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Aluksi ne kolme pääkohtaa
➢ Kyläyhdistys on jo olemassaolollaan turvallisuusteko. Oma 

osaaminen ja merkitys on kyettävä sanoittamaan ensin itselle.
➢ Verkostossa on valtavasti osaamista, kaikkea ei tarvitse osata tai 

tehdä itse.

➢ Organisaatiot ja rakenteet tuppaavat itseisarvoistumaan ja metsä 
katoaa puilta. Joskus on hyvä pohtia kuka on kenellä töissä.
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Tarkastelukulmia turvallisuuteen ja 
paikalliseen yhteisöön turvallisuustoimijana
✓ Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat perustarpeitamme ja siten myös  hyvinvoinnin 

edellytys. Turvallisuutta olisikin tarkasteltava osana yhteisön hyvinvointia ja elinvoimaisuutta ja 
siitä huolehtiminen ei ole kustannus vaan investointi.

✓ Turvallisuus syntyy perusasioista ja näistä sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu. Kylät ja 
korttelit ovat lähellä ihmistä; paikallisyhteisö ja toiminta arjessa on vahva alusta motivaatiolle  ja 
sitoutumiselle.

✓ Turvallisuus ei tarkoita pelkästään erilaisten riskien ja uhkien poissaoloa, vaan myös luottamusta 
omiin, yhteisön sekä yhteiskunnan kykyihin suojautua niitä vastaan sekä palauttaa 
turvallisuuden taso entiselleen kriisin jälkeen! Yksilön ja paikallisyhteisön omatoiminen 
varautuminen auttaa vaihtamaan tarkastelukulman toiminnan kohteesta toimijaksi. 

Turvallisuus on osa hyvinvointia – ja paikalliset yhteisöt 
avaintekijöitä sen mahdollistajina



Joitakin havaintoja haasteista
➢ Turvallisuus – kenelle se kuuluu ja/tai kuka siitä vastaa?

➢ Rakenteiden ja byrokratian kieli vs. kansalaisten ja yhteisöllisyyden 
kieli – missä on ”käännösrajapinta”?

➢ Kunta saattaa olla liian suuri yksikkö ”omaksi” tunnistamiselle!

➢ Kyläyhdistys on jo olemassaolollaan turvallisuusteko. Oma 
osaaminen ja merkitys on kyettävä sanoittamaan ensin itselle.

➢ Ihmisen kokoiset tavoitteet ja toimenpiteet & raamit ja teemoitus 
linkitettynä ”isoon kuvaan”.

➢ Tässä(kin) matka on  tärkein eikä liikkuvaa maalia koskaan tavoiteta.

4



Lyhyesti Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen 
taustasta
✓ Paljon hyviä hankkeita on toteutettu eri puolilla maata. 
✓ Ajallisesti ja paikallisesti kohdennetuilla hankkeilla saadaan tuloksia 

mutta kokonaisuus jää kuitenkin pirstaleiseksi ja toimivien 
käytäntöjen laajempi käyttöönotto hidastuu. 

✓ Tulosten hyödyntämistä ja kyläturvallisuuden kehittämisen 
jatkuvuutta on parannettava. 

➢ Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen tarkoituksena on tehostaa 
sirpaleisen kentän kokoamista ja luoda 
kyläturvallisuustyölle kestävä malli ja hankeriippumaton 
jatkuvuus

➢ Hankeaika 1.1.2021-31.12.2022; jatkoaika 31.3.2023 asti

https://suomenkylat.fi/kylaturvallisuus-2025/


Päähuomio 2022 toiminnassa -
sekä joitakin kysymyksiä ja ehdotuksia

1. Kyläturvallisuuden koulutusmateriaali ja kouluttajat

2. Kylien turvallisuustyötä tukeva työkalupakki ja viestinnän alusta

3. Koko verkoston osaamisen tunnistaminen ja käyttöönotto

4. Tiedolla johtamiseen tarvittavan tiedon tuottaminen

5. Kehitetään kylätalojen roolia paikallisina valmiuskeskuksina (”PAVAK”)

6. Kyläsuunnitelmat ja kylien turvallisuussuunnitelmat selkeämmin osaksi 
kuntien (valmius)suunnittelua

7. Turvallisuus liitetään luontevaksi osaksi alueellista ja paikallista 
hyvinvointiohjelmaa
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Kylävara –malli 
terävänä kärkenä!



Tavoite ilman suunnitelmaa on unelma
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