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Tausta ja tarve  
 
Helsingissä, eri kaupunginosissa järjestetään vuosittain satoja avoimia asukastapahtumia 
paikallisten järjestöjen ja muiden organisaatioiden toimesta. Nämä tapahtumat ovat 
tärkeitä yhteisöllisyyden, asukasosallisuuden, viihtyisyyden ja asukkaiden 
yhdenvertaisuuden edistäjiä. Tapahtumat tarjoavat luontevia, ei-kaupallisia 
kohtaamispaikkoja erilaisille, myös eri kulttuuritaustoista tuleville, asukasryhmille sekä 
edesauttavat alueellisten verkostojen syntymistä.  
 
Pätevistä, järjestyksenvalvojakoulutuksen omaavista henkilöistä on pulaa alueellisissa 
tapahtumissa. Tarve osaavien muun muassa turvallisuussuunnittelua hallitsevien 
järjestyksenvalvojien tarpeesta on tullut esille tapahtumien järjestäjinä toimivien 
asukasjärjestöjen taholta ja myös Kulttuurikeskuksessa (Kulttuuripolitiikan osasto) 
tapahtumien turvallisuusosaamisen kehittämistä pidetään tärkeänä.  
 
Aloite lähteä kehittämään alueellista järjestyksenvalvojien koulutusta ja varmistaa 
turvallisuusosaaminen ja resurssit paikallisissa asukastapahtumissa tuli Roihuvuori-
Seuralta.  Aloitetta lähti viemään eteenpäin 4V-hanke (ks. lopusta kuvaus hankkeesta). 
Yhteistyökumppaniksi kokeiluun löytyi Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto.  
 
Tavoitteena tässä kokeilussa oli löytää yhtenäinen käytäntö, toimintamalli, jolla 
parannetaan ja ylläpidetään alueellisten suhteellisen pienten tapahtumien turvallisuustyötä 
ja -osaamista, niin että turvallisuusasiat olisivat kiinteä osa tapahtumien suunnittelua ja 
toteutusta sekä taataan osaavien järjestyksenvalvojien saatavuus. Malli tukee Helsingin 
kaupungin turvallisuustyötä.  
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Konkreettinen ehdotus malliksi oli yhteistyössä järjestettävä järjestyksenvalvojakoulutus 
aluetapahtumien järjestäjien edustajille. Koulutukseen osallistujat sitoutuivat samalla 
mukaan alueelliseen järjestyksenvalvoja verkostoon. Testattavana olivat periaatteet, joilla 
osallistujat valitaan, koulutuksen toteutuskokonaisuus, yhteistyökumppanuus ja eri tahojen 
vastuut.  
 

Toteutus pilottikokeilussa 
 
Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto, 4V-hanke, Roihuvuori-Seura ja 
Mellunmäki-Yhdistys järjestivät Helsingin ensimmäisen alueellisen järjestyksenvalvoja 
pilottikoulutuksen huhtikuussa 2010 (21.4.-28.4.). Sen kesto oli 32 tuntia. Kouluttajana 
toimi Otsopalvelut Oy. Koulutuspaikka oli Roihuvuoren nuorisotalo paitsi 
voimaharjoittelukerroilla Otsopalveluiden sali.  
 
Osallistujia koulutukseen ilmoittautui 33 henkeä (25 Roihuvuori-Herttoniemialueelta, 8 
Mellunmäestä), mutta lopulta koulutuksessa oli 19 (12 Roihuvuori-Herttoniemialueelta, 7 
Mellunmäestä) osallistujaa.  Roihuvuori-Herttoniemialueelta kumppanuussopimuksen 
solmi 3 järjestöä, Mellunmäen alueelta 2 järjestöä. Osallistujat edustivat näitä järjestöjä. 
 
Järjestyksenvalvoja koulutus antoi osallistujille valmiudet toimia myös muiden tapahtumien 
järjestyksenvalvojana.  
 
Valmisteluprosessi ja vastuut 
 
Lähtökohtana alueellisen koulutuksen järjestämisessä oli, että koulutukseen osallistujista 
kootaan järjestyksenvalvojaverkosto, jonka jäsenet ovat kaupunginosan järjestöjen 
käytettävissä heidän tapahtumissaan. 
 
Pilotointia lähdettiin testaamaan pitämällä yksi koulutus 4V-hankealueiden; Mellunkylä 
(Kontula, Kivikko, Kurkimäki, Mellunmäki, Vesala) ja Herttoniemi-Roihuvuori alueiden 
järjestöille ja muille toimijoille, jotka järjestävät tapahtumia kyseisissä kaupunginosissa. 
Mellunkylästä koulutukseen lopulta osallistui vain Mellunmäessä sijaitsevien järjestöjen 
edustajia. 
 
Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto vastasi kouluttajakustannuksista.  
 
Roihuvuori-Seura vastasi Herttoniemi-Roihuvuorialueen järjestöjen ja toimijoiden 
kutsumisesta verkostoon ja koulutukseen, otti vastaan ilmoittautumiset, vastasi 
kiinnostuneiden mahdollisiin kysymyksiin, pyysi tarjoukset kouluttajilta, sopi koulutusajat, 
järjesti koulutustilat ja väliaikatarjoilut (silloin kun Roihuvuoren nuorisotalon edustajat eivät 
olleet paikalla), vastasi tulostuksesta, kopioinnista (muu kuin opintomateriaali) ja 
kumppanuussopimusten allekirjoitusten keräämisestä omalla alueellaan. Roihuvuori-Seura 
toimii jatkossa myös kumppanien yhteystietojen ylläpitäjänä sopimuksen mukaisesti. 
 
Mellunmäki-Yhdistys vastasi Mellunkylän alueen järjestöjen ja toimijoiden kutsumisesta 
verkostoon ja koulutukseen sekä otti heidän osalta vastaan ilmoittautumiset ja vastasi 
kiinnostuneiden mahdollisiin kysymyksiin sekä vastasi alueen kumppanuussopimusten 
allekirjoitusten keräämisestä (sitoutui 2 järjestöä, molemmat Mellunmäen alueelta). 
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Mellunmäki-Yhdistys toimii jatkossa myös kumppanien yhteystietojen ylläpitäjänä 
sopimuksen mukaisesti. 
 
Vastuujärjestöiltä suunniteluun, käytännön järjestelyihin ja kokeilun arviointiin kului n.  
viikon työaika. Jatkossa he vastaavat myös järjestyksenvalvoja verkoston ylläpidosta 
kumppanuussopimuksen mukaisesti osana muuta talkootyötään.  
 
Nuorisotalo hoiti koulutustilaisuuksien kahvitarjoilut omakustanne hintaan. Roihuvuoriseura 
oli maksanut kausimaksun Nuorisotalon tilojen käytöstä, johon myös tämän tilaisuuden 
tilojen käyttö sisältyi. 
 
4V-hanke auttoi kokeilun suunnittelussa ja kumppanuussopimusten muotoiluissa, joihin 
pohja saatiin sosiaalivirastolta. Lisäksi hanke vastasi tästä raportoinnista. 4V hankkeelta 
suunnitteluun ja raportointiin kului n. 1 viikontyöaika.  
 
Kukin järjestö päätti itse maksaako se edustajiensa korttimaksun vai maksoivatko 
osallistujat sen itse.  
 
Yllä mainitut järjestöt lähettivät sähköpostilla alueensa valitsemilleen alueen tahoille 
kutsun, jossa mahdollisille verkostoon ja koulutukseen osallistujille kerrottiin eduista ja 
vastuista seuraavasti:  
Saatte: 
-jäseniänne järjestyksenvalvojakoulutukseen maksutta.  Jokainen osallistuva järjestö 
valitsee edustajansa koulutukseen ja lähtökohtaisesti jokainen järjestö saa 1-3 edustajaa 
koulutukseen.   
-koulutusta ja osaamista turvallisuusasioista järjestöönne. Turvallisuus on tärkeä osa mm. 
tapahtumien suunnittelua ja onnistunutta toteutusta. Usein turvallisuusosaaminen on myös 
välttämätöntä rahoituksen saamiseksi. 
- mahdollisuuden olla mukana kehittämässä uutta mallia koko kaupungin tasolle 
alueellisen turvallisuustyön edistämiseen. 
Edellytyksenä osallistumiselle on: 
-että järjestöstänne koulutukseen osallistuneet henkilöt ovat järjestönne tarpeen mukaan 
järjestön omien tapahtumien käytössä maksutta, ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muiden alueen järjestäjien tapahtumien käytössä (palveluiden vaihtoperiaatteella).   
 
Sähköisen kutsun lisäksi vastuujärjestöt soittivat useimmille kutsun saaneille. Kutsuun 
myönteisesti vastanneet järjestöt osallistuivat koulutukseen (heidän edustajansa) ja 
allekirjoittivat ”Kumppanuussopimus alueelliseen järjestyksenvalvojaverkostoon 
osallistumisesta”. 
 
