajansaatossa totuttu ja varau-
duttu. Toisaalta tutkimukset osoittavat, että harvaan asutulla maaseudulla hy-
vinvointi on kokonaisuutena heikentynyt (Karvonen 2008). Tällainen sosiaalis-
ten verkostojen ja luottamuksen heikentyminen lienevät merkittävämpiä uhkia 
kuin yksittäisten palveluiden heikkeneminen.

3.1  Turvallisuussuunnittelu  
osana kylien kehittämistä 

Valtioneuvoston periaatepäätöksillä on käynnistetty kolme sisäisen turvallisuu-
den ohjelmaa: Arjen turvaa 2004-2007, Turvallinen elämä jokaiselle 2008-2011 
ja viimeisimpänä Turvallisempi huominen 2012-2015. Sisäisen turvallisuuden 
ohjelma on osa hallitusohjelman toimeenpanoa, jonka valmisteluun osallistuu 
laaja-alainen viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän joukko. Sisäisen 
turvallisuuden kolmannen ohjelman (Turvallisempi huominen 2012-2015) pai-
nopiste on siirtynyt tavoitteisiin, joissa korostuu arjen turvallisuus. Tavoittei-
den saavuttamiseksi edellytetään entistä tiiviimpää viranomaisten ja järjestöjen 
välistä yhteistyötä. Ajatuksena on, että toimenpiteiden yhteen sovittaminen on 
kustannuksiltaan edullisempaa kuin hajautettuna toimiminen. (Turvallisempi 
huominen 2012, 5–8.)

Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan on kuulunut Aluehallintovirastojen 
alueellisten toimeenpanosuunnitelmien tekeminen yhteistyössä viranomaisten 
ja järjestöjen kanssa. Vuoden 2013 lokakuuhun mennessä valmistuneet alueel-
liset suunnitelmat osoittavat erilaisuudellaan, että kansalliseksi esitettyjen käy-
tännön toimenpiteiden jalkauttaminen on ollut haastavaa. Vain Lapin ja Itä-
Suomen sisäisen turvallisuuden alueohjelmassa järjestöt ja elinkeinoelämä on 
otettu vahvasti mukaan suunnitteluun. (Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuo-
siraportti 2013, 65–66.)

Turvallisuussuunnittelu on hallinnollinen työskentelymenetelmä, jolla py-
ritään sisäisen turvallisuuden ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseen. Turvalli-
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suussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen, jossa tur-
vallisuuden parantaminen kuuluu kaikille. Suunnittelulla vahvistetaan tiedon-
kulkua ja turvallisuustyön hallittavuutta sekä vähennetään päällekkäisyyksiä. 
Turvallisuussuunnitelmassa vahvistetaan valitut toimenpiteet turvallisuustyön 
edistämiseksi ja samalla siihen kootaan yhteen alueelliset turvallisuushankkeet 
ja -ohjelmat. Turvallisuussuunnitelma kohdistetaan ongelmiin, jotka on vali-
koitu toiminnan kohteiksi paikallisessa riskikartoituksessa. Paikallista turval-
lisuussuunnittelua ohjaa työryhmä, jossa ovat edustettuina poliisin, pelastus-
laitoksen ja kunnan johto. (turvallisuussuunnittelu.fi.) Sisäisen turvallisuuden 
toisessa ohjelmassa vuosille 2008-2011 tavoitteeksi asetettiin kansalaisjärjestö-
jen ja elinkeinoelämän sitominen paikalliseen turvallisuussuunniteluun. Vaik-
ka turvallisuustyö kuuluu kaikille, nähdään se helposti viranomaiskeskeisenä. 
Järjestöjen ja viranomaisten välistä turvallisuusyhteistyötä on heikentänyt vi-
ranomaisten tietämättömyys järjestöjen toiminnasta ja järjestöjen tiedonpuute 
omista mahdollisuuksista osallistua turvallisuussuunnitteluun. (Järjestöt mu-
kaan turvallisuussuunniteluun 2010, 7.)

Turvallisuussuunnitelmia on maakunnallisia, kunnallisia sekä kaupun-
ginosa- ja kylätasoisia. Maakunnallisissa suunnitelmissa viranomaisten roo-
li korostuu, kun taas kylätasolla suunnitelmia tekevät asukkaat ja yhdistykset. 
Alueellisesti laajojen kuntien turvallisuussuunnitelmissa kylien suunnitelmat 
korostuvat ja on tärkeää sitoa ne osaksi kunnallista ja maakunnallista turval-
lisuussuunnitelmaa. (Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun 2010, 6.) Jat-
kossa turvallisuussuunnittelu integroitunee osaksi sähköistä hyvinvointikerto-
musta3, johon voidaan lisätä turvallisuutta kuvaavia indikaattoreita. Turvalli-
suussuunnitelmien vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että ne tulevat jatkossa 
sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla osaksi resurssisuunnittelua ja kunta-
strategiaa. (Asettamispäätös 2013.)

Jos turvallisuussuunnittelun tavoite on olla kuntalaisia osallistavaa, tu-
lee suunnittelussa huomioida kuntalaisia kiinnostavat aiheet, jotka vaihtele-
vat alueittain. Maaseutumaisissa kunnissa4 asuvat kokevat asuinympäristön-

3 ”Sähköinen hyvinvointikertomus on hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva 
työväline kunnille. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talou-
den suunnittelua, toteutusta ja arviointia.” (hyvinvointikertomus.fi.)

