
 

 

 

    Ossi Heino - Pirjo Jukarainen - Joanna Kalalahti - Tuula Kekki - Suvi-Tuuli Ames - Annina Takala - Pekka Verho 

 

                                          

 

 

 
 



 

 

Sisällys 
Esipuhe .............................................................................................................................................................. 1 

1 Johdanto ..................................................................................................................................................... 2 

2 KIVI-filosofia tulokulmana ....................................................................................................................... 4 

2.1 Johdatus KIVI-problematiikkaan ...................................................................................................... 4 

2.2 Kokonaisturvallisuus taustalla väreilevänä ideaalina ........................................................................ 5 

2.3 Tarkastelukontekstina urbaani yhteiskunta........................................................................................ 6 

2.4 Kriittisen infrastruktuurin virittämä toimintaympäristö .................................................................... 9 

2.5 Tarkastelun kohteena poliisi ja pelastustoimi .................................................................................. 11 

2.6 Kysymys byrokratiasta ja jälkibyrokratiasta ................................................................................... 14 

2.7 Ihmiset häiriötilanteen osatekijöinä ................................................................................................. 16 

2.8 Resilienssi KIVI-problematiikkaa avaavana käsitteenä .................................................................. 17 

3 Keskinäisriippuvuus KIVI-filosofian käyttövoimana .............................................................................. 21 

3.1 Järjestelmien riippuvuus .................................................................................................................. 21 

3.2 Keskinäisriippuvuudet häiriötilanteiden näkökulmasta ................................................................... 22 

3.3 Keskinäisriippuvuus vai riippuvuus ................................................................................................ 24 

3.4 Kaskadivaikutukset .......................................................................................................................... 25 

3.5 Kaupungit kriittisen infrastruktuurin tihentyminä ........................................................................... 26 

4 Resilienssin ja varautumisen mittaamisen problematiikkaa .................................................................... 28 

4.1 Indikaattorit resilienssin mittareina ................................................................................................. 28 

4.2 Stressitesti resilienssin mittarina ..................................................................................................... 30 

5 Yksilön kyvykkyys ja osaaminen ............................................................................................................ 36 

5.1 Osaamisen kehittämisen problematiikasta ....................................................................................... 36 

5.2 Nostoja huippuosaajien CTA-haastatteluista ................................................................................... 36 

5.2.1 Kyky kahden tasoiseen ajatteluun ........................................................................................... 38 

5.2.2 Herkkyys havaita tilanteen erityisluonne................................................................................. 39 

5.2.3 Kyky sulkea empatia pois ........................................................................................................ 39 

5.2.4 Halu ponnistella osaamisen äärirajoilla ................................................................................... 40 

6 KIVI-filosofia pähkinänkuoressa ............................................................................................................ 42 

Lähteet ............................................................................................................................................................. 47 

 



1 

 

Esipuhe 
 

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky -hankkeen (KIVI) tulosten 

raportoinnin ongelmaksi osoittautui se, miten tehdä yhtäläisesti oikeutta konkreettisille aikaansaannoksille ja 

hankkeen aikana kehkeytyneelle yleisemmälle ymmärrykselle varautumisesta ja lähestymistavalle 

varautumiseen. Koska viimeksi mainittu muotoutui vähitellen hankkeen aikana, se ei voinut olla pohjana 

kaikelle hankkeessa lausutulle tai siinä kehitetylle. Hankkeessa saatiinkin aikaan konkreettisia välineitä, 

jalostuneempia konsepteja ja uudenlaista ajattelutapaa, mutta samalla ristivetoa, kitkaa ja hankausta niiden 

välillä.  

Käsillä oleva teksti kokoaa tuota yleisempää ymmärrystä lähtökohtana tai tulokulmana, jonka soisimme saavan 

nykyistä vahvemman jalansijan varautumisesta palvelevassa analyysi-, arviointi-, koulutus-, kehitys- ja 

tutkimustoiminnassa. Koska ajatusten ja ideoiden konkreettisena kotina ja kehyksenä toimi KIVI-hanke, 

niiden kokonaisuutta ryhdyttiin kutsumaan KIVI-filosofiaksi. Se, missä määrin kyseinen nimilapun on 

ansaittua selkeänä, jäsentyneenä ja omaleimaisena ajatusten järjestelmänä, on meille itsellekin jossakin määrin 

epäselvää. Tämä kirjoitus on ensimmäinen laajempi pyrkimys koota noita ideoita yhteen, antaa niille 

konkreettinen ilmiasu ja ymmärrettävä sisältö. Tässä kokoaminen on myös olennaisesti rakentamista, jossa 

lopputulos ei ole selvillä jo hankkeeseen ryhdyttäessä.   
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1 Johdanto 
 

Viime vuosikymmenen kriittisen infrastruktuurin turvallisuutta käsittelevä kirjallisuus on korostanut 9/11-

terrori-iskujen (2001) käänteentekevyyttä turvallisuusajattelun kannalta. Aiemmin ajatus siitä, että joku 

tarkoituksellisesti tuhoaisi voimalaitoksen tai saastuttaisi hanaveden, oli lähestulkoon mahdoton ymmärtää. 

Tästä syystä infrastruktuurien suunnittelussa ja hallinnassa lähtökohdaksi voitiin ottaa tietynlainen 

huolettomuus. Tuudittautuminen erityisiin olosuhteisiin on heijastunut kriittisen infrastruktuurin järjestelmien 

kehittymiseen ja tehostumiseen normaaliolojen ehdoilla ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin varautumisen 

kustannuksella. (Lewis 2006.) Perushaavoittuvuus kriittisen infrastruktuurin kohdalla syntyykin siitä, ettei 

niiden suunnittelussa päällimmäisenä ole ollut pelko siitä, että niihin voisi kohdistua ihmisen tahallaan 

aiheuttama hyökkäys. (Apostolakis & Lemon 2005.) 

New Yorkin terrori-iskujen loppuraportti korostaa mielikuvituksen merkitystä. Vaikka isku itsessään 

ilmensikin epäonnistumista politiikan ja hallinnon alueilla sekä tarpeellisten kyvykkyyksien (capability) 

puutetta, sen syynä pidetiin ennen muuta mielikuvituksen puutetta ja ratkaisuksi esitettiin avarampaa riskejä 

koskevaa ajattelua. Siellä, missä perinteisesti oli totuttu tukeutumaan byrokraattiseen työnjakoon ja osaamisen 

jalostamiseen sen puitteissa, tuli nyt luoda enemmän tilaa ja todentumismahdollisuuksia juuri 

mielikuvitukselle. Vaikka mielikuvitus ja byrokratía sopivat huonosti samaan lauseeseen, mielikuvituksen 

käyttö tuli saattaa rutiininomaiseksi osaksi viimeksi mainittua.  