Kustannukset talkootyön lisäksi 
 
Kustannukset koulutukselle olivat pilotointikoulutuksesta 2000 euroa +alv sekä lisäksi 8 
euroa materiaalikustannuksia jokaista osallistujaa kohden. Lisäksi tehtiin huomattavasti 
talkootyötä edellä mainittujen järjestöjen toimesta, ja muun muassa tilat saatiin käyttöön 
järjestöjen ja nuorisotoimien yhteistyönä. 
 
Tämän lisäksi jokaisen valmistuvan järjestyksenvalvojan korttimaksut ovat osa 
kustannuksia.  
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Palaute osallistujilta 
 
Osallistujilta kurssista kerätty palaute oli erittäin hyvää. Kurssin vastasi erittäin hyvin tai 
hyvin odotuksia ja sen nähtiin hyväksi tavaksi edistää niin turvallisuutta, yhteisöllisyyttä 
kuin kestävää kehitystä käytännössä. Lähes ainoa useammassa palautteessa mainittuna 
parannettavana asiana oli tilan tuolien mukavuus. Tästäkin voidaan päätellä, että 
kokonaisuuteen oltiin tyytyväisiä.  
 
Palaute kerättiin osallistujilta kirjallisesti kurssin päätteeksi Roihuvuori-seuran toimesta. 
Palautelomakkeen teki 4V-hanke ja siinä oli sekä monivalinta että avoimia kysymyksiä. 
 
Järjestäjien kokemuksia on koottu lukuun ”Haasteet ja niiden ratkaisu ehdotuksia”. 
 
 

Haasteet ja niiden ratkaisu ehdotuksia  
 
Sitoutuminen. Pilotointikokonaisuudessa yksittäisten osallistujien sitoutuminen osoittautui 
haasteellisimmaksi (ks. Toteutus pilottikokeilussa: osallistujamäärät vs. ilmoittautuneet). 
Toteuttamisen vastuujärjestöt kokivat pilotoinnin erittäin tarpeelliseksi ja heidän 
sitoutumisensa oli erinomaista.  
Mukaan lähteneiden järjestöjen tehtävänä oli nimetä (ja etsiä) edustajansa koulutukseen 
osallistujiksi. Osallistujia mukaan lähteneistä järjestöistä löytyi paljonkin, mutta koulutuksen 
jätti kesken moni.  
Keskeyttäneiden määrä vaihteli järjestöittäin, mutta yleisesti voitaisiin todeta että peruutus- 
tai panttimaksukäytäntö sitovan ilmoittautumisen lisäksi voisi olla hyvä käytäntö (vastuu 
keräämisestä kullakin kumppanuuteen sitoutuneella järjestöllä omien ilmoittautumistensa 
osalta, tämän toteutusta ei tässä tarkemmin mietitty). 
 
Syyksi korkeaan keskeytysprosenttiin Roihuvuori-Seura arveli koulutuksen vaativuuden ja 
odotusten välisen ristiriidan. Luultiin, että koulutus on helppojuttu, mutta kun se vaatikin 
opiskelua, niin jätettiin kesken. Toiseksi syyksi arveltiin, että niillä järjestöillä, jotka 
järjestävät alueellisia asukastapahtumia, tuntui kenties olevan konkreettisempi tarve saada 
koulutusta. Tiedettiin, että asukastapahtumissa voi sattua jotain oikeasti ja jatkossa ilman 
”omia” järjestyksenvalvojia jouduttaisiin laittamaan paljon rahaa järjestyksenvalvontaan 
ostopalveluina. 
 
Aikataulujen yhteensovittaminen. Nyt toteutetussa nopeassa aikataulussa oli puolensa; ei 
tarvitse opiskella yksin niin paljoa ja läpimeno prosentti oli jopa parempi kuin pitemmälle 
ajanjaksolle jaetussa koulutuksessa. Toisaalta lyhyelle jaksolle ajoitettu koulutus on rankka 
ja osalle osallistujista se voi aiheuttaa vaikeuksia järjestää omia aikataulujaan niin että voi 
osallistua koulutukseen. Toisaalta koskaan mikään aika ei sovi kaikille.  
 