4 Maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60% asuu taajamissa ja suurimman 
taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60%, mutta alle 
90%, asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000. (Tilastokeskus.)
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sä turvallisempana kuin kaupunkimaisissa kunnissa5 asuvat. Turvattomuuden 
tunteen ero selittyy osin sillä, että kaupunkilaiset joutuvat rikoksen kohteeksi 
maalla asuvia todennäköisemmin. Maaseutumaisissa kunnissa turvallisuuden 
tunnetta heikentää huoli poliisi-, terveys-, sekä palo- ja pelastuspalvelujen saa-
tavuudesta. Lisäksi teiden ja katujen kunnossapidosta ollaan erityisen huoles-
tuneita. (Harvaan asuttujen alueiden turvallisuus, 2009, 36.) Haastattelut tu-
kevat näkemystä, että harva-alueiden asukkaat saadaan liikkeelle, jos turvalli-
suusteema kytkeytyy myös liikenneturvaan tai palveluiden saatavuuteen. Kes-
kustelu varautumisesta ja paloturvallisuudesta saavuttavat asukkaat laajemmin, 
silloin kun ne kytketään kuntalaisia kiinnostaviin huolenaiheisiin.

3.2  Kylien turvallisuussuunnitelmat

Suomalainen yhdistyselämä on muuttunut perustavanlaatuisesti 1980-luvulta 
lähtien. Muutosvirta on kulkenut ideologisista ja poliittisista yhdistyksistä koh-
ti elämäntyyli- ja harrastusyhdistyksiä. Voittajia ovat etenkin kylätoimikunnat 
ja asukasyhdistykset, joiden vetovoima on kasvanut. Taustalla on 1990-luvulta 
lähtien alkanut suuri muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin, joka on innoitta-
nut kylille jääneitä asukkaita puolustamaan heikkeneviä palveluitaan. (Ilmonen 
2007, 6–7.) 

Yhdistysten muutosvirtaan nähden ei ole yllättävää, että harvaan asuttujen 
alueiden turvallisuushankkeet linkittyvät aineiston perusteella etenkin kyläyh-
distyksiin. Suomen kylätoiminta ry:n tilastojen mukaan kylätoiminnan hanke-
rahoituksen kokonaisarvo on kasvanut vuoden 2007 noin 17 miljoonasta eu-
rosta 45 miljoonaan vuonna 2011. Myös rekisteröityneiden kylien määrä on ol-
lut kasvussa ja vuonna 2011 kyliä oli yhteensä noin 4000. Kyläsuunnitelmia oli 
tehty vuoteen 2011 mennessä likipitäen 2000 kappaletta. (Suomen kylätoiminta 
ry.) Eräillä alueilla kyläsuunnitelmia on tehty hyvinkin kattavasti. Esimerkiksi 
Kainuun kylistä yli 80 prosentilla löytyvät kyläsuunnitelmat. (Kainuun kylätee-
maohjelma 2008–2013.) 

Sen sijaan kyläturvallisuussuunnitelmien tekeminen on jäänyt vähälle. Tur-
vallisuussuunnitelmien määrästä ei ole kattavaa tilastotietoa saatavilla, mutta 
haastateltujen kylätoimijoiden mukaan kyläturvallisuussuunnitelmia on tehty 

5 Kaupunkimaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90% asuu taajamissa tai 
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. (Tilastokeskus.)
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vain murto-osaan kylistä. Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä –hankkeen yhtey-
dessä tehdyn kyselyn mukaan arviolta noin seitsemällä prosentilla pohjoiskar-
jalaisista kylistä on kyläturvallisuussuunnitelma tehtynä. (Pekkarinen 2013, 10.) 
Voidaankin arvioida, että Sisäisen turvallisuuden toisessa ohjelmassa (2008, 21) 
asetettu tavoite kyläturvallisuussuunnitelmien liittämiseksi osaksi kyläsuun-
nitelmia, on jäänyt toistaiseksi saavuttamatta. Vuonna 2011 arviolta 96,7 pro-
senttia suomalaisista kuului kunnallisen turvallisuussuunnitelman piiriin (Tur-
vallisuusyhteistyöllä tuloksia 2011, 7). Kyläturvallisuussuunnitelmien vähäinen 
määrä osoittanee kuitenkin, ettei paikallinen turvallisuussuunnittelu ole ollut 
siinä määrin kansalaisyhteiskuntaa osallistavaa kuin on tavoiteltu. Muutoksis-
ta huolimatta turvallisuussuunnitelma näyttäisi edelleen olevan alkuperäisen 
tarkoituksen mukaisesti hallinnollinen instrumentti, jonka tehtävä on parantaa 
turvallisuustyön hallittavuutta (Turvallisuustalkoot 1998, 25).

Turvallisuussuunnittelu tarjoaa kunnan hallinnolle tavan kerätä tietoa ky-
läläisten turvallisuudesta ja yhdistää sitä laaja-alaisempiin turvallisuussuunni-
telmiin. Samalla asukkaiden viestit kantautuvat kuntahallinnon tietoisuuteen. 
Mutta keitä ovat ne asukkaat joiden asiat kuullaan? Haasteena on saada kylien 
ihmiset - muutaman aktiivin lisäksi - osallistumaan suunnitelmien tekemiseen. 
Erityisesti asukkaat, jotka eivät jaksa osallistua ja vaatia oikeuksiaan, jäävät hel-
posti syrjään. Kuntien hallinnon ja palveluiden keskittäminen johtaa tilantee-
seen, jossa kuntalaisen omatoiminen aktiivisuus määrittelee palveluiden saan-
nin. Tämän on katsottu lisäävän eriarvoisuutta eri asukasryhmien välillä. (Ki-
velä 2014, 20.)

Jatkossa olisi tärkeää pohtia, miten syrjässä syrjäytyneet6 saataisiin mu-
kaan kylien turvallisuustyöskentelyyn ja olisiko pelastuslaitoksilla ja järjestöillä 
mahdollisuus pitkäjänteisempään aktivointityöhön osana yleisempää turvalli-
suusviestintään.

6 Syrjässä syrjäytyneet on YTT Päivi Kivelän sosiaalipoliittinen tutkimus, jossa tehdään näky-
väksi maaseudulla syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten arjen todellisuutta.
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4. Järjestöt turvallisuushankkeissa

Kaikki haastatellut painottavat järjestöjen välisen yhteistyön merkitystä. Ker-
rottiin, että järjestöjen tulee yhdessä järjestää tapahtumia kylissä. Tällöin järjes-
töt voivat hyödyntää paremmin toistensa resursseja ja vaikuttavuus on parempi 
yleisömäärien ollessa suuremmat, kuin että jokainen kävisi vuorotellen esittele-
mässä asiaansa. Paikallisyhdistysten mukana olo hankkeissa on tärkeää ja niissä 
henkilökohtaisilla suhteilla on suuri merkitys yhteistyön edistämiseksi tai estä-
miseksi. Järjestöjen välisen yhteistyön nähdään lisääntyvän tulevaisuudessa ja 
pidettiin todennäköisenä, että hankkeiden rahoitus järjestyy helpommin, kun 
mukana on useampia toimijoita. 

Järjestöjen välisen yhteistyön muodostamiseen ei ole olemassa selkeää toi-
mintatapaa. Selvityksen perusteella kyläturvallisuuteen osallistuu erilaisia jär-
jestöjä alueesta riippuen. Selvityksessä useimmiten esiintyneet yhteistyökump-
panit olivat SPR, MPK, VPK:t ja kyläyhdistykset. Haastatteluissa ilmeni, että 
mikäli ilmeisiä kumppaneita ei tiedetä, etsitään yhteistyöjärjestöjä kuntien va-
paa-aikatoimistojen kautta ja järjestöjen yhteistyöhön keskittyviltä Internetsi-
vustoilta kuten jelli-järjestötietopalvelu, järjestöpankki.fi. Useaan järjestöön sa-
manaikaisesti kuuluvat järjestöaktiivit muodostavat yhteistyön solmukohtia ja 
toiminnallaan saattavat järjestöjä yhteistyöhön.

Järjestöyhteistyön ongelmiksi mainitaan sektoroituminen ja sirpaloitumi-
nen, jolloin yhteistyömahdollisuuksia ei havaita. Yhdistysten näkökulma tur-
vallisuuteen ei ole aina yhtenäinen. Omista intresseistä on vaikea joustaa ja va-
paaehtoisista käydään keskinäistä kilpailua. (Ilen 2012, 17.) Järjestökentällä näh-
dään olevan yliorganisoinnista aiheutuvaa jähmeyttä. Etenkin kattojärjestöjen 
ja paikallistoimijoiden väliseen yhteistyöhön kaivataan parannusta. Toivotaan 
myös, että hankkeiden hyvät kokemukset ja käytännöt tulisi vastaisuudessa ja-
kaa. Esimerkiksi innokylä.fi7 kaltaisissa verkkopalveluissa jolloin ne hyödyttäi-
sit laajemmin järjestökenttään. Myös aluehallintovirastot voisivat yhteistyössä 
järjestöjen kanssa kerätä tietoa alueellisista omatoimisen varautumisen käytän-
nöistä ja tapahtumista. 

7 ” Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalojen avoin innovaatioyhteisö, joka tarjoaa tietoa ja työ-
kaluja kehitystyöhön sekä kehitettyjen käytäntöjen levittämiseen ja soveltamiseen. Innokyläs-
sä toimijat voivat löytää toisensa ja kehittää yhdessä” Verkkopalvelun toteuttajina ovat SOSTE 
ry, Suomen Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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Järjestöjen välisen koordinaation merkitys korostuu hanketyöskentelyssä. 
Hankkeen päättyessä on vaarana, että toiveista huolimatta asukkaat jäävät yk-
sin turvallisuusasiansa kanssa, jolloin ei voida puhua pitkäjänteisestä vaikutta-
misesta. Hankkeen järjestäjätahon ollessa kyvytön jatkamaan yhteistyötä hank-
keen päättyessä, voidaan järjestökoordinaation avulla löytää asukkaille muita 
mielekkäitä kiinnittymispisteitä, joissa kyläturvallisuuden yhteisöllinen jatko-
työskentely on mahdollista. Järjestöjen paikallisia ryhmiä on kuitenkin monen-
laisia ja toiset ovat valmiimpia ottamaan uusia tulijoita ja käytäntöjä vastaan 
kuin toiset. Tarvitaankin keskustelua ja koordinaatiota toimijoiden kesken.

Vaikka onnistunut ja pitkäjänteinen turvallisuustyö lähtee asukkaiden 
omasta toiminnasta, on ulkopuolelta tulevan järjestön rooli tärkeä aktivoijana 
ja kysymysten asettelijana. Erilaiset tupaillat ja turvallisuuskampanjat ovat tär-
keitä tilaisuuksia, joissa asukkailla on mahdollisuus tuoda esiin turvallisuutta 
koskevia huolia ja näkemyksiä. (Turvallisuus harvaan asutuilla alueilla 2009, 
13.) Sivukylillä on totuttu pärjäämään itse, koska palveluiden etäisyys on ar-
kipäivää. Tämän seurauksena moni kyläläinen ei vaadi itselleen tarvitsemiaan 
palveluita, koska kokee, ettei ole niihin oikeutettu. Sinnittelyn seurauksena ko-
tiapu ei tavoita kaikkia tarvitsevia, eikä kunnan ja järjestöjen ole helppoa koh-
dentaa resurssejaan tietoaukoista johtuen. (Laitinen 2010, 659.) Myös asukkaan 
tiedot saatavista palveluista ovat usein puutteelliset. Tieto palveluista ei välity 
kunnan reuna-alueille, varsinkin jos asukkaalta puuttuvat valmiudet sähköi-
seen internet-asioimiseen ja -tiedonhakuun. (Kivelä 2014, 105.) Haastatteluissa 
ilmenikin, että hankkeissa oli koettu haasteelliseksi tavoittaa juuri niitä henki-
löitä, joiden asema häiriötilanteessa olisi heikoin muun muassa liikuntarajoit-
teisuudesta tai syrjäytymisestä johtuen. 
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5. Harvaan asuttujen alueiden  
turvallisuushankkeet

Selvityksen perusteella hankkeet jakautuvat kahteen ryhmään: kouluttaviin ja 
valistaviin hankkeisiin. Kaikissa hankkeissa valistus- ja koulutustoiminta on 
läsnä, mutta pääpaino vaihtelee. Valistavat hankkeet näyttäytyvät kertaluontei-
sina turvallisuusiltamina, joissa illan tai kahden aikana tehdään valistavaa tur-
vallisuustiedottamista. Kouluttavissa hankkeissa pyritään perustamaan uuden-
laisia toimintamalleja kuten naapuriapurinkejä ja hälytysryhmiä.

Kaikkiaan 21 hankkeesta kuusi on luokiteltavissa sellaisiksi, joissa pääpai-
nona on harvaan asutun alueen kyläläisten kouluttaminen pitkäkestoisempaan 
turvallisuustehtävään. On koulutettu vapaaehtoisia naapuriapurinkiläisiksi, 
asuinturvallisuuskartoittajiksi, kylän turvallisuusyhteyshenkilöiksi, riskikar-
toittajiksi ja pelastuslaitoksen alaiseen kylän pelastusryhmään. Kouluttaminen 
nähdään ensiarvoisen tärkeäksi vaikutusten aikaan saamiseksi. 

Aineiston perusteella koulutuspainotteisen hankkeen haaste on vapaaeh-
toisten rekrytoiminen auttajiksi. Sitoutumista heikentää vapaaehtoisten pelko 
syntyvistä vastuista ja velvoitteista. Lisäksi ilmeni, että asukkaat suhtautuvat 
varautuneesti vapaaehtoisia koulutettuja kohtaan silloin, kun tarkoituksena on 
tehdä kotikäyntejä osana hanketta. Epäluulon taustalla on epämääräisten kau-
pustelijoiden ja huijareiden pelko. Tehokkain tapa löytää muun muassa asuin-
turvallisuuskartoituksen kohteita on viestittää ns. puskaradion kautta. (Mattila 
2012, 12) On myös huomioitava, etteivät kaikki paikallisyhteisöt kaipaa pidem-
piaikaisia hankkeita, joilla juurrutetaan uusia toimintatapoja ja näin vaikute-
taan kyläyhteisöjen arkeen. (Harinen 2011, 29.)

Suurin osa 21 hankkeesta on luonteeltaan valistavia sisältäen lyhyessä ajan-
jaksossa toteutettua turvallisuustiedottamista. Kyseisissä hankkeissa tiedote-
taan muutaman tunnin aikana muun muassa kotivarasta ja paloturvallisuu-
desta. Valistavat hankkeet ovat nopeammin toteutettavia ja pienen kynnyksen 
tapahtumia, joihin asukkaiden on helppo osallistua ilman syvällisempää sitou-
tumista. Koulutuksiin perustuvilla hankkeilla on mahdollisuus pitkäjänteisem-
pään vaikuttamiseen. Toisaalta naapuriapurinkien ja pelastusryhmien kaltais-
ten järjestelmien perustaminen vaatii sitoutumista vapaaehtoisilta, mikä voi 
muodostua haasteeksi. Asukkaiden mukaan houkutteleminen vaatii aktiivista 
keskustelua, mutta kuitenkin resurssien puute vaikeuttaa jatkuvan ja syvällisen 
keskustelun käymistä. (Pekkarinen 2013, 12.) 
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Tarkasteluun valitut hankkeet sijoittuvat maakunnittain itäisille ja pohjoi-
sille alueille sekä Keski-Suomeen. Tämä on johdonmukainen tulos, kun tiede-
tään, että harvaanasutut alueet sijaitsevat pääasiassa juuri näillä alueilla. Yh-
tälailla odotettavaa oli, ettei eteläisessä Suomessa hankkeita esiintynyt. Sen si-
jaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden hankkeiden puuttuminen yllät-
ti. Aineiston perusteella ei voida luoda kokonaiskuvaa harvaanasuttujen aluei-
den turvallisuushankkeista, koska hankkeiden kokonaismäärää ei ole tiedossa, 
otosta ei voida näin ollen yleistää. Hankkeet eivät myöskään noudattele maa-
kuntarajoja ja projektit toimivatkin usein useamman maakunnan alueella, jois-
ta esimerkkinä Naapuriavulla hyvinvoivia kyliä –ohjelma, joka vieraili Etelä-
Savon, Lapin, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla.

Kaikki hankkeet sisältävät tapahtumia, joskin niiden eroavaisuudet ovat 
merkittävät niin asiasisällöltään, kuulijamäärältään kuin kestoltaankin. Eri-
laisten kokoontumisten ja niiden sisältöjen arvioimiseen ei esiselvityksessä ol-
lut tarjolla riittävän kattavaa aineistoa. Varovaisesti voidaan kuitenkin esittää, 
että tapahtumamäärät esiselvityksen hankkeissa ovat noin 20-30 tapahtuman8 
tasolla per vuosi, kun tapahtumalla tarkoitetaan koulutustilaisuutta, iltamaa, 
kurssipäivää, hanke-esittelyä tai muuta vastaavaa. Hankkeiden ajallinen kesto 
on keskimäärin 36,6 kuukautta9. Selvityksen aineisto ei kuitenkaan mahdollista 
kattavaa tapahtumamäärien tai vaikutusten arviointia.

Haastatteluista ja aineistosta selviää, että turvallisuushankkeen onnistumi-
nen liittyy paikallisten toimijoiden aktivointiin. Tämä tarkoittaa, ettei kyliin 
voida viedä valmiita malleja vaan ulkopuolelta tulevan toiminnan on sopeudut-
tava paikallisten yhdistysten ja asukkaiden käytäntöihin ja tapoihin. Sopeutu-
misella haastatellut tarkoittavat, että yhteistyökumppanit (MPK, Metsästysseu-
rat, SPR, VPK, kyläyhdistykset, martat jne.) vaihtelevat alueittain, jolloin myös 
toiminta saa erilaisia painotuksia. Vaihtelevuuden seurauksena kylien varau-
tumiseen ja turvallisuuteen liittyvät toimintamallit tulisi rakentaa ”paketeista/
moduuleista”, joista koottaisiin osallistuviin kyliin heidän valitsemansa koko-
naisuus. Tällöin myös vältyttäisiin päällekkäisyyksistä, joita helposti syntyy nyt, 
kun kyläturvallisuutta on jo edistämässä useita yhdistyksiä kansallisella tasolla. 
Perusedellytys toiminnan räätälöintiin on löytää paikalliset henkilöt ja yhdis-
tykset, jotka osaavat kertoa, mitä on jo tehty ja mikä voisi kiinnostaa jatkossa. 

8 Arvioitu väli- ja loppuraporttien tapahtumailmoituksien perusteella. Tiedot ovat puutteelliset. 
9 Laskennassa on huomioitu seitsemäntoista hanketta
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5.1  Hankkeiden opetussisällöt  
sekä -materiaalit

Kyläturvallisuushankkeissa käytetyt sisällöt painottuvat taitojen, tietojen ja or-
ganisoinnin lisäämiseen. Yleisimpiä taitoja, joita hankkeissa edistetään, ovat 
alkusammutus- ja ensiaputaidot. Hankkeissa käsiteltävät turvallisuusviestit 
muodostuvat mm. kotivaran, paloturvallisuuden ja erilaisten riskikartoitusten 
yhdistelmistä. Kolmas merkittävä hankesisältö rakentuu erilaisesta organisoin-
nista, jossa tavoitteena on muodostaa kyläläisistä mm. pelastusryhmiä ja naa-
puriauttajia. Hankkeissa käytettyjä opetussisältöjä ovat:

▲	 turvallisuuskävely
▲	 alkusammutuskoulutus
▲	 ensiapukoulutus
▲	 kyläturvallisuussuunnitelma
▲	 esteettömyyskartoitus
▲	 riskikartoitus
▲	 paikkakoordinaattien haku
▲	 kotivara-esittely
▲	 asumisturvallisuuskartoitukset ja tarkastajien kouluttaminen
▲	 naapuriapurinkien perustaminen
▲	 kylän resurssikartoitus
▲	 pelastussuunnitelmien teko
▲	 mielenterveyden ensiapu 1 
▲	 kyläpuhelinluettelon teko
▲	 kyläturvallisuuskysely
▲	 kylän turvallisuusasioiden yhteyshenkilön nimeäminen
▲	 kylätalon kehittäminen häiriötilanteita varten
▲	 pelastusryhmien perustaminen
▲	 järjestötoiminnan esittely mm. Vapepa, SPR, VPK

Kyläturvallisuushankkeiden opetussisältöjä konkretisoidaan opetusmateriaa-
lien avulla. Opetusmateriaalit koostuvat oppaista (mm. Selviydy sähköttä), Po-
werPoint -esityksistä sekä itsearviointilomakkeista. Huomionarvoista on se, 
ettei materiaaleissa ole hyödynnetty sähköistä mediaa (Internet).

Haastatteluissa ilmenee, että kentällä käytettävät materiaalit ovat usein liian 
raskaita vanhemmille ihmisille. Erilaisten tarkistuslistojen tulee olla hyvin yk-
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sinkertaisia ja yhdellä tapaamiskerralla ei kannata keskittyä useampaan asiaan. 
Lisäksi toivotaan, että olisi enemmän nuorille suunnattua materiaalia, joka 
hyödyntäisi vahvemmin sosiaalista mediaa ja Internetiä yleisemmin. 

Materiaalin tulisi olla aina saatavilla myös yksinkertaisemmassa muodos-
sa, jota erilaiset ryhmät voivat käyttää. Tällöin tulee vähentää ammattisanaston 
käyttöä ja lyhentää kaavakkeiden pituutta. Toivotaan myös, että erilaisissa kar-
toituksissa olisi ongelmien havaitsemisen lisäksi valmiita parannusehdotuksia.

Haastattelujen mukaan tapahtumat onnistuvat parhaiten silloin, kun esitel-
täviä asioita on rajoitetusti ja ne sisältävät konkreettista tekemistä. Esimerkki-
nä mainittakoon koordinaattien haku 112.fi palvelusta. Aineisto ilmentää, että 
osallistujamäärät ovat korkeampia, jos turvallisuusteema saadaan kytkettyä jo-
honkin toiseen tapahtumaan. Tällöin oikea-aikaisuus nousee tärkeäksi toimin-
nan onnistumisen lähtökohdaksi. Yksittäiset, useita turvallisuusnäkökulmia 
sisältävät turvallisuusillat eivät välttämättä saa kyläläisiä liikkeelle. Sen sijaan 
yhden turvallisuusasian vieminen kyläläisten laajempaan tapahtumaan voi saa-
vuttaa merkittävän osan asukkaista. Tällainen toimintamalli vaatii sekä tietoa 
paikallistapahtumista että toiminnan yksinkertaistamista, johon yhdistyy teke-
misen konkreettisuus. 
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6. Parhaat käytännöt  
kyläturvallisuushankkeissa

Turvallisuuteen paneutumista pidetään lähtökohtaisesti tärkeänä, mutta turval-
lisuustyöhön ei useinkaan jää aikaa muilta arjen kiireiltä. Maaseudulla koet-
tu vahva turvallisuuden tunne perustunee totunnaistumiseen (ks. Berger & 
Luckmann 1966), jossa hyvästä turvallisuustilanteesta rakentuu institutionali-
soitunut tapa, jota harvemmin kyseenalaistetaan. Tällöin turvallisuusiltamien 
kaltaiset tapahtumat tuntunevat teoreettisilta, koska hyvä turvallisuustilanne 
mielletään itsestään selvyydeksi. Ympäristössä tapahtuvien muutosten kuten 
maaseudun lähipalveluiden heikentymisen (Eronen ym. 2010) ja väestön van-
henemisen seurauksena, on kuitenkin syntynyt tarve paneutua kylien turvalli-
suusympäristön muutoksiin. Aineiston kansalaisjärjestöt toimivat kyläturval-
lisuuden edistäjinä, mutta hankkeiden onnistumisen kannalta on olennaista 
löytää oikeat yhteistyönmuodot asukkaiden innostamiseen.

Erilaisissa kyläturvallisuusiltamissa ja –tapahtumissa asukkaiden riskitietoi-
suus ja turvallisuustaidot kehittyvät, mutta samalla on uhka pelkojen lisäänty-
misestä. Turvallisuusajattelun on sanottu olevan aikamme suuria kertomuksia, 
joka läpivalaisee yhteiskunnan eri tasot (Koskela 2009, 18–27). Varautuminen 
ja ennakointi kaikkiin ajateltavissa oleviin riskeihin saattaa johtaa jopa pelko-
jen lisääntymiseen. Koskela (emt. 18–27) kuvaa turvallisuuden paradokseiksi 
kehityskulkuja, joissa tietoisuus lisää pelkoja ja pelot muuttavat ihmisten käyt-
täytymistä suuntaan, joka pahimmillaan tekee ympäristöstä turvattomamman. 
Pelot heikentävät luottamusta ja lisäävät välinpitämättömyyttä kanssa ihmisiä 
kohtaan. Onkin syytä tarkkaan pohtia erilaisia turvallisuusviestinnän tapoja, 
joilla turvallisuustunteen totunnaistumista voidaan kyseenalaistaa lisäämättä 
pelkoja.

Hankkeet sisältävät erilaisia turvallisuusiltoja, koulutuksia, kylätapaami-
sia ja kahvitilaisuuksia, joissa välitetään turvallisuusinformaatiota. Aineistosta 
nousi esiin keinoja, joilla on selkeä vaikutus osallistujiin sekä tapoja, joita tulisi 
jatkossa välttää. Seuraavassa on teemoiteltu hyväksi koettuja käytäntöjä.
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6.1 Opetusmenetelmät

Vaikka turvallisuuden tunne on mielentila, onnistuu sen kohentaminen par-
haiten konkreettisen tekemisen kautta. Aineiston mukaan kylien turvallisuus-
illoissa pidetään luentoja, ja onnistuessaan ne sisältävät käytännön esimerkkejä, 
huumoria ja kouriintuntuvuutta. Sen sijaan haastateltujen mukaan teoreettiset 
PowerPoint-esitykset tekevät tilaisuuksista raskaita. Etenkään vanhempi kuu-
lijakunta ei jaksa keskittyä luentomaisiin esityksiin vaan kaivataan enemmän 
vuorovaikutteisia tilaisuuksia. Onnistuneet turvallisuusiltamat sisältävät käy-
tännön tekemistä, kuten alkusammutusta, ensiapukoulutusta, koordinaattien 
hakua tai vaikka GPS-laitteiden käytön opettelua. 

6.2 Hankkeiden asiasisällöt
Selvitykseen valituista hankkeista noin 70 prosentissa oli pidetty turvallisuus-
iltamia, joissa yhden tilaisuuden aikana oli pyritty esittelemään mm. alku-
sammutusta, koordinaattien hakua, kotivara-asiaa ja kodin paloturvallisuutta. 
Kokemukset iltamista olivat vaihtelevia kuten myös osallistujamäärät. Aineis-
ton mukaan vähäiseen osallistujamäärään saattoi vaikuttaa se, että pelkästään 
turvallisuusasioista koostuvat tilaisuudet koetaan raskaiksi. Haastatteluissa ja 
Tämä maa ja oma koti –projektin loppuraportissa todetaan, että monipuolinen 
ohjelma (muutakin kuin turvallisuusasiaa) saa kyläläisiä liikkeelle runsaammin 
kuin pelkän turvallisuusasioiden esittely. (Harinen 2011, 29). Asukkaat toivo-
vat yhteistoiminnan olevan hauskaa yhdessäoloa, kuten tansseja, keskusteluti-
laisuuksia ja retkiä, joiden tulisi sijoittua viikonloppujen iltapäivä ja ilta-aikaan 
(emt. 22.) Voidaan olettaa, että turvallisuustyö onnistuu parhaiten, kun se si-
dotaan osaksi laajempaa hyvinvointiteemaa. Esimerkiksi Kylän sydän -hank-
keessa yhdistyy luovasti kolesterolimittaus ja alkusammutuskoulutus. Taatus-
ti turvassa -hankkeen luoma pohja hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmalle10 
osoittaa, että myös materiaalituotannossa voidaan hyödyntää laajaa turvalli-
suuskäsitettä. Tällainen hyvinvointi- ja turvallisuusasioiden yhdistely, jossa ko-

10 Taatusti turvassa –hankkeen kylän hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma on Excel-poh-
jainen tarkistuslista, johon on kerätty laaja-alaisesti kylähyvinvointiin liittyviä tarkistus- ja 
kehittämiskohteita. Lista on vapaasti ladattavissa Internetin www.kansalaisenkasikirja.info 
–sivustolla.
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rostuu yhteisöllinen tekeminen, on valtioneuvoston (2011) keskeisimmän tur-
vallisuustyön tavoitteen ytimessä: syrjäytymisen ehkäisyssä.

6.3 Kunnan rooli 

Harvaan asuttujen alueiden väestöä huolettavat tieturvallisuuteen, viranomais-
palveluiden saatavuuteen, Internet- ja puhelinyhteyksien toimivuuteen sekä 
eriarvoistumiseen liittyvät seikat. Aineiston mukaan asukkaat toivovat, että 
turvallisuustapahtumissa olisi läsnä kunnan viranomaisia pelastuslaitokselta ja 
muita virkamiehiä keskustelemassa kyläläisten tarpeista. Jotta asukkaille voi-
daan jakaa tietoa omatoimisesta varautumisesta, tulisi vastavuoroisesti kunta-
laisille tarjota mahdollisuus epäkohtien esittämiseen. Muuten on vaara, ettei 
turvallisuustapahtumissa ollenkaan käsitellä kuntalaisia kiinnostavia teemoja, 
mikä näkyy tapahtumien alhaisina osallistujamäärinä. Uusien kylä- ja turvalli-
suussuunnitelmien tekemiseen suhtaudutaan varauksella, jos asukkaat kokevat, 
ettei edellisiäkään ole huomioitu kunnan ohjelmissa (Leppäjärvi 2012, 8).

Haastateltavien mukaan kunnat eivät kuitenkaan heikosta taloustilanteesta 
johtuen kykene tarjoamaan järjestöille tarvittavia resursseja. Todetaan myös, 
että ennaltaehkäisevä turvallisuustyö on jäänyt heikompaan asemaan kunnan 
keskittyessä lakisääteisiin tehtäviin. Järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön pe-
lätään lisäävän virkamiehistön työtaakkaa, vaikka samalla järjestöjä pidetään 
voimavarana. Mainitaan myös, ettei kunnan puolelta osata päättää, mitä jär-
jestöjä pyydetään mukaan ja mitä ei. Pelätään ärsyttämästä yhteistyöstä ulko-
puolelle jätettyjä järjestöjä. Toisaalta nähdään, että sisäisen turvallisuuden kol-
mannen ohjelman (Turvallisempi huominen 2012) ilmestymisen jälkeen kun-
nat ovat aktiivisemmin kutsuneet järjestöjä ja elinkeinoelämää mukaan turval-
lisuussuunnitteluun (Pekkarinen 2013, 16).

6.4 Asukkaiden rooli
Haastateltavien mukaan usein harvaan asuttujen alueiden ihmiset kokevat ole-
vansa taitavia omatoimisessa varautumisessa ja heitä on hyvä kuunnella. Tätä 
asennetta voidaan hyödyntää turvallisuustapahtumissa, joissa järjestäjä toimii 
keskustelun ohjaajana luennoinnin sijaan, asukkaiden jakaessa kokemuksiaan 

22



omatoimisesta varautumisesta. Näin huomioidaan paikallisten olosuhteiden 
erityispiirteet varautumiseen liittyen ja kunnioitetaan kyläläisten ajan saatossa 
kertynyttä osaamista.

Asukkaiden tarpeiden huomioiminen tekee hankesuunnittelusta haastavaa. 
Alue ja yhteisölähtöinen palveluiden räätälöinti vaatii runsasta tiedonvaihtoa 
asukkaiden ja järjestöjen kesken. Hankkeiden yhteydessä tehtyjen turvallisuus-
kyselyiden mukaan asukkaiden huolet liittyvät erilaisiin asioihin, kuten liiken-
neturvallisuuteen ja yksinäisyyteen. Tarpeisiin vastaaminen vaatii hankkeilta 
sektorirajat ylittäviä toimenpiteitä, koska harva järjestö pystyy yksin tarjoa-
maan toivotut koulutus- ja asiasisällöt. Sisältöjen räätälöinti edellyttää hanke-
suunnittelussa väljyyttä, jotta aidolle osallisuudelle ja uusille toimintaideoille 
jäisi riittävästi tilaa (Harinen 2011, 29).

Vapaaehtoisuutta hyödyntävät hankkeet joutuvat toimimaan vapaaehtois-
toiminnan ehdoilla. Vapaaehtoisten sitouttaminen edellyttää mielekkään ja tär-
keäksi koetun tekemisen tarjoamista osallistujille. Hankkeen alusta asti tulee 
selkeästi kertoa tarvittavasta panostuksesta, hyödyistä ja projektin tavoitteista. 
(Tie turvallisempaan huomiseen 2012, 13.)
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Lopuksi

Selvityksen aineisto osoittaa, että harvaan asutun maaseudun asukkaiden tur-
vallisuutta parannetaan erilaisten mallien ja hankkeiden avulla. Hankkeissa 
opetetaan käytännön turvallisuustaitoja ja vaikutetaan asukkaiden sosiaali-
siin käytäntöihin kehittämällä mm. naapuriapua, koska turvallisuus ja turvalli-
suuden tunne rakentuvat sosiaalisista ja konkreettisista tekijöistä. Ongelmana 
on se, etteivät tapahtumia järjestävät hankkeet tavoita välttämättä niitä kylien 
asukkaita, jotka ovat syrjässä kyläyhteisöjen toiminnasta. Heidän kanssaan teh-
ty turvallisuustyö onnistunee paremmin henkilökohtaisen kotipalvelun ja dia-
konityöskentelyn kautta. Koska yksinäisyys on eräs harvaan asutun maaseudun 
merkittävimpiä terveyttä uhkaavia tekijöitä, tulisi jatkossa pohtia, miten kylä-
turvallisuushankkeet kohtaisivat syrjäytymisvaarassa olevat asukkaat.

Turvallisuussuunnittelusta voidaan saada toimiva kyläturvallisuuden työ-
kalu, jos jatkossa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että esitetyt 
epäkohdat tulevat myös kunnan laajempaan turvallisuussuunnitelmaan. Tämä 
siksi, että kyläkohtaiset turvallisuussuunnitelmat käsittelevät myös sellaisia on-
gelmia, joihin voidaan vaikuttaa vain yleisemmässä kunnan päätöksentekopro-
sessissa. Jos hallinto haluaa turvallisuudesta ajankohtaista ja paikallista tilan-
nekuvaa, on sen pystyttävä myös osoittamaan, että asukkaat hyötyvät tiedon 
tuottamisesta.

Kokonaiskuvan saaminen kyläturvallisuushankkeista on haastavaa, yksit-
täistä hankepankkia ei ole, rahoittajia on useita ja järjestäjätahojen kirjo laa-
ja. Voitaisiinko jatkossa omatoimiseen varautumiseen keskittyvistä hankkeis-
ta luoda selkeämpi kokonaiskuva? Aluehallintovirastot yhdessä järjestökentän 
kanssa voisivat yhdessä kerätä tietoa alueellisista turvallisuushankkeista, jolloin 
yhteistyö ja koordinaatio hankkeiden välillä helpottuisivat. Tällöin olisi mah-
dollista myös havaita yhteisöt, jotka ovat jääneet turvallisuushankkeiden ulko-
puolelle. 

Uuden toimintamallin juurruttaminen on aikaa vievää ja usein hankera-
porteissa todetaankin ajan loppuneen kesken. Olisikin syytä pohtia, miten jat-
kossa hankkeisiin osallistuneet ihmiset kiinnittyisivät pidempikestoiseen tur-
vallisuustyöhön, jos sellainen nähdään tarpeelliseksi. Kun yksittäiset hankkeet 
saavat aluille turvallisuussuunnitelmia, uusia käyttäytymismalleja ja innostus-
ta, niin mikä taho jatkaa yhteydenpitoa kyläläisten kanssa hankkeen jälkeen? 
Tulisi pohtia voitaisiinko alulle saatu turvallisuustyö kytkeä jo olemassa oleviin 
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turvallisuusverkostoihin esimerkiksi Vapaaehtoiseen pelastuspalveluun ja/tai 
pelastusliittoihin. Tai olisiko alueellisilla pelastuslaitoksilla resursseja koordi-
noida kylien turvallisuustyötä. Se minkälaiseen turvallisuusverkostoon kyläläi-
nen kytkeytyy hankkeen jälkeen, ei ole niin merkityksellinen asia kuin se uhka, 
ettei kiinnitytä mihinkään vähäisestä koordinaatiosta johtuen. Tulisiko alue-
hallintovirastoilta jatkossa saada tieto siitä, minkälaisiin turvallisuusverkostoi-
hin asukkaat voitavat alueellaan liittyä hankkeen päätyttyä. Tällaisen tiedon ke-
räämisessä järjestöillä voisi olla merkittävä rooli.

Hankkeiden väli- ja loppuraporteista saatava informaatio ei tarjoa kovin sy-
vällistä tietoa hankkeiden analyysin pohjaksi. Tosin on huomioitava, että osa 
hankkeista oli selvityksen tekovaiheessa vielä kesken, jolloin kaikkia raportteja 
ei ollut saatavilla. Projektityöntekijöiden haastattelulla hankkeista muodostuu 
tarkempi kuva, koska näin saadaan kuulluksi ruohonjuuritason hyvät käytän-
nöt, joilla on suuri merkitys hankkeiden onnistumisen kannalta. Jatkossa tulisi 
haastatella myös hankkeisiin osallistuneita kylien asukkaita, jolloin kokonais-
kuva täydentyisi. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota, mitkä tekijät vaikuttavat 
turvallisuuskäytäntöjen juurtumiseen pidemmällä aikavälillä.
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Esiselvityksen perusteella  
tuleville kyläturvallisuushankkeille  
voidaan antaa seuraavat suositukset:

▲ asukkaat asiantuntijoina.  
Kylien asukkaiden tulee saada vaikuttaa koulutussisältöihin ja aihevalintoihin.  
Siksi hankkeisiin tulee jättää väljyyttä, joka mahdollistaa sopeutumisen  
kyläläisten tarpeisiin. Sisältötoiveita tulee tiedustella kyläläisiltä etukäteen.

▲ kunta mukaan. 
Kyläturvallisuus on osa kunnan kokonaisturvallisuutta. Koska maaseudulla  
turvallisuuden tunnetta heikentää eniten pelko palveluiden heikkenemisestä,  
tulisi kyläturvallisuustapahtumiin saada edustus pelastuslaitokselta ja/tai kunnan 
virkamiehistöstä. Kyläturvallisuussuunnitelmiin liittyvää vasta vuoroisuutta tulee 
kehittää.

▲ monipuoliset tapahtumat, yksinkertaistettu turvallisuusasia. 
Onnistuneissa tapahtumissa turvallisuusasia kytkeytyy laajempaan hyvinvointi-
 teemaan ja tarjolla on muutakin kiinnostavaa ohjelmaa, kuten vaikkapa tanssit.  
Vähemmän on enemmän valittaessa tapahtumassa käsiteltäviä turvallisuusaiheita.

▲ kouriintuntuvaa tekemistä. 
Tapahtumissa tulee välttää esitelmöintiä ja keskittyä konkreettiseen yhdessä  
tekemiseen. Opetusmateriaalin tulee olla yksinkertaista ja vuorovaikutteisuuteen 
ohjaavaa.

▲ syrjässä syrjäytyneiden muistaminen. 
Tapahtumien järjestämisen lisäksi tulee olla vaihtoehtoinen ja henkilökohtaisempi 
lähestymistapa kylätoiminnasta syrjässä olevia varten. Tällöin yhteistyön merkitys 
korostuu mm. kotipalvelun ja diakoniatyön kanssa.

▲ Pääsy turvallisuusverkostoon. 
Hankkeen päättyessä kiinnostuneille asukkaille tulisi tarjota mahdollisuus jatkaa 
yhteisöllisen turvallisuustyön harrastaminen. Alueella toimivien järjestöjen toimin-
taa tulisi esitellä mahdollisuutena osallistua kyläturvallisuuden jatkokehittämiseen.
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