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”Pärjätään Yhdessä” 

Perusajatus 
 

• Pärjätään yhdessä -hanke aktivoi ihmisiä oman 
lähiyhteisönsä hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
vahvistamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.  

• Hanke tuo sosiaali- ja terveysjärjestöt yhteen 
parantamaan arjen turvallisuutta. 

• Auttaa lähiyhteisöä varautumaan mahdollisiin 
onnettomuus- ja häiriötilanteisiin luomalla 
yhteisen auttamisjärjestelmän viranomaisten 
tueksi. 
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Arki 
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Maailma on turvattomampi kuin 
koskaan aikaisemmin. 

 
Tilanteet ja tapahtumat tulevat 

suoraan meidän koteihin ja 
olohuoneisiin. 

 
Yhteiskunnassa tapahtuu myös 
paljon. Rakenteita muutetaan. 

Palveluita organisoidaan 
uudestaan. Markkinaistaminen ja 

yksityistäminen lisääntyy. 
Julkisen rooli ohentuu. 

 
Muutos on pysyvyyttä ja 

sopeutuminen selviytymistä 

Turvallisuus 
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Osallisuus 
 

Osallisuuden edistäminen on osa 
Suomen hallituksen ja Euroopan 
unionin tavoitteita, joissa se on 
nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi 
köyhyyden torjumiseksi ja 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Osallisuutta edistämällä vähennetään 
myös eriarvoisuutta. 
Osallisuuden kolme ulottuvuutta 
  
Riittävä toimeentulo ja hyvinvointi  
Toiminnallinen osallisuus  
Yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys  
 
Vajaus jollakin osallistumisen 
ulottuvuudella voi tarkoittaa 
osallisuuden vähentymistä ja 
syrjäytymisriskin lisääntymistä.    
(Raivio & Karjalainen 2013): 
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Kuva1. Osallisuus syrjäytymisen vastaparina 
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Yhdessä tekeminen 
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Yhteisöllisyys 
 

Yksilön ja yhteiskunnan välinen suhde 
pohjautuu yhteisyyden tunteelle. Se pitää 
yhteiskunnat koossa. Yhteisöllisyys, 
yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovatkin 
välttämättömiä ihmisen olemassaololle ja 
toiminnalle. 
 
Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen 
päätöksenteko. Tämä koskee etenkin 
päätöksiä, joiden seurauksena syntyy 
monenlaisia vaikutuksia ympäristölliseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja 
taloudelliseen pääomaan. 
 
Yhteiseen päätöksentekoon liittyy myös 
muita näkökulmia. Jotta paikalliset 
asukkaat näkevät asioiden hyödyn omalla 
kohdallaan, tarvitaan avointa 
vuorovaikutusta – jo valmisteluvaiheessa. 
Uudet asiat, joista saa tietoa ja joista 
keskustellaan, hyväksytään helpommin. 
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Resilienssi 

 
Resilienssillä tarkoitetaan hyvää 
lopputulosta huolimatta vakavasta uhasta 
kehitykselle ja sopeutumiselle. 
Resilienssi auttaa meitä joustamaan ja 
orientoitumaan muutoksissa uudelleen. 
 
Resilienssin monitulkintaisuus ja sille 
annetut määritelmät osoittavat uudis-
käsitteelle tyypillisiä piirteitä: 
turvallisuuspolitiikalle verraten etäisistä 
tieteen-aloista johdettu merkitys on avoin 
erilaisista poliittisista ja ideologisista 
lähtö-kohdista määrittyville tulkinnoille; 
käsitteen määritelmää ja käytännön arvoa 
hahmotetaan samalla, kun sen varassa 
ollaan jo tekemässä turvallisuuspolitii-kan 
pitkän aikajakson johtopäätöksiä. 
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Minimitaso Katastrofi

Kriittinen aika 

 Operatiiviset 
 toimenpiteet 

kriittiset resurssit 

 Ennalta ehkäisevät ja tukevat 
 toimenpiteet 

Korjaavat ja tukevat 
 toimenpiteet 
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Ehkäisevä toiminta 
 

Keskeinen toimintatapa kaikilla 
hallinnonaloilla. 
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Varautuminen 
 

Varautumisella pyritään 
ehkäisemään vaaratilanteita, 
huomioidaan normaaliolojen 
häiriötilanteet ja valmistellaan 
toimenpiteet poikkeusolojen varalta.  
 
Yksittäiset ihmiset ovat nyky-
yhteiskunnassa yhä 
merkittävämmässä roolissa 
varautumisen ja siihen liittyvän 
tiedonvälityksen osana.  
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Verkostot 
 

Verkostot linkittävät erilaisia 
ihmisiä ja organisaatioita 
työskentelemään yhdessä. 
Verkostoissa eivät kuitenkaan 
päde hierarkiset komentoketjut 
eikä markkinoille tyypillinen 
sopimuksellisuus. 



Arjen turvan toimintamalli 
 
Hyvinvointia ja turvallisuutta kuntalaisille -  taloudellisuutta ja 
tehokkuutta kunnille 

Mikä? 
 
Arjen turvallisuuden toimintamalli on Lapissa  Arjen turva- hankkeessa 
v. 2012-2014 kehitetty toimintamalli, jonka avulla eri tahot saadaan 
toimimaan organisoidusti yhdessä, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  
 
Toimintamallia on käytetty hyvin tuloksin kuntien ennaltaehkäisevän 
hyvinvointi- ja turvallisuustyön tehostamisen. 
 
Toimintamalli on valittu Euroopan parhaaksi alueelliseksi toimintamalliksi 
vuonna 2013. European Public Sector Award EPSA 2013. 
 
Toimintamalli levitetään Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kuntiin 
Maaseudun arjen palveluverkosto -hankkeessa vuosina 2016 - 2018 
 

http://maaseutu.kuvat.fi/kuvat/Logot ja lomakepohjat/EU-yleiset/flag_black_maaseuturahastontunnuslause.eps


Verkostoja 
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Näkövam-
maisten 
kerhoja 

Kylä-
yhdistyksiä 

MLL:n 
paikallis- 
yhdistyksiä 

VPK:n 
paikallis-
osastoja 

SamiSoster 

Astma- ja 
allergia- 
yhdistyksiä 

Muisti- 
yhdistyksiä 

Eläkeläis- 
yhdistyksiä 

Syöpä- 
yhdistyksiä 

Nuorten 
Ystävät/ 
Klubitalo 

Sydän-
yhdistyksiä 

Vanhus- 
neuvostoja 

Seurakuntia 

SPR:N 
paikallis- 
osasto 
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Hyvä ja turvallinen elämä 
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Kiitoksia! 
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