Suhteellisen tiivistä aikataulua voi pilotointikokemusten perusteella suositella, mutta 
pilotoinnista poiketen ilmoittautumiseen tarvittaisiin enemmän aikaa. Mahdollisille 
osallistujille tieto päivämääristä olisi hyvä olla sovittuna jo lähetettäessä kutsua 
mahdollisille osallistujille muutama kuukausi, vähintään kuukausi ennen itse koulutusta.  
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Koulutuksen alueellinen rajaaminen. Jos koulutus järjestettäisiin kaupungin osien asukas- 
ja muiden järjestöjen luonnollisia toiminta-alueen rajoja noudattaen, yhdelle alueelle 
kerrallaan, se helpottaisi todennäköisesti järjestelyitä monin tavoin. Jo piloinnin kaksi eri 
aluetta toivat haasteita järjestelyihin. Useamman alueen yhteinen koulutus olisi pilotoinnin 
perusteella suositeltava lähinnä silloin, mikäli alueen toimijoilla on entuudestaan 
yhteistyötä.  
Käytännönjärjestelyistä, muun muassa aikatauluista ja koulutuspaikasta sopiminen, on 
helpompaa, mikäli suunnittelua tehdään toimijoiden kesken, joilla on aikaisempaa 
yhteistyökokemusta, yhteisiä tapahtumia, työryhmiä tai muuta vastaavia yhteistyön 
muotoja. Tämä on eduksi myös järjestyksenvalvojaverkoston toiminnan kannalta. 
Alueellinen järjestyksenvalvojakoulutus ja -verkoston käynnistäminen on hyvä tapa myös 
kehittää oman kaupunginosan toimijoiden yhteistyötä. 
 
Vastuutaho. Koulutuksen ja verkoston toteuttamisella tulee olla yksi taho, joka vastaa 
kokonaisuudesta neuvotellen muiden kumppaneiden kanssa. Pilotoinnissa tämä oli 
molempien alueiden yksi kaupunginosayhdistys, 4V hankkeen tuella. Haaste on, kuinka 
tieto tästä mallista saadaan jalkautettua muiden kaupungin osien toimijoille ja tahoille, 
jotka järjestävät tai tukevat vastaavaa toimintaa, niin että se kannustaa paikallisia järjestöjä 
ottamaan vastuujärjestäjän roolin. 
Mahdollisena haasteena ja kynnyksenä vastuutahon roolin ottamiselle on myös avun 
saaminen tarvittaessa, kuka vastaa mahdollisiin lisäkysymyksiin, mikäli niitä tulee. Nyt 4V-
hanke toimi tässä roolissa. Toisaalta tässä raportissa on jo paljon vastauksia ja kuvattu 
malli on joustava ja sovellettaessa eri toimijoiden ja kumppaneiden tarpeisiin heidän 
omista lähtökohdistaan käsin, joten mahdollisiin ongelmakohtiin alueelliset toimijat voivat 
monin osin löytää itselleen sopivia ratkaisuja itsenäisestikin.  
 
Tilat. Viihtyisien, koulutuksen tarpeita vastaavien tilojen löytäminen läheltä osallistujia voi 
olla yksi haaste. Piloitoinnin tapauksessa tila löytyi Roihuvuori-Seuran toimesta 
suhteellisen pienellä vaivalla. Sijainnin lisäksi tärkeää on tilan sisustus, kahvin keitto 
mahdollisuus, ruokapaikka lähietäisyydellä ja eväiden syönti mahdollisuus, videotykin yms. 
teknisten apulaitteiden saatavuus. Itse koulutustilaisuuksissa tauot ja mahdollisuus kysyä 
ja keskustella ovat tärkeitä.  
 
Rahoitus. Itse koulutuksen kustannukset ovat yksi merkittävin resurssi alueellisen 
järjestyksenvalvojakoulutuksessa ja –verkostossa. Pilotoinnissa koulutuksen 
kustannuksista vastasi Turvallisuus- ja valmiusosasto.  
Jatkossa rahoitusta, ainakin osittaista olisi toivottavaa saada joltain kaupungin taholta, 
järjestöjen (tai muiden paikallisten tahojen) mahdollisen omarahoitusosuuden lisäksi.  Tällä 
hetkellä usein rahoitetaan yksittäisten osallistujien osallistumista yleisiin 
järjestyksenvalvojakoulutuksiin, lähinnä vain isommat järjestöt järjestävät omia 
koulutuksia.   
Mallin mukaisesti toteutettuna alueellinen järjestyksenvalvojakoulutus ja –verkosto 
edellyttää koulutuskustannusten lisäksi toteuttajatahoilta merkittävää työpanosta 
talkootyönä (ks. toteutus ja malli) ja tuottaa kaupungille monia hyötyjä.  
 
kehitysidea malliin. Yhtenä kehitysideana koko malliin voisi olla mallin koordinointi 
kunnantasolla kuitenkin alueellinen leima säilyttäen. Tällöin voitaisiin kouluttaa esim. 
johonkin hallintokuntaan (tai kaupunginosiin yhteistyössä jonkin hallintokunnan kanssa) tai 
kattojärjestöön omia kouluttajia, jotka pystyisivät vetämään järjestyksenvalvojakoulutuksia. 
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Tämä voisi olla pitemmän päälle kokonaiskustannuksistaan edullisempaa. Samalla 
voitaisiin luoda kaupunginosien omien verkostojen yläpuolelle yhteinen verkosto, josta 
voisi kysyä lainaksi/palkalla toisten verkostojen järjestyksenvalvojia tarpeen niin vaatiessa.   
 

