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Pasin ja Maijan tutkimusten 

innoittamana aloimme pohtia 

neljännen sektorin käsitteen 

soveltuvuutta 

turvallisuustutkimukseen: 
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”Ihmiset menee Facebookiin tai mikä niillä on, 
pikaviestiryhmiin ja organisoituu siellä. Ja tekee 

niitä juttuja sillä. Sitten se verkosto toimii näitten 
kautta ja siinä ei ole mitään rekisteröityy 

yhdistystä koordinoimassa näitä.”
Järjestön edustaja

”Se on ilmiö, joka on tullut varmaan jäädäkseen, 
kehittyäkseen”

Viranomainen

Tunnistetaanko ilmiö?



Miten asiaan pitäisi suhtautua?

Se riippuu…

”[…] siis onko se kansalaistottelemattomuutta 
vai oliko se sitä positiivista aktivismia” 

Järjestön edustaja

4



Villit ja vapaat

”Hölmöillään hyvässä tarkoituksessa.”
Järjestön edustaja

”[P]elastajan näkökulmasta niin siinä voi 
pelastajasta tulla äkkiä pelastettava.” 

Viranomainen

”Niin ne menee siellä vähän niin kuin villit varsat, 
sitten etsimään.”

Järjestön edustaja 
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Merkitys korostuu tulevaisuudessa?

”[M]ä olen ihan vakuuttunut, kun toisesta maailmansodasta 
alkaa olla aika pitkä aika, niin ennemmin tai myöhemmin 
Suomeenkin tulee jokin, on sitten sellainen epidemia, 

johon ei heti löydy rokotetta tai lääkettä, on se jonkun 
näköinen luonnonkatastrofi tai ihan puhdas terrori- tai 

sotatila, niin veikkaan, että tulen sellaisen vielä elinaikanani 
näkemään, jos luoja tässä vuosia suo, niin silloin tällainen 

neljäs sektori on äärimmäisen tärkeässä roolissa. ” 

Järjestön edustaja 
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Neljäs sektori ja koronakriisi
(ks. Eronen ym. 2020)
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• Sosiaalibarometri 2020

– ”Koronaepidemian johdosta tehdyt 
rajoitustoimet kuitenkin osoittivat, että edes 
tämä jo lähes normaaliksi mielletty yhteistyö 
ei riittänyt. Tarvittiin myös niin sanottua 
neljättä sektoria: vapaaehtoistoimintaa, 
naapuriapua ja lähimmäisten omaehtoista 
tukea niille, jotka eivät kyenneet enää 
hoitamaan omia asioitaan.”



Neljännen sektorin paradoksi 

turvallisuustoiminnassa

• “Broadly, the paradox is one in which people who want to be involved in 
responding to an unplanned event can face numerous pressures for their 
exclusion, even when there is, objectively, a need for the help that they are 
offering and the resources they can contribute.” (Harris ym. 2017)

Estää, 
kontrolloida 

vai mahdollistaa?

Pelkistetäänkö neljännen sektorin rooli vain 
lisäkäsipareiksi?
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“Ihmiset ei välttämättä halua sitoutua, mutta 
ilmiselvästi ihmisillä on edelleen kaikennäköinen 

auttamisen halu kova.” 
Viranomainen

Kiitos!


