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Turpro
kiintiövalintamatkojen turvallisuuden kehittämishanke 2019 – 2021

Uuden työn kaikupalkinto 2.0, esitys



”Turpro – hankkeessa poikkeuksellista on tekemisen 
tapa. Janne ja Frank nauttivat työstään ja jakavat 
osaamistaan koko valtionhallinnolle kaikkien hyödyksi. 
He ovat osallistaneet kattavasti viraston henkilökuntaa 
mukaan turvallisuuden kehittämiseen, laittaneet monta 
viraston turvallisuusasiaa kuntoon ja olleet nostamassa 
Maahanmuuttoviraston profiilia turvallisuusvirastona 
sidosryhmiemme suuntaan.” 

– Maahanmuuttoviraston ylijohtaja, Jari Kähkönen, johdon aamukahveilla, 
17.03.2021



Turpro -hankkeessa kehitetään: 

• turvallisuusosaamista
• tilannekuvaa ja riskinarvioprosessia
• tiedon ja palautteen keruuta sekä 

turvallisuusdokumentaatiota 
• tiedonvaihtoa eri sidosryhmien välillä 
• varautumista hätä- ja kriisitilanteisiin

Parannamme matkustusturvallisuutta kiintiövalintamatkoilla ja muilla 
ulkomaan virkamatkoilla, kehitämme turvallisuuskulttuuria ja valmiutta



12.07.2017 Lesboksen 
maanjäristys Kreikassa. 
Alueella kaksi 
Maahanmuuttoviraston 
asiantuntijaa, joita ei 
tavoitettu kahteen päivään

Kuva: BBC News



Yhteistyössä enemmän 

• Covid-19 antoi aikaa tutkimukselle ja selvitystyölle

• kaikkialla valtiolla kohdataan samoja haasteita

• matala hierarkia mahdollistanut ketterän 
toimintatavan ja toimivien ratkaisujen löytämisen

• osallistava työskentelytapa auttanut hankkeen 
tavoitteiden saavuttamisessa ja parantanut 
hanketyöntekijöiden osaamista 

• olemassa olevien rakenteiden hyödyntäminen



• matkustusturvallisuusohje & käytännön opas
• tilannekuvajärjestelmä ja dataa kerryttävän 

palautekyselyn laatiminen
• ulkomaan tehtävien riskinarvio ja 

turvallisuussuunnitelma työkalu koko SM:n 
hallinnon alalle – Granite-alustalle

• matkustusturvallisuuden verkkokurssi koko 
valtion hallinnolle 

• valmiusryhmän perustaminen, avainroolien 
määritys, työsuojeluohjelman päivitys, 
kriisitilannekriteeristön laatiminen ja 
Maahanmuuttoviraston työjärjestyksen 
päivittäminen näiltä osin

• valtion matkustusstrategian 
kommentointi

Hankkeen tuotokset - kestäviä ja tarvelähtöisiä



• Viranomaisyhteistyö kannattaa aina: yhteistyölähtöinen työtapa on 
kustannustehokas, säästää aikaa ja tuo muiden osaamista oman talon 
käyttöön.

• Hyödynnä olemassa olevia rakenteita: ota yhteistyökumppanit mukaan 
suunnittelemaan heidän tulevia tehtäviään. Lähesty muita aktiivisesti ja 
avoimesti.

• Tee asiat ja prosessit helpoiksi:  pyydä suunnittelussa apua työkalujen 
loppukäyttäjiltä ja järjestelmien ylläpitäjiltä

• Viesti rohkeasti ja avoimesti: ilman vapaata keskustelua kehityskohteista ja 
valituista ratkaisuista ei synny yhteisymmärrystä.

• Ota vastuuta! Ota selvää keneen työsi vaikuttaa ja varmista, että oikeat 
henkilöt ovat mukana tekemässä päätöksiä. 

Turpro-hankkeen opit ja oivallukset



Kiitos!
Lisätietoja:

Janne Leskinen
Erikoissuunnittelija 
+358 295 463 211
janne.leskinen@migri.fi
https://www.linkedin.com/in/leskinenjanne/

Frank Peter Österlund
Projektipäällikkö 
+358 295 433 389
frank.osterlund@migri.fi
https://www.linkedin.com/in/peter-%C3%B6sterlund-
b31338110/

mailto:janne.leskinen@migri.fi
https://www.linkedin.com/in/leskinenjanne/
mailto:Frank.osterlund@migri.fi
https://www.linkedin.com/in/peter-%C3%B6sterlund-b31338110/