Malli alueellisesta järjestyksenvalvojakoulutuksest a ja –
verkostosta ja sen mahdollisuudet 
 
Tavoite, koulutuksen hinta ja mahdollisuudet 
 
Mallissa kaupunginosan toimijat (järjestöt) järjestävät yhteistyössä alueellisen 
järjestyksenvalvojakoulutuksen, johon osallistuvat ovat sitoutuneet alueelliseen 
järjestyksenvalvoja verkostoon.  
 
Koulutus- ja verkosto on tarkoitettu alueellisten tapahtumien järjestäjien edustajille ja 
sen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää alueellisten suhteellisen pienten tapahtumien 
turvallisuustyötä ja -osaamista, niin että turvallisuusasiat olisivat kiinteä osa tapahtumien 
suunnittelua ja toteutusta sekä taataan osaavien järjestyksenvalvojien saatavuus. Malli 
tukee Helsingin turvallisuustyötä.  
 
Malliin liittyvä verkosto, joka kostuu kaupunginosan toimijoista (järjestöistä) ylläpitää 
yhteisvoimin verkostoa koulutuksen saaneista järjestyksenvalvojista niin, että se vastaa 
alueen asukastapahtumia järjestävien tahojen tarpeita ja myös niin että turvallisuus 
osaaminen saadaan entistä paremmin osaksi alueen toimintaa. 
 
Yhteen koulutukseen suositeltava määrä osallistujia on 20-40 henkeä. Mallin mukaisessa 
koulutuksessa nykyisten kustannusten mukaisesti arvioituna kustannukset koulutuksesta 
ovat osallistuvaa henkilöä kohti noin 60-150 euroa (jos 40 henkeä: n. 60 euroa/henki). 
Tämä on laskettu ilman tilakustannuksia, koska useimmissa tapauksissa tilat on 
löydettävissä maksutta tai koulutuspakettiin voidaan saada tilat sitä järjestävän yrityksen 
toimesta. Tämän lisäksi tulevat vielä henkilökohtaiset järjestyksenvalvojakorttimaksut.  
 
Mikäli kiinnostusta alueelliseen järjestyksenvalvojakoulutuksen järjestämiseen ja 
vastuutahoja löytyy sekä saadaan vähintään 20 henkeä kasaan, malli on kokonaisuutena 
edullisempi tapa kouluttaa järjestyksenvalvojia kuin yksittäisiä kurssipaikkoja ostamalla 
(kustannukset silloin yksittäiseltä koulutukseen osallistujalta noin 150-250 euroa + 
järjestyksenvalvojakorttimaksu). 
 
Kilpailukykyisen hinnan lisäksi, kenties tärkeämpänä lisäarvona, malli tarjoaa luontevan 
mahdollisuuden vertaistukeen, kokemusten ja osaamisen jakamiseen sekä 
mahdollisuuden asukastapahtumien järjestäjien erityistarpeiden huomiointiin 
koulutuksessa.  Koulutuksen jälkeen osaaminen jää alueen toimijoiden käyttöön 
järjestyksenvalvojaverkoston (kumppanuussopimus) avulla. 
 
Malli ja edelleen tapahtumat, joiden toteutusta malli tukee, ovat tärkeitä yhteisöllisyyden, 
asukasosallisuuden, viihtyisyyden, asukkaiden yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden 
edistäjiä. Tapahtumat tarjoavat luontevia, ei-kaupallisia kohtaamispaikkoja erilaisille, myös 
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eri kulttuuritaustoista tuleville, asukasryhmille sekä edesauttavat alueellisten verkostojen 
syntymistä.  
 
Ulkopuolinen rahoitus mallin kaltaiseen järjestyksenvalvojakoulutukseen ja -verkostoon on 
hyvä tapa tukea asukasosallisuutta, asukkaiden omaehtoista toimintaa ja yhteisöllisyyttä 
sekä helpottaa alueellisten tapahtumien järjestämistä myös tulevaisuudessa.  
 
Vastuut ja tehtävät 
 
Päävastuullinen ja kumppanit  
 
Yksi järjestöistä kantaa päävastuun järjestelyistä ja verkoston ylläpidosta. Muilla 
kumppaneilla on omat vastuunsa sovitusti.  
 