Varautumisessa korostetaan helposti pikemminkin aiemmista kokemuksista oppimista kuin mielikuvitusta: 

“Resilienssiä rakennetaan aina edellisten historiallisten kokemusten vaikutusten ohjaamana, minkä 

pohjalta myös tulevaisuuden ennakointi tapahtuu” (Hyvönen ym. 2019, 12). 

Swuste ym. (2016), jotka tarkastelevat turvallisuutta prosessiteollisuudessa palvelevia indikaattoreita, 

suosittavat lähtemään niiden tunnistamisessa viidestätoista tai kahdestakymmenestä prosessi-insinöörien, 

johdon ja operaattoreiden valitsemasta onnettomuusskenaariosta. Lähestymistapa todennäköisesti nostaa listan 

kärkeen – hyvästä syystä – skenaariot, jotka jo tunnetaan ja joihin tästä syystä on myös syytä varautua. Se 

tuottaa tätä varautumista palvelevia indikaattoreita ja käsityksen, että mahdolliset haavoittuvuudet tulevat täten 

katetuiksi ja suunnitelmiin sisällytetyiksi. KIVI-filosofia kuitenkin nostaa esille sen, miten varautuminen 

tunnettujen tapahtumien varalle samanaikaisesti tekee alttiiksi uusille uhkatekijöille tavoilla, jotka ovat usein 

arvaamattomia ja ennakoinnin ulottumattomissa.  

Uusien uhkien liittäminen jo tunnettujen jatkeeksi ei kuitenkaan ole yksinkertainen tehtävä. Kaikki tukeutuvat 

omiin uhkaskenaarioihinsa. Uskottavimmat skenaariot ankkuroituvat lisäksi jo kohdattuihin tapahtumiin.  

Mielikuvituksen byrokratisointi on ajatuksena hämmentävä ja ristivetoinen. Ajatus mielikuvituksen käytön 

byrokratisoinnista on kuitenkin täysin mielekäs. 9/11-tutkintakomissio suositti luomaan erilaisia skenaarioita 

mahdollisista yllättävistä iskuista, erottamaan niistä vaarallisimmat ja tunnistamaan jälkimmäisiin liittyviä 

indikaattoreita, esimerkiksi lentokoulutukseen hakeutuminen tai edistyneiden lentosimulaattoreiden 

hankkiminen, seuraamaan niitä ja varautumaan niiden varalta. (Emt., 347-352.) Esimerkki itsessään tuo esiin 

skenaarioiden merkityksen ja vaikeudet tehdä niistä vakavasti otettavia ennen niiden todentumista. 

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky -hanke (KIVI) luotasi monella tavalla 

mielikuvituksen sekä aiempaan tuudittautumisen rajoja. Rajat konkretisoituivat siinä, mikä koettiin 

mahdolliseksi, ajateltavissa olevaksi ja varautumisen väärtiksi.  

Mielikuvitukselle, jota tarvitaan uhkiin varautumisessa, on kuitenkin myös käyttöä vakavista häiriötilanteista 

selviytymisessä, tilannekohtaisessa voimavarojen kehittämisessä ja ratkaisujen löytämisessä. Mikäli kriittiseen 

infrastruktuuriin jonakin päivänä kohdistuisi jokin teko, joka lamaannuttaisi yhteiskunnan perustoiminnot ja 

joiden pitkittyessä monet joutuisivat välittömään hengenvaaraan, niin todennäköisesti suurimmiksi syiksi 

nimettäisiin mielikuvituksen puute ja siitä johtuvat puutteet varautumisessa, vahva luottamus jo luotujen 

järjestelmien riittävyyteen, tukeutuminen pääsääntöisesti tavanomaisista ongelmista kertyneeseen 

kokemustietoon ja eri tahojen osoittamaan kykyyn kiertää tunnetut ongelmakohdat ja palauttaa järjestelmien 

toimivuus normaaliolosuhteissa. Kun tapahtuman olosuhteet poikkeaisivat radikaalisti aiemmista tilanteista ja 
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kun toimintakyky olisi romahtanut murto-osaan aiemmasta ongelmavyyhdin laajuudesta ja 

pitkäkestoisuudesta johtuen, vyyhdin selvittämisen vaatimaa osaamista, yhteistyökykyä ja uudenlaista 

toimintavalmiutta ei yksinkertaisesti olisi tarjolla.   

Käsillä olevassa tekstissä kokoamme, jäsennämme ja kehittelemme edelleen sitä käsitteellistä ja ajatuksellista 

perustaa KIVI-filosofiana, johon KIVI-hankkeessa tehty tutkimus- ja kehittämistyö enenevästi tukeutui 

hankkeen aikana ja jota se samalla edelleen haastoi ja pakotti kehittämään edelleen. KIVI-filosofia antaa 

merkitystä KIVI-hankkeessa tuotettujen tulosten ymmärtämiselle ja samalla selittää tulosten rajallisuutta.  

Koemme olevamme tekemisissä siinä määrin monimuotoisen ongelmaryppään kanssa, että sen ymmärtäminen 

ja haltuun ottaminen ovat kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Yhteiskunnan turvallisuuteen ja kansallisen 

toimeliaisuuden jatkuvuuteen kytkeytyvät peruskysymykset ovat kuitenkin niin tärkeä, ettei meillä 

yksinkertaisesti ole varaa sivuuttaa käsitteellisiä, hallinnollisia ja ajatuksellisia perustoja, joiden varaan 

toimintamme, erityisesti varautuminen ja resilienssin vahvistaminen, rakentuvat.  

Hankkeen tulosten ilmaiseminen ilman niiden työstämiseen liittyvän kipuilun kuvaamista antaisi väärän kuvan 

ongelmakentästä. Kipua tuottaa ennen kaikkea huomion kohdistaminen käsitykseemme tietomme ja 

hallintakykymme rajallisuudesta - voiko logiikka, joka yhdellä ongelmakentällä tuo meille haluttua varmuutta, 

koituakin haitalliseksi toisenlaiseen ongelmakenttään sovellettuna? KIVI-filosofiaa on lähteä siitä, että 

kriittisen infrastruktuurin vakava häiriötilanne voi nimenomaan muodostaa perustavalla tavalla toisenlaisen 

ongelmakentän. Tällöin ratkaisumallit, joihin on ollut perusteltua tukeutua vähemmän vakavissa 

häiriötilanteissa, eivät automaattisesti ehkä olekaan kyvykkäitä siellä, missä uhan muotoutuvat dynaamisesti, 

tuottamiemme ratkaisujen pohjalta ja kenties myös tietoisina mekanismeista, joilla ne pyrimme palauttamaan 

hallintamme alle. KIVI-filosofia on kriittisen infrastruktuurin häiriöitymisproblematiikkaa koskevan ajattelun 

ajattelua, tietoista pyrkimystä avartaa sitä ja tehdä näin tilaa mahdollista koskeville uusille ajatuksille.  

Toinen luku avaa KIVI-problematiikkaa moniulotteisesti ja monelta kantilta ja kolmas luku nostaa keskiöön 

keskinäisriippuvuudet kriittisen infrastruktuurin vakavien häiriötilanteiden tekijänä ja ominaislaatuna. 

Luvussa neljä keskustellaan resilienssistä ja stressitestaamisesta, niiden ehdoista ja edellytyksistä - mitä ovat 

olennaiset kyvykkyydet ja miten niiden arviointia ja kehittämistä kannattaisi lähestyä. Luku viisi onkin 

omistettu jälkimmäiselle. Luku kuusi erottaa KIVI-filosofian kritiikkinä ja kehittämistoiminnan kehyksenä tai 

lähtökohtana ja tiivistää sen pähkinänkuoreen.   
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2 KIVI-filosofia tulokulmana 

2.1 Johdatus KIVI-problematiikkaan 
Yksi moderneille yhteiskunnille ominainen piirre on kaupungistuminen. Arki nykyaikaisessa 

kaupunkiympäristössä on täysin riippuvaista erilaisista sosioteknisistä rakenteista ja niiden kautta tuotettavista 

palveluista. Toimivasta infrastruktuurista onkin tullut jatkuvasti kriittisempi tekijä yhteiskunnan ja sen 

yksittäisten jäsenten turvallisuuden, hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta. Mitä kriittisemmäksi tekijäksi 

peruspalveluiden jatkuva saatavuus ja -toimivuuksien jatkuvuus on tullut, sitä enemmän huomiota on 

kohdistettu kriittisen infrastruktuurin turvallisuuteen, toimivuuden edellytyksien varmistamiseen ja häiriöiden 

sietokyvyn vahvistamiseen. 

Suomen kansallisessa riskiarvioinnissa 2018 (Sisäministeriö 2019) todetaan, että isku yhteiskunnan keskeisiin 

elintärkeisiin toimintoihin, esimerkiksi sähköverkon solmukohdat, voi merkittävästi vaikuttaa yhteiskunnan 

toimintoihin.  

”Vakava sähkön saannin häiriö vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin toimintoihin ja voi vaarantaa kriittiset 

toiminnot ja väestön hyvinvoinnin. Pakkasjaksolla sähkön merkitys korostuu entisestään 

lämmitystarpeen kasvaessa. Sähkölämmityksen ohella suurin osa muista rakennusten lämmitystavoista 

tarvitsee sähköä toimiakseen. (…) …pahin kuviteltavissa oleva tilanne on, että koko sähköjärjestelmää 

koskeva yhteiskäyttö romahtaa ja sen seurauksena koko kantaverkko kaatuu. Verkon kokoaminen voi 

viedä päiviä. (…) Sähkönsaannin häiriön pitkittyessä käytännössä useimmat yhteiskunnan toiminnot 

häiriintyvät suuresti tai lakkaavat kokonaan toimimasta.” (Emt., 43-44.) 

Todennäköisimpänä syynä pidettiin myrskyä. Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan terrorismin 

todennäköisyys on raportin mukaan säilynyt ”ennallaan”. Huomionarvoista kuitenkin se, että mahdollinen 

isku, toisin kuin myrsky, oletetaan vaikutukseltaan enemmänkin symboliseksi (sisäinen turvallisuus, henkinen 

kriisinkestävyys) kuin kohdettaan vakavasti vahingoittavaksi ja siten edelleen väestön hengen ja terveyden 

vaarantavaksi.  (Ks. Sisäministeriö 2019.) KIVI-hankkeen lähtökohtien ja siinä kehitellyn filosofian valossa 

on parempi erehtyä juuri päinvastaiseen suuntaan. Olennaista ei siis ole tapahtuman todennäköisyys vaan sen 

seurauksien haitallisuus, niihin varautuminen ja niiden käsittelykyky. Monimutkaisessa ja moninaisia ja -

tasoisia kytköksiä käsittävässä maailmassa vastaavanlaiset seuraukset voivat olla tulosta monesta paljon 

mahdollisemmastakin tapahtumasta. 

KIVI-hankkeessa keskeiset tahot ovat poliisi ja pelastustoimi sekä kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajat.  

Hanke täydentää kokonaisturvallisuuden teemoja, kuten Suomen kansallista riski- ja turvallisuusympäristöä 

(Sisäministeriö 2016; Puolustusministeriö 2011; Turvallisuuskomitean sihteeristö 2013; Lehto ym. 2017; 

Leppänen ym. 2016 jne.), kriittisten infrastruktuurien toimivuus- ja riippuvuusarviointia (Horsmanheimo 

2017; Turvallisuuskomitea 2015; Laurikainen 2016 jne.) sekä huoltovarmuutta ja varautumista (Keränen et al. 

2016; Kananen 2015 jne.), joissa ihmisten aiheuttamat häiriöt ja kaupunkiolosuhteissa tapahtuvat sähkökatkot 

ovat saaneet osakseen suhteellisen vähän pohdintaa ja huomiota.  

Tämä vähäinen huomio selittyy osin juuri sillä dynamiikalla, joka KIVI-hankkeessa on noussut keskeiseksi: 

asiantiloille ja tapahtumille annettava painoarvo heijastaa niiden tapahtumisen historiaa, ei niiden 

tapahtumahorisonttia.  Siitä, mikä on vaikeasti ajateltavissa tai mitä ei useinkaan koeta edes ajattelemisen sekä 

edelleen varautumisen arvoiseksi, ei ole kollektiivista tai omakohtaista kokemusta.   

Esimerkiksi kokemuksissa sähkökatkoksista korostuu lähinnä niiden lyhytaikaisuus ja kantaverkon 

toimintavarmuus Suomessa.1 Myöskään vesihuollon puolella ei ole Suomessa tai kansainvälisestikään 

tarkastellen juuri kohdattu KIVI-hankkeen kiinnostuksen kohteena olevia ihmisen tietoisesti aiheuttamia 

häiriötilanteita. Nokialla vuoden 2007 loppupuolella sattunut vesikriisi on monella mittarilla merkittävin 

                                                      
1 Keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika vuositasolla on noin kolme tuntia maaseudulla ja alle tunnin taajamissa 

(Energiateollisuus 2015). Energiaviraston mukaan kaikkien verkonhaltijoiden tiedoista lasketut keskeytyspituudet ja -

määrät asiakkailla olivat jakeluverkossa keskimäärin 5,38 h ja 5,83 kpl. (Energiavirasto 2016, 39–40). 

Kantaverkkohäiriöiden harvinaisuudesta kielii 99,99985 % siirtovarmuusprosentti (vuonna 2016). Keskiarvotasolla 

vuosien 2006–2015 häiriökeskeytysten määrä liittymispistettä kohden oli 0,24 kpl ja keskimääräinen keskeytysaika 3,3 

minuuttia. Häiriöitä oli tarkasteluvuosien keskiarvona yhteensä 271 kappaletta, ja näistä ukkosen tai muun luonnonilmiön 

aiheuttamia oli 145 kappaletta. (Fingrid 2016.) 
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vesihuollon häiriötilanne Suomessa, mutta senkin taustalla on väärien rakenteiden, huolimattomuuden ja 

epäonnekkaiden sattumusten summa kuin tahallinen yritys vahingoittaa kriittistä infrastruktuuria. (OTKES 

2009.)   

Koetut tapaukset ovat johtaneet toimenpiteisiin niin varautumisessa kuin viranomaisyhteistyössä. Kyse on 

ollut reaktiivisista vastauksista ongelmatilanteen paljastamiin puutteisiin. Vähemmän vakavasti on suhtauduttu 

mahdollisiin uhkiin ja pyritty jäljittämään niiden aiheuttamia alueellisia vaikutuksia.  KIVI-hankkeessa 

huomion kohteena on vakavat häiriötilanteet, niiden edellyttämän varautumisen ja niiden käsittelyn vaatimien 

valmiuksien kartoittaminen erityisesti palveluntuottajien ja viranomaisten osalta.  

2.2 Kokonaisturvallisuus taustalla väreilevänä ideaalina 
Kokonaisturvallisuudella tavoitellaan Brandersin (2016) mukaan mallia, jonka tulisi toimia ohjenuorana 

yhteiskunnan varautumiselle laajan turvallisuuden perustalta. Tässä mielessä kokonaisturvallisuuden voi 

tulkita ”tavoitteeksi holistisesta ratkaisusta, jonka avulla kyetään kattamaan laaja-alaisesti monimutkaisessa 

ympäristössä herääviä kaikenlaisia turvallisuuspoliittisia kysymyksiä” (Branders 2016, 18).  

KIVI-hankkeen tavoitteiden kannalta on huomionarvoista Brandersin (2015; 2016) tapa hahmottaa 

kokonaisturvallisuus systeemisesti ja pitäen holistisuutta turvallisuuden lähestymistapana. 

"Uusimmassa pohjoismaisessa turvallisuustutkimuksessa rinnastetaan kokonaisvaltaisen, systeemisen 

turvallisuusajattelun ja yhteiskunnallisen turvallisuuden (Societal Security) näkökulmat, jolloin 

kokonaisturvallisuuteen liitetään mm. haavoittuvuuksien ja epävarmuuksien tunnistaminen, resilienssin 

kehittyminen sekä kyvykkyyksien kehittäminen turvallisuuden edistämiseksi. Ratkaisu yhdistää kaikki 

turvallisuudet kokonaisvaltaiseksi yhteiskunnallisen turvallisuuden laajuudeksi. Tämä tarkoittaa 

sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden, riskien hallinnan menettelyjen, kansallisen turvallisuuden, 

terrorismin torjunnan, rikostorjunnan, kriisi- ja hätätilanteiden hallinnan ym. systeemisten elementtien 

integrointia koordinoiduksi yhteiskunnallisen turvallisuuden kokonaisuudeksi. Pohjoismaisen 

yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseen liitetään myös ihmisoikeuksien sekä demokraattisten arvojen 

puolustaminen sekä resilienssin keskeisyys." (Branders 2016, 20.) 

Systeemisessä hahmotustavassa ei siis niinkään ole olennaista selkeiden rajojen vetäminen sen välille, mitä 

kokonaisturvallisuus on ja mitä se ei ole, vaan ennemminkin tavoitellaan pyrkimystä ajatella turvallisuuteen 

liittyviä ilmiöitä systeemisesti, kokonaisuuksia etsivästi. Systeemin osat ja erilaiset kokonaisuudet ovat tällöin 

suhteellisia abstraktioita, joiden kulloisetkin rajat määrittyvät ihmisten muodostamien käsitysten myötä. 

Erityishuomiota tulee tällöin kiinnitettyä keskinäisriippuvuuksiin sekä prosessien ja toimijoiden muodostamiin 

vuorovaikutusten verkostoihin. Esimerkiksi varautuminen tulee toteutetuksi periaatteella, joka korostaa 

viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisten yhteistoimintaa sekä uusien kyvykkyyksien tarvetta 

yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa (Branders 2016).  

Systeemisen hahmotustavan tietynlainen rajattomuus ja kaikenlaisen mukaan ottamisen periaate on tässä 

mielessä hyödyllinen, kun huomioidaan nykyaikaisten uhkien piirteet kansallisia, hallinnollisia ja muita rajoja 

noudattelemattomina ilmiöinä. On hyväksyttävä, että kompleksisissa systeemeissä kenelläkään ei ole 

täydellistä tietoa kokonaisuudesta eikä niin muodoin keinoja yksin ratkaista turvallisuuden haasteita. Tällöin 

kysytään rajat ylittäviä hallintatapoja sekä erilaisten toimintojen ja toimijoiden integroimista turvallisuuden 

tuottamiseen, jolloin jokainen hallinnonala ja viranomainen voidaan lukea myös turvallisuusviranomaiseksi 

(Limnéll 2014).  

Kokonaisturvallisuuden systeeminen hahmotus antaa eväitä kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuden ja 

turvallisuuden tarkasteluun. Branders (2015) toteaa, että kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen tulee löytää 

verkostomaisia ratkaisuja, sillä kriittinen infrastruktuuri kaikkine keskinäisriippuvuuksineen ilmenee itsekin 

verkostomaisina rakenteina, joissa olennaisimmat uhat tihkuvat hallinnollisten ja sektorikohtaisten rajausten 

väleistä.  

Tavallisesti hierarkkisiin ja byrokraattisiin hallinta- ja toimintakulttuureihin tukeutuvat organisaatiot eivät 

kuitenkaan ole erityisen taitavia toimimaan verkostorakenteissa. Tämä muodostaa oman lisähaasteensa 

turvallisuusuhkiin varautumiselle ja häiriötilanteisiin vastaamiselle. Vesi- ja sähköhuoltoa silmällä pitäen 

Branders (2015) myös esittää huomion siitä, että kriittisen infrastruktuurin suojelemisen sijaan 
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palveluntuottajien ensisijainen tehtävä usein liittyy taloudellisen lisäarvon tuottamiseen asiakkaille ja 

omistajille, ei yhteiskunnallisen kokonaisturvallisuuden tuottamiseen.  

Huolimatta siitä, että kokonaisturvallisuuden käsitteeseen ja siihen kytkeytyviin lähikäsitteisiin kytkeytyy 

kiistattomia pulmia, ne tarjoavat oman lisäarvonsa KIVI-filosofian kirkastamisessa. Ne kohdentavat huomion 

systeemisiin rakenteisiin ja ilmiöiden välisiin yhteyksiin, jotka kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuden ja 

viranomaisten toimintakyvyn puitteissa eivät ole ilmiselviä vaan vaikuttavat esimerkiksi erilaisina 

olettamuksina, lähtökohtina tai käytäntöinä.  

Erityisesti systeemisesti hahmottuvan kokonaisturvallisuuden korostama kokonaisuuksien näkökulma sekä 

uudenlaisten kyvykkyyksien tarve ovat vahvasti esillä yhteenkytkeytyneiden järjestelmien 

haavoittuvuustarkasteluissa. Kokonaisturvallisuusajattelun kautta voi siten olla paremmat mahdollisuudet 

tunnistaa sellaisia eri toimintojen liitoskohtia ja ilmiöiden keskinäisvaikutuksia, jotka asettavat eri toimijat 

tarkastelemaan omia kyvykkyyksiään ja ilmiöiden kausaalisuhteita myös totutusta poikkeavista näkökulmista. 

Kokonaisturvallisuusnäkökulmassa painottuu turvallisuuden tuottaminen ja rakentuminen viranomaisten ja 

palveluntuottajien kesken, unohtamatta myöskään kolmatta sektoria ja kansalaisia itseään.  

2.3 Tarkastelukontekstina urbaani yhteiskunta 
Modernille kaupunkiympäristölle ovat ominaisia monenlaiset uhat ja haavoittuvuudet. Kaupunki itsessään on 

esimerkki keskinäisriippuvuuksista, verkostojen verkostoitumisesta ja verkostoitumisen ilmentymä ja 

aikaansaannos. Kaupungeista on tullut myös iskukohteita ja sodankäynnin areenoita. Kaupunki ei ole vain 

inhimillisen, sosiaalisen, kulttuurisen, kaupallisen ja tuotannollisen elämän keskittymä, vaan epämääräinen 

hahmottuma, joka kehkeytyy turvallisuuden, turvattomuuden ja uudenlaisten uhkien välisen jännitteen kautta.  

(Coward 2009.)  

Turvattomuuden urbanisoituminen on osaltaan urbanisoinut turvallisuuskeskustelua. Keskustelun keskiössä 

on kysymys kriittisestä infrastruktuurista, erityisesti ICT-, kuljetus-, logistiikka-, vesi- ja sähkön tuotanto- ja 

jakeluverkostoista kaupunkielämän perustana ja mahdollistajana, tuon infrastruktuurin turvallisuudesta ja 

siihen kohdistuvista uhkista.  Kriittinen infrastruktuuri ei ole mahdollistaja vain toiminnallis-välineellisessä 

merkityksessä vaan se on sitä myös symbolisesti (esimerkiksi ylpeys toimivasta joukkoliikenteestä, 

laadukkaasta juomavedestä, toimintavarmasta sähkön jakelusta). Siksi kaupunkiympäristöjen kriittinen 

infrastruktuuri, erityisesti sen solmukohdat, jotka voivat pahimmassa tapauksessa luoda häiriöitä koko 

järjestelmään vaikuttaen edelleen muihin keskeisiin järjestelmiin ja siten elämisen edellytyksiin kaupungissa 

kokonaisuudessaan, on korkealla terroritekojen kohdelistoilla. Urbaani identiteetti kehkeytyy yhteydestä 

materiaalistekniseen ja sosiaaliskulttuuriseen ympäristöön, sen toimivuuteen ja turvallisuuteen. (Coward 

2009.) 

Kaupunki on myös esimerkki olennaisesti avoimesta ympäristöstä, jossa tekninen, materiaalinen, sosiaalinen 

ja ekologinen muodostavat monin tavoin toinen toisiinsa kytkeytyneiden järjestelmien kokonaisuuden. 

Perustavalla tavalla avoin järjestelmä tehokkaasti vaikeuttaa itsensä mallintamista tavoilla, jotka eivät ole vain 

teoreettisesti vaan myös empiirisesti päteviä ja siten käytäntöön siirrettäviä. Mallit jättävät aina katvealueita 

johtuen tehdyistä valinnoista, tietämyksen puutteellisuudesta ja mielikuvituksen rajallisuudesta. Ennakoinnit, 

joita niiden pohjalta tehdään, kärsivät täten epävarmuudesta ja saatavissa olevan informaation puutteista 

(Chong ym. 2018).  

Kaupunki ei ole katettavissa käsitteellisesti yksiselitteisesti eikä se siten myöskään ole mallinnettavissa muuten 

kuin rajatusti erityisiltä osiltaan, joissakin suhteissaan ja jostakin tarkastelukulmasta. Koska tutkijoille, 

konsulteille ja riskienhallinnan asiantuntijoille ”malli” on usein käsitteellisesti selkein ja usein myös 

parhaimmin ymmärretty osa ongelmaa, se näyttäytyy helposti erityisen arvokkaana, toimivana ja praktisesti 

merkityksellisenä – tieteellisenä, objektiivisena, menetelmällisenä – osana kaikkia ratkaisuja. Epävarmuus, 

joka luonnehtii tai leimaa kakkia muita aspekteja, voidaan sen avulla siirtää pois näköpiiristä ja ajatuksista. 

KIVI-hankkeessa yksi keskeinen ajatus koskee juuri järjestelmien avoimuutta. Mikään ihmisen rakentama 

järjestelmä ei ole täysin suojattu ihmisen puuttumiselta siihen. Yksinomaan tällaisten järjestelmien huolto ja 

ylläpito edellyttävät pääsyä siihen ja siten jonkinlaista avoimuutta. Jälkimmäinen tekee mahdolliseksi 

järjestelmien käyttötarkoituksen kääntämisen päälaelleen. Järjestelmä, jonka tarkoituksena on esimerkiksi 
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puhtaan veden luotettava ja varma toimittaminen loppukäyttäjille, voidaan saattaa täten tehokkaaksi 

terveydelle haitallisen aineen levittäjäksi.  

Teknisten järjestelmien toimivuus perustuu yleensä siihen, että teknisen ytimen tai teknologian ympärille 

luodaan ”kotelo” tai ”kuori”, jolla rajataan mahdollista vuorovaikutusta teknisen järjestelmän itsensä ja sen 

ympäristön välillä. Kotelon tai kuoren tehtävänä on estää ulkopuolisten tekijöiden puuttuminen prosessiin 

tavalla, joka aiheuttaisi häiriöitä ja mahdollisesti estäisi sen toteutumisen odotetussa ajassa, mitassa ja laadussa. 

Kotelo tai kuori myös mahdollistaa niiden prosessin vaiheiden tai kohtien erottamisen, jossa prosessin ohjaus 

tai säätäminen on mahdollista. Toimivuuden takaamiseksi riittää se, että järjestelmän syötteet ovat tasalaatuisia 

ja määrältään riittäviä sekä prosessin hallinta on osoitettu osaaville, työnsä hallitseville ja työhönsä 

keskittyville henkilöille.  

Yhteiskunta sosiaalisteknisenä ympäristönä muodostuu tällaisista enemmän tai vähemmän koteloiduista tai 

kuoritetuista järjestelmistä ja niiden välisistä kytkennöistä sekä tällaisten järjestelmien käyttäjistä, niiden 

tuotteiden tai palveluiden käyttäjistä, tuotantoa ja käyttöä säätelevistä, määrittävistä, rahoittavista ja valvovista 

tahoista ja järjestelyistä. Se, mikä yhdelle järjestelmälle on syöte, on yleensä toiselle tuotos. Kytkennät 

tällaisten järjestelmien välillä ovat usein olla moninaisia ja monen suuntaisia. Erilaiset tekniset, omin 

ratkaisuin suojatut tai kuoritetut järjestelmät, ovat keskinäisriippuvia tavoilla, jotka eivät ole vastaavalla tavalla 

suojattua tai suojattavissa.  

Koska ne eivät kokonaisuutena ole eristettävissä tai eristettävyys ympäristöstään on korkeintaan rajallista, 

tällaiset järjestelmien kokonaisuudet eivät myöskään ole vastaavalla tavalla säädettävissä tai hallittavissa kuin 

ne osajärjestelmät, joista ne koostuvat. Jälkimmäisten näkökulmasta kysymys on ympäristöstä, johon niiden 

on mahdollista vaikuttaa vain rajallisesti, jos ollenkaan, mutta jossa ilmenevät vakavat häiriötilat merkittävällä 

tavalla vaikuttaisivat niiden kykyyn ylläpitää ja säilyttää oma toimivuutensa.  

Kun säädettävyys ja hallittavuus ovat puutteellisia tai niitä ei ole, puutetta ei ole pelkästään ”kohdista”, jotka 

tarjoaisivat mahdollisuuksia säätää toimivuutta tai puuttua toimimattomuuteen, vaan myös tällaisen säätämisen 

edellyttämä asiantuntemus ja hallinta myös puuttuvat. Ei ole henkilöä, jonka ammattitehtävästä olisi kysymys, 

ei edes tuota ammattitehtävää. Ei ole tahoa, jonka asiantuntemukseen tässä olisi mahdollista tukeutua, ei 

myöskään testattuja ja pitkään kehiteltyjä käsitteellisiä malleja, jotka voisivat paljastaa haavoittuvuudet, ja 

osoittaa niiden pohjalta keskeisiä, haavoittuvuuksista kertovia indikaattoreita, täsmentää kynnysarvoja ja 

kertoa miten indikaattoreiden kuvaamat asiantilat oikein kytkeytyvät toinen toisiinsa.  

”Vaikka infrastruktuuripalveluiden tuottajat ovat jossakin määrin tietoisia keskinäisriippuvuuksista, 

heillä ei ole juuri tietoa mahdollisista omien järjestelmiensä ulkopuolisista ja heidän kommunikatiivisen 

horisonttinsa toiselle puolelle sijoittuvista keskinäiskytköksistä ja kaskadivaikutuksista” (Hempel ym. 

2018, 257.) 

Tämä keskinäisriippuvuuksien tosiasia jää piiloon, kun huomio kohdistuu pääsääntöisesti erillisten teknisten 

järjestelmien toimivuuteen ja tuon toimivuuden kokemusperäiseen vahvistamiseen aina uuden 

haavoittuvuuden paljastuessa ja tullessa korjatuksi paljastumisensa seurauksena (ks. Kuva 1).  
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Kuva 1 Tuotanto koteloituna järjestelmänä 

Se, onko esimerkiksi edistyneen lentokonesimulaattorin hankinta hyvä tai huono indikaattori 

yhteiskunnalliselle haavoittuvuudelle, riippuu täysin skenaarioista, joita on käytettävissä ja joiden kautta 

mahdollisia uhkia on hahmotettu. Kyseisellä tapahtumalla pitäisi siis olla ymmärrettävä rooli uhkaskenaarion 

perustana olevassa tapahtumasarjassa tai tarinassa, jossa kaapattua lentokonetta käytetään itsemurhaiskun 

välineenä.  

Käytännössä indikaattorijärjestelmien rakentaminen kaikkia ajateltavissa tai kuviteltavissa olevia skenaarioita 

vastaavasti ei ole mahdollista eikä niiden indikoimien asiantilojen ja valmiuksien seuraaminen 

tarkoituksenmukaista. Indikaattoreiden rakentaminen niin, että ne kattavat reaaliset haavoittuvuudet - 

aikaisempien kokemusten valossa mahdolliset tapahtumat - ilmentää kokemuksista oppimista ja varautumista 

siihen, että on todennäköisempää, että asiat toistuvat, joskin mahdollisesti eri paikassa ja eri mittakaavassa 

kuin että täysin uudenlaisia asioita nousee esille. Samalla kuitenkin ajattelutavasta itsestään ja indikaattoreista, 

joissa se materialisoituu, tulee yksi haavoittuvuuden osatekijä, joka kuitenkin jää tältä puoleltaan tunnistamatta 

tai tulee tavanomaisesti väärintunnistetuksi. Hempel ym. (2018, 259) huomauttavatkin, että kriittisyysarviot 

itsessään voivat muodostua uhkiksi, koska käytetyt, analyysia ja päätöksentekoa palvelevat luokitukset eivät 

voi kattaa dynaamisen, jatkuvassa muutostilassa olevan toimintaympäristöä kaikkia mahdollisia 

kytköskombinaatioita, joiden osatekijöiden kriittisyys voi vaihtua tilanteen kehkeytymisen mukaan.  

On kuitenkin olemassa indikaattoreita, jotka ovat vähemmän riippuvaisia tarjolla olevista skenaarioista ja 

pätevistä tavoista mallintaa toimintaympäristön keskinäisriippuvuuksia. Järjestelmiä käyttävät henkilöiden 

toimintapätevyyden vain on ylitettävä se tietämys- ja kokemuskehys, jolle normaaliolosuhteiden 

toimintapätevyys ja asiantuntijuus rakentuvat. Miten valmiita he ovat toimimaan tilanteissa, joissa 

perusolettamukset eivät välttämättä pidä paikkaansa, joita varten ei ole valmista toimintakorttia, ja joihin ei 

löydy standardia menettelytapaa tai valmista ohjetta? Miten päteviä he ovat löytämään yhteisen sävelen 

toimijatahojen kanssa, joita he eivät normaaliolosuhteissa koskaan kohtaa oman työnsä yhteydessä? Miten 

kykeneviä he ovat yhteiseen tiedonmuodostukseen muiden kanssa, kun johtojärjestelmät ovat kyvyttömiä 

tarjoamaan kokonaiskuvaa tilanteesta? 

Edellä kuvattuja valmiuksia kuitenkin voidaan sekä arvioida että edelleen kehittää simulaatiokoulutuksella. 

Tällainen koulutus ei niinkään valmista tiettyä skenaariota varten vaan pyrkii tunnistamaan yhteisiä, yli 

erityisten skenaarioiden yltäviä, toimintavalmiuksia ja taitoja sekä kehittämään niitä osallistujissa.  
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2.4 Kriittisen infrastruktuurin virittämä toimintaympäristö 
KIVI-hankkeen lähtökohdassa perustava kysymys koskee sitä, puhutaanko kriittisistä infrastruktuureista vaiko 

kriittisestä infrastruktuurista. Mielestämme kriittistä infrastruktuuria tulee ehdottomasti tarkastella 

kokonaisuutena. Tämä korostaa keskinäisriippuvuutta, kokonaisvaltaisuutta, kattavuutta ja kauaskantoisuutta 

piirteinä, jotka tekevät kyseisten järjestelmien kokonaisuudesta merkitykseltään kriittisen (ks. myös Pursiainen 

2018). Puheeseen kriittisistä infrastruktuureista sisältyy käsitys, ettei niiden muodostamalla kokonaisuudella 

ole erityisiä, kyseisistä osajärjestelmistä poikkeavia ominaisuuksia tai piirteitä vaan se muodostuu osiensa 

mekaanisena summana, joka on tyhjentävästi ymmärrettävissä, jäännöksettä käsitteellistettävissä ja, 

mahdollisesti myös, toiminallisesti hallittavissa osiensa kautta.  

Jos pyrimme hahmottamaan kokonaisuuksia, ongelmana on tarjolla olevan tiedon jäsentymättömyys ja siitä 

seuraavat vaikeudet. Analyyttisempi ja kapeampiin sektoreihin kohdistuva hahmotustapa puolestaan tekee 

herkästi vuorovaikuttavista kokonaisuuksista liian karkeita yksinkertaistuksia, jotka ovat omiaan 

synnyttämään illuusioita tiedosta, asiantuntemuksesta ja hallinnasta. Kriittisestä näkökulmasta tällaiset 

yksinkertaistukset ylläpitävät harhaanjohtavaa ja valheelliseen turvallisuudentunteeseen vaivuttavaa käsitystä 

siitä, että tarjolla on todellista asiantuntijuudesta sekä sitä ilmentävää hallintakykyä. 

 

”Käytäntö, jossa optimoidaan yhden tietyn kriittisen infrastruktuurin järjestelmän resilienssi, ei yleensä 

kykene takaamaan yhteisön optimaalista resilienssiä kokonaisuudessaan.” (Liu & Song 2020, 14.) 

 

KIVI-filosofia puhuu siis kriittisestä infrastruktuurista. Olennaisena syynä on vahvistunut käsitys teemaan 

liittyvistä epävarmuuksista, joita omalta osaltaan kuvastavat kaskadimaisesti ja epälineaarisesti etenevä 

häiriöiden dynaamisuus keskinäisriippuvuuksia sisältävässä infrastruktuurikompleksissa. Vaikka siis jokainen 

yksittäinen infrastruktuuripalveluja tuottava toimija olisikin kattavasti selvillä toimintaan kohdistuvista 

identifioiduista riskeistä, se ei silti pystyisi tavoittamaan sellaisia häiriöiden vuorovaikutus- ja 

kaskadimekanismeja, jotka eivät suostu noudattelemaan tietämiseen, rajaamiseen ja tunnistamiseen perustuvia 

analyysi- ja hallintamenetelmiä (Hempel ym. 2018). 

Kriittisen infrastruktuurin olennaisen ykseyden puolesta puhuvat myös näkemykset, jotka korostavat vastuun 

jakamattomuutta sen turvallisuudesta. Infrastruktuurin turvallisuutta tulisikin lähestyä integroituneesti, 

koherentisti läpi hallinnon tasojen, niin turvallisuudesta ja lainvalvonnasta vastaavien kuin yksityisten 

tahojenkin.  

Kriittisen infrastruktuurin käsittelemistä yhtenä kokonaisuutena voi kritisoida siitä, että se tekee osien 

muodostamasta kokonaisuudesta seuraamuksissaan jopa todellisemman kuin noista osista itsestään, mutta 

kykenee käytännössä paikantamaan, tekemään havaintoja ja päätelmiä lähinnä kyseisten osien tasolla. Kun 

kysymys on jonkin todellisuudesta tai olemassaolosta, on syytä tukeutua Karl Popperin kriteeriin: todellista ei 

ole vain se, mitä voi potkaista, vaan myös se, mikä voi potkaista takaisin. KIVI-filosofiassa kriittistä 

infrastruktuuria tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena juuri siksi, että sillä on enemmän voimaa potkaista 

takaisin kuin sen yhdelläkään yksittäisellä osakokonaisuudella.    

Kriittisen infrastruktuurin muodostavista, alun perin verrattain itsenäisesti toimiviksi ja konemaisiksi 

suunnitelluista järjestelmistä on ajan myötä kutoutunut erittäin kompleksinen vyyhti (vrt. Mitroff & Anagnos 

2001). Kysymys on täten kokonaisuudesta, jonka toimintaa kaikkine kytkeytyvyyksineen on vaikeaa 

ymmärtää edes normaalin toiminnan olosuhteissa. Vielä haastavampaa se on tilanteessa, joka on enemmän tai 

vähemmän kaukana jälkimmäisestä, kun moninaiset riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet kaikkine 

epävarmuuksineen ja sivuvaikutuksineen kuoriutuvat esiin. Kriittisen infrastruktuurin hallinta on jo sinällään 

vaativa tehtävä normaalissa arjessa. Vakava kriittisen infrastruktuurin häiriötilanne, joka koskettaa toimijoita 

monilla yhteiskunnan sektoreilla ja edellyttää yhteistoimintaa sektorirajojen yli, on kuitenkin vaativuudeltaan 

jotakin tätäkin selvästi enemmän.  

Kriittisen infrastruktuurin vakava häiriötilanne on omiaan luomaan tilanteen, jossa olennaisia ilmiöitä 

koskevien syiden ja seurausten kausaalisuhteet ovat vaikeasti selitettävissä, tulkinnanvaraisia ja jatkuvassa 

muutoksen tilassa. Avaintoimijoilta odotetaan kuitenkin kykyä toimia tehokkaasti ilmenevien ongelmien 
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ratkaisemiseksi juuri silloin, kun tilanne tällaista toimintapätevyyttä vaatii. Erilaisten toimintaympäristöjen 

piirteitä voidaan hahmotella Snowdenin ja Boonen (2007) luoman Cynefin-viitekehyksen avulla (ks. Kuva 2).  

 
Kuva 2 Cynefin-viitekehys erilaisten toimintaympäristöjen piirteiden hahmottamisessa (soveltaen Snowden & 

Boone 2007; ks. myös Kurtz & Snowden 2003). 

Kaoottiseksi ja kompleksiseksi luonnehdittavissa olosuhteissa tarkkarajaiseen suunnitteluun perustuva 

toiminnan organisointi ja standardisoidut toimintoketjut käyvät riittämättömiksi. Kokonaistilanne kuitenkin 

todennäköisesti käsittää myös selvärajaisia, ennustettavissa olevia rakenteita, jolloin toivottuihin 

lopputuloksiin pääseminen edellyttää nimenomaan vakiintuneiden toimintaprosessien onnistunutta 

juoksutusta. Tilanteiden johtamisen ja niissä toimimisen kannalta on olennaista käsitteellisesti erottaa nämä 

toimintaympäristöt ja niiden aiheuttamat rajoitteet toiminnalle. 

Kriittisen infrastruktuurin vakavan häiriötilanteen kohdalla Cynefin-kuvion vasemman lohkon piirteet 

nousevat relevanteiksi. Senge (1990) erottaa yksityiskohtien määrästä aiheutuvan kompleksisuuden (detail 

complexity) ja dynaamisen kompleksisuuden (dynamic complexity) välille2. Yksityiskohtaista kompleksisuutta 

esiintyy ilmeisimmillään monimutkaisten koneiden kohdalla, jolloin kokonaisuuden ymmärtäminen voi olla 

analyyttisesti hyvinkin haasteellista mutta silti pohjimmiltaan mahdollista. Olennaista on kuitenkin huomata, 

että analyyttisen kompleksisuuden ilmiökentässä erinomaisesti toimivat menetelmät eivät välttämättä toimi 

dynaamisesti kompleksisissa ilmiökentissä, jossa syiden ja seurausten väliset prosessit ovat kausaalisuuden 

sijaan emergenttejä (vrt. Heino 2015). Tässä suhteessa dynaaminen kompleksisuus tietyllä tavalla virittelee 

ansaa kehittyneisyydellemme. Vaikka meillä on yhä paremmat mahdollisuudet mitata ja jäljittää 

yksityiskohtaista kompleksisuutta, maailmasta näyttäisi silti tulevan monessa suhteessa yhä arvaamattomampi.  

Dynaamisen kompleksisuuden värittämissä toimintaolosuhteissa onnistuminen edellyttää Sengen (1990) 

mukaan päätöksenteon pohjautumista vuorovaikutussuhteiden herkkään tunnusteluun, jossa 

merkityksellisempää on hahmottaa tilanteen etenemisen prosessimainen luonne kuin perustaa toiminta 

                                                      
2 Kirjallisuudesta löytyy kompleksisuudelle myös useita muita määritelmiä ja jaotteluita. Yhtenä kompleksisuuden 

määritelmällisenä ominaispiirteenä voidaan myös pitää sitä, että tarkasteltavaa ilmiötä ei kovinkaan hyvin tunneta 

esimerkiksi laajuutensa tai epäselvyytensä vuoksi. Tällöin on välttämätöntä muodostaa yksinkertaistuksia, jotta 

ilmiökentän kanssa voitaisiin toimia tehokkaasti. (Maula 2004, s. 259.) 

Kompleksinen Monimutkainen 

Kaoottinen Yksinkertainen 

Sekava 

Syiden ja seurausten suhteet 
vaikuttavat jälkeenpäin 
johdonmukaisilta 
Tilanteessa on paljon 
ennustamattomuutta 
Järjestystä syntyy osien 

välisestä vuorovaikutuksesta 

Syyn ja seurausten suhteet 
epäselviä, muuttuvia ja 
tulkinnanvaraisia 
Pyrittävä hahmottamaan, 

miten ja missä vakautta 

syntyy, jotta sitä voisi 

synnyttää lisää 

Syiden ja seurausten 
suhteet voivat vaihdella 
ajan ja paikan mukaan 
Kausaalisuhteiden 

näkeminen voi vaatia 

erityistä kykyä ja 

tiedonhankintaa 

Päätöksenteko voidaan 

perustaa tosiasioihin 

Syiden ja seurausten väliset 
suhteet selkeitä ja ilmeisiä 
Ongelmat voidaan rajata ja 

eritellä. Ratkaisukeinot voidaan 

standardoida ja delegoida 
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yksittäisten pysäytyskuvien tarjoamaan tilannetietoon. Se edellyttää taiteilua eri tasojen välillä siinä mielessä, 

että yhtäältä tulisi pystyä näkemään lukuisten yksityiskohtien yli, mutta samalla ymmärtää yksityiskohtaisten 

asioiden mahdollisuus kokonaisuuden kannalta radikaalisti merkityksellisten dynaamisten prosessien 

käynnistäjinä. Sotarautaa (1996) mukaillen tällainen taiteilu edellyttää prosessien näkymättömän dynamiikan 

ymmärtämistä ja käsitystä hallinnan muodostumisesta eri toimijoiden vuorovaikutuksen seurauksena. 

2.5 Tarkastelun kohteena poliisi ja pelastustoimi 
Poliisi ja pelastuslaitos ovat luonteeltaan sosioteknisiä järjestelmiä, joissa palvelutuotanto kiinnittyy 

keskeisesti järjestelmien inhimillis-sosiaalinen tekijään. Erityisesti poliisissa palvelutuotanto järjestyy 

byrokraattisesti tavalla, joka korostaa muodollista toimivaltaa ja sen jakautumista organisaation eri tasojen 

välillä, lakiperustaisuutta kaikessa toiminnassa, henkilökohtaista vastuuta ja työn luonnetta palveluna. Hjelum 

ja Laegreid (2019, 132) erottavat hallinnollisessa kapasiteetissa toimien yhteensovittamiseen liittyvän, 

informaation, riskien ja haavoittuvuuksien analyysikykyyn liittyvän, kontrolliin ja hallintaan regulaationa 

liittyvän ja palvelun todentamiseen liittyvät kapasiteetit. 

Sektoroituneen hallinnon keskeinen ongelma on kyvyttömyys reagoida tarkoituksenmukaisella tavalla 

ongelmatilanteissa, jotka eivät sektoroidu sitä vastaavasti. Kun osaaminen ja asiantuntemus kehittyvät 

vahviten juuri hallintosektoreiden suunnassa ja kehyksessä, näkyy se myös siinä, mitä uria lainsäädäntö 

kehittyy. Säädökset osaltaan vahvistavat hallinnon sektoreissa todentuvaa kuvaa maailmasta ja niissä 

asiantuntijuutena ja toimintakapasiteettina materialisoituvaa kyvykkyyttä edistää mahdollisiksi nähty 

asiantiloja ja torjua ei-toivottuja kehityssuuntia. Yhteistoiminta ei näyttäydy välttämättömänä hyvänä vaan 

pikemminkin voimavarojen käyttönä oman hallinnonalan näkökulmasta toisarvoisiin tarkoituksiin. 

Esimerkiksi usein turvallisuustoimijat ajattelevat edistävänsä kokonaisturvallisuutta parhaiten tekemällä oman 

työnsä täydellisesti. Se, että jossakin tