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Maakuntajohtaja Esa Halme 16.8.2011: 

"Tulee arvioida, voidaanko Pirkanmaalla turvallisuusaiheen 
ympärille ryhmittyneiden toimijoiden yhteistyön 

tiivistämisestä ja toiminnallisesta kokoamisesta saada 
nykyistä enemmän hyötyä, ja jos voidaan, miten pitäisi 

edetä."

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri- mistä 
kaikki alkoi?



Hankekokonaisuudet

1. Esiselvitys – Pirkanmaan turvallisuusklusterin toteutettavuuden 
perusselvitys (15.9-15.12.2011)

2. Ideasta toimintamalliksi ja toimintamallista uudeksi 
alueelliseksi käytännöksi (1.1-30.6.2012)

3. Toiminnan jatkuvuus, selvitys turvallisuusalan 
liiketoimintaympäristöistä ja –edellytyksistä (1.7-31.12.2012)

4. Toiminnan jatkuvuus, kolmas sektori osatekijänä 
turvallisuustyössä (1.1.2013-31.7.2013)

5. Pro gradu- tutkielma; Kolmas sektori kumppanina 
turvallisuusverkostossa (2016)



Kolmas sektori kumppanina turvallisuusverkostossa, 
tutkimuskysymykset:

• Mikä on kolmannen sektorin rooli sisäisen turvallisuuden edistämisessä osana 
turvallisuustoimijoiden kokonaisuutta?

• Millaisia ovat kumppanuuden ja verkostoyhteistyön organisoinnin keskeiset 
elementit?

o Miten kolmannen sektorin kykyjä, taitoja ja osaamista voitaisiin hyödyntää 
parhaiten paikallisessa turvallisuustyössä?

o Millaisia seurauksia sillä on, että kolmas sektori osallistuu turvallisuusyhteistyöhön?

Taustaa



Kumppanuuden ja 
verkosto-yhteistyön 

elementit

Rakenteelliset

Pullonkaulat

Osallistumisen 
edellytykset

Yhteistyön 
hyödyt



• Koordinoitu toiminta

• Vastuut määritelty

• Hyväksytään hierarkkisesta toiminnasta poikkeavat toimintamallit

• Yhdessä sovitut työtavat / työnjaot

• Kolmannen sektorin toimintaedellytysten vahvistaminen

• Eri toimijoiden riittävä edustavuus

• Strateginen suunnittelu (yhdessä)

Rakenteelliset



• Tasavertainen kumppanuus

• Toisten toimintatapojen ja voimavarojen erilaisuuden 
tuntemus

• Strateginen liikkumavara organisaatiossa

• Avoin ja osallistava vuoropuhelu

• Vastavuoroisuus (annettavaa ja saatavaa)

• Tunnistetaan yhteistyöhön vaikuttavat erot toimintatavoissa

• Sitoutuminen, luottamus ja avoimuus

Osallistumisen edellytykset



• Puutteelliset yhteistyötaidot

• Yhteistyötä ei nähdä tietoisena kehittämisen kohteena

• Verkostoa pidetään itsestäänselvyytenä

• Verkostoidutaan vain verkostoitumisen vuoksi

• Informaation/tiedon panttaus

• Virheelliset oletukset

• ”Nypitään rusinat pullasta”

Sudenkuopat/pullonkaulat



• Kilpailukyvyn nostaminen uudelle tasolle

• Uudet innovaatiot

• Oppiminen vuorovaikutuksessa

• Informaation kulun tehostaminen

• Mahdollistaa moniulotteisten ongelmien ratkaisun

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

• Yhteistyössä 1+1 on aina enemmän kuin 2!

Yhteistyön hyödyt



3. sektorin rooli 
sisäisen 

turvallisuuden 
edistämisessä

Asiantuntijuus

Operatiivinen
Hyödyt ja 

seuraukset



• Erityinen rooli arjen turvallisuuden edistäjänä ja 
yhteisöllisyyden vahvistajana

• Tasavertaisia kumppaneita

• Järjestöjen ottaminen mukaan erilaisten strategioiden, 
hankkeiden ja projektien suunnitteluun ja tekemiseen heti 
alusta lähtien  varmistaa myös yhteiset tavoitteet

• Moniammatillinen ääni ongelmakeskeisten toimintamuotojen 
suunnitteluun

• Kustannustehokas resurssi

Rooli



• Uudet näkökulmat

• ”Hiljaiset signaalit” kansalaispinnasta

• Tiedot ja taidot täydentävät viranomaisten osaamista

• Kokonaiskuva paikallisesta turvallisuudesta

• Rakentava kyseenalaistaminen ja kritiikki

• Arvopohjainen toisinajattelu

• Vankka ammattitaito järjestön omalla toimialalla

• Vähemmistöryhmien tuntemus

Asiantuntijuus



• Turvallisuustietojen ja taitojen jalkauttaminen kansalaispintaan

• Viranomaisten tukitoiminnot

• Motivoitunut lisäresurssi

• Erittäin merkittävä ennalta ehkäisevän työn rooli

• Turvallisuusajattelun integroiminen kansalaispintaan

• Turvallisuus- ja asennekasvatus järjestöjen omassa toiminnassa

• Turvallisuustuotteiden testaus ja pilotointi

Operatiivinen rooli



• Viranomaistoiminta poikkeaa monella tavalla järjestötoiminnasta 
(erot tunnistettava)

• Ei tunneta toisten toimintatapoja

• Tiedonvaihdon rajoitukset

• Järjestöjen rahoituksen epävarmuus (pitkäjänteisyys)

• ”Juhlapuheista” pitää päästä käytännön tekemisen tasolle

Ongelmia



• Uusia resursseja turvallisuustyöhön

• Täydentää julkisen sektorin palvelun aukkoja

• Tuo mukanaan puuttuvaa osaamista, tietoja ja taitoja

• Uudet innovaatiot

• Synergiaedut, päällekkäisyyksien poistaminen

• Vahvistaa turvallisuusverkostoja

• Yhteisöllisyyden lisääntyminen

• Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, parempi turvallisuus

Hyödyt ja seuraukset



"Hyvässä yhteiskunnassa poliisi ei tuota turvallisuutta, 
terveyskeskus terveyttä, eikä hyvinvointivaltio 

hyvinvointia. Sen sijaan ne lähtevät ihmisten arjesta, 
teoista ja yhteisöistä".

Lähde: Mokka ja Neuvonen 2007

” Ei ajateltaisi enää miten viranomaiset hoitavat asiat, 
vaan miten pystyisimme integroimaan kokonaisuuteen 

myös vapaaehtoisten joukot”



Kiitos, kysymyksiä?