Liitteenä on malli kumppanuussopimuksesta verkostoon osallistumisesta 
(Kumppanuussopimus alueelliseen järjestyksenvalvojaverkostoon osallistumisesta). Tässä 
sopimuksessa ei määritellä koulutuskokonaisuuden suunnittelua, järjestelyvastuiden ja 
kustannusten jakaantumista. Ne on sovittava erikseen tai täydentämällä oheista 
kumppanuussopimusta.  Sopimus on vain lähtökohta, jota voi muokata tarpeen 
mukaisesti. 
 
Mallin mukaisen koulutuksen ja verkoston toteutus vaatii mm. seuraavia toimia: 

− rahoituksen suunnittelu ja järjestäminen (mm. kouluttajakustannukset)  
− alueen järjestöjen ja toimijoiden kutsuminen mukaan verkostoon ja koulutukseen 

(malli kutsukirjeestä liitteenä)  
− kumppanuussopimusten muotoilu (malli liitteenä) ja allekirjoitusten kerääminen 
− kouluttajien kartoitus ja tarjouspyynnöt kouluttajilta, kouluttajan valitseminen  
− koulutusajankohdista sopiminen 
− koulutustilojen järjestäminen ja sopiminen 
− ilmoittautumisten vastaanotto 
− kiinnostuneiden mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen 
− koulutuksen mahdollisten väliaikatarjoilujen järjestäminen  
− tulostus, kopiointi, monistus, palautteen keruu  
− koulutuksen jälkeen järjestyksenvalvojaverkoston kumppanien yhteystietojen 

ylläpito ja välittäminen sopimuksen mukaisesti (ks. mallivastuun jaosto em. 
sopimus) 
 

Prosessiehdotus 
 
Työryhmän perustaminen  
Kun jollekin järjestölle on herännyt innostus lähteä kokeilemaan mallia, voi se kutsua 
työryhmän kokoon, työryhmän ei pidä olla suuri ja se voi aluksi koostua vain omankin 
järjestön muutamasta edustajasta tai mahdollisesti 1-2 alueen järjestön edustajasta. 
Ryhmä suunnittelee ja päättää mm.  
- vastuunjaosta, mukaan kutsuttavista järjestöistä, päävastuussa olevasta järjestöstä, 

rahoituksen hankkimisesta, kumppanuussopimusrungosta, koulutusajankohdasta ja –
paikasta, kouluttajista ja kutsukirjeen laatimisesta edellisessä luvussa kuvattujen 
tehtävien mukaisesti. 
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Kutsukirjeiden lähettäminen 
Kun perusasioista on päästy yhteisymmärrykseen, vastuujärjestö lähettää kutsukirjeet 
mahdollisille kumppaneille osallistua verkostoon ja koulutukseen (malli liitteenä). 
 
Kumppaneiden määrittely, sopimuksen tarkistaminen 
Kutsuun myönteisesti vastanneet ovat tulevia sopimuskumppaneita, joiden kanssa 
voidaan tarkistaa allekirjoitettava sopimus. Kumppanit ilmoittavat edustajansa 
koulutukseen osallistujiksi päävastuulliselle järjestölle. 
 
Koulutuksen pito 
Pidetään koulutussovitulla tavalla, kumppanuussopimuksen verkostoon osallistumisesta 
on hyvä olla allekirjoitettuna ennen koulutuksen alkua. 
 
Verkoston ylläpito 
Jokainen sopimuskumppani nimeää yhteyshenkilön, jolta muut sopimuskumppanit voivat 
kysyä lainaksi kyseisen kumppanin koulutuksen käyneitä ja kokeen läpäisseitä 
järjestyksenvalvojia. Lisäksi yhteyshenkilö vastaa oman järjestönsä järjestyksenvalvojien 
yhteystietojen ajan tasalla pitämisestä. 
Päävastuullinen järjestö kokoaa ja pitää hallussaan jokaisen sopimuskumppanin 
yhteyshenkilön yhteystietoja ja päävastuulliselta muut sopimuskumppanit saavat nämä 
yhteystiedot, joiden avulla he voivat kysyä kumppaneiden koulutuksen käyneitä 
järjestyksenvalvojia lainaksi. Vaihtoehtoisesti päävastuullisella on suoraan kaikkien 
sopimuskumppaneiden järjestyksenvalvojien yhteystiedot, ja yhteyshenkilöt tarvittaessa 
vain päivittävät näitä yhteystietoja päävastuulliselle järjestölle.  
Jokainen järjestyksenvalvoja aina itse sopii ja päättää milloin hän on kumppanien 
käyttävissä.  
 
 
4V-hanke 
 
4V - Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin on hanke, joka kehittää mahdollisuuksia  
kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden, 
asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa.  
 
4V-hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä 
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy. Vuosina 2008–2011 hanke sai rahoitusta EU:lta 
Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä tukevasta EAKR-ohjelmasta sekä kansallista 
rahoitusta Uudenmaan liitolta. 
 
www.4v.fi 
 

Liitteet: 
Liite 1 Kutsukirje-malli  
Liite 2 Kumppanuussopimus-malli



 

9 

 

Liite 1 Kutsukirje-malli 
 
Tulisiko järjestönne mukaan alueellisen turvallisuu den edistämiseen?  
Tarjolla paikkoja järjestyksenvalvojakoulutuksessa ja –verkostossa. 
 
Suunnittelemme alueellista järjestyksenvalvojakoulutusta ja järjestyksenvalvojaverkoston 
perustamista __________________alueelle. Kutsumme myös teidän järjestönne mukaan.  
 
Osallistuminen antaa: 
-koulutusta ja osaamista turvallisuusasioista järjestöönne. Turvallisuus on tärkeä osa mm. 
tapahtumien suunnittelua ja onnistunutta toteutusta.  
 
-jäseniänne järjestyksenvalvojakoulutukseen maksutta / hintaan _____euroa/osallistuja   
Mukaan mahtuu lähtökohtaisesti 1-5 edustajaa järjestöä kohti. Paikkojen jakaantumisesta 
eri järjestöjen kesken sovitaan lopullisesti, kun tiedämme kuinka monta kiinnostunutta 
järjestöä on.  
 
Edellytyksenä on: 
että järjestöstänne koulutukseen osallistuneet henkilöt ovat järjestönne tarpeen mukaan 
järjestön omien tapahtumien käytössä maksutta ja mahdollisuuksien mukaan myös 
muiden alueen järjestäjien tapahtumien käytössä palveluidenvaihtoperiaatteella.  
 
Tavoitteena on kouluttaa yhteistyönä n. 20 henkeä _______________alueen järjestöistä. 
Joten yhdelle henkilölle ei työtaakka käy kohtuuttomaksi.  
 
Järjestyksenvalvoja koulutus antaa valmiudet toimia myös muiden tapahtumien 
järjestyksenvalvojana.  
 
Koulutuksen kesto on n. 32 tuntia.  
Koulutus järjestetään ________________________________ 
Koulutuspaikkana on_________________________ 
 
ILMOITA KIINNOTUKSENNE OLLA MUKANA MAHDOLLISIMMAN PIAN:  
Matti Meikläiselle p.___________________ tai sähköpostitse______________ 
 
Koulutus toteutuu, mikäli kiinnostuneita on riittävästi.  
 
Lisätietoja voi kysyä p. _____________ tai sähköpostitse ____________________ 
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Taustaa:  
 
Kaupungissamme järjestetään vuosittain satoja avoimia asukastapahtumia paikallisten 
järjestöjen ja muiden organisaatioiden toimesta. Nämä tapahtumat ovat hyvin tärkeitä 
yhteisöllisyyden, asukasosallisuuden, alueen viihtyisyyden, asukkaiden yhdenvertaisuuden 
ja suvaitsevaisuuden edistäjiä. Tapahtumat tarjoavat luontevia, ei-kaupallisia 
kohtaamispaikkoja erilaisille, myös eri kulttuuritaustoista tuleville, asukasryhmille sekä 
edesauttavat alueellisten verkostojen syntymistä.  
 
Pätevistä, järjestyksenvalvojakoulutuksen omaavista henkilöistä on usein pulaa 
alueellisissa tapahtumissa. Tarve osaavien mm. turvallisuussuunnittelua hallitsevien 
järjestyksenvalvojien tarpeesta on tullut esille tapahtumien järjestäjinä toimivien 
asukasjärjestöjen taholta. Kortillisen järjestyksenvalvojan mukanaolo tapahtuman 
tuottamisessa on hyvin olennaista myös esimerkiksi mahdollisten avustusten myöntämisen 
kannalta.  
 
Koulutuksen ja verkoston tavoitteena on parantaa ja ylläpitää alueellisten tapahtumien 
turvallisuustyötä ja -osaamista, niin että turvallisuusasiat olisivat aina kiinteä osa 
tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.  
 
Oma räätälöity järjestyksenvalvojakoulutus alueellisten tapahtumien järjestäjille on hyvä 
vaihtoehto kouluttautua. Järjestöt voivat esittää henkilöitä suunniteltuun koulutukseen. 
Järjestöt huolehtivat, että koulutukseen esitettävät henkilöt ovat käytettävissä talkootyönä 
järjestyksenvalvojina oman yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja mahdollisuuksiensa 
mukaan myös muiden alueen järjestäjien tapahtumien käytössä 
palveluidenvaihtoperiaatteella. Tästä solmitaan järjestöjen kesken kumppanuussopimus. 
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Liite 2 Kumppanuussopimus-malli 

 
KUMPPANUUSSOPIMUS ALUEELLISEEN JÄRJESTYKSENVALVOJAVERKOSTOON OSALLISTUMISESTA  

 

1. Sopijapuolet eli sopimuskumppanit 

 

 

 

2. Sopimuksen kohde ja sen tavoite  

 

Tämä sopimuksen kohteena on alueelliseen järjestyksenvalvojaverkostoon osallistuminen ja sopimuksen 

mukaisesti oman järjestön/alueellisen tahon alla mainitun koulutuksen käyneiden järjestyksenvalvojien 

lainaaminen ja tämän palvelunvaihto  _____________________________alueen sopimuskumppaneille.  

 

Sopimuskumppanit, eli allekirjoittaneet järjestöt / alueelliset tahot, ovat osallistuneet 

________________________pidettyyn järjestyksenvalvojakoulutukseen.  

 

Sopimuksen tavoitteena on ylläpitää yhteisvoimin verkostoa koulutuksen saaneista järjestyksenvalvojista 

niin, että se vastaa alueen asukastapahtumia järjestävien tahojen tarpeita ja myös niin että turvallisuus 

osaaminen saadaan entistä paremmin osaksi alueen toimintaa. 

 

3. Sopijaosapuolten osuudet ja vastuut 

 

Jokainen sopimuskumppani nimeää yhteyshenkilön, jolta muut sopimuskumppanit voivat kysyä lainaksi 

kyseisen kumppanin kohdassa 2. mainitun koulutuksen käyneitä järjestyksenvalvojia. Lisäksi jokainen 

sopimuskumppani toimittaa koollekutsujajärjestö ____________________________lle nimetyn 

yhteyshenkilön nimen ja yhteystiedot.  

 

Koollekutsujajärjestö Roihuvuori-seura ry kokoaa ja pitää hallussaan jokaisen sopimuskumppanin 

yhteyshenkilön nimiä ja yhteystietoja. 
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Koollekutsujajärjestöltä muut sopimuskumppanit saavat nämä yhteystiedot, joiden avulla he voivat kysyä 

kumppaneiden koulutuksen käyneitä järjestyksenvalvojia lainaksi.  

 

Jokainen järjestyksenvalvoja kuitenkin itse sopii ja päättää milloin hän on kumppanien käyttävissä.  

 

Lisäksi jokainen sopimuskumppani vastaa siitä, että sopimuksen kohdassa 2. mainittuun koulutukseen 

osallistuneet järjestön/alueellisen tahon nimeämät henkilöt ovat ymmärtäneet tämän sopimuksen sisällön 

ja ovat hyväksyneet sen. 

 

4.  Korvaukset  

 

Kumppaneiden välillä ei liiku rahaa.  

 

Kaikkien allekirjoittaneiden kumppaneiden tulee tarjota toisille sopimuskumppaneille mahdollisuus kysyä 

heidän tämän sopimuksen kohdassa 2. mainitun koulutuksen käyneitä järjestyksenvalvojia lainaksi. 

Sopimuskumppanit voivat kysyä järjestyksenvalvojia toisiltaan lainaksi keskinäisen 

palveluidenvaihdonperiaatteella. 

 

Sopimuksen ulkopuolisille tahoille koulutukseen osallistuneet voivat tarjota järjestyksenvalvojapalveluitaan, 

kuten itse haluavat (myös korvausta vastaan).  

 

5. Arviointi 

 

Toimintaa arvioidaan ja seurataan erikseen sovitusti. Palautetta voi lähettää koollekutsujajärjestölle. 

 

6. Sopimuksen voimassaolo 

 

Tämä sopimus on voimassa allekirjoituspäivästä lukien ja jatkuu toistaiseksi. Kaikkia sopijapuolia koskeva 

irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.    
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7. Sopimuskappaleet 

 

Tätä sopimusta on laadittu __________samansanaista kappaletta, yksi kullekin sopijapuolelle. 

 

Helsingissä      ______päivänä_________kuuta  ______ 

  

 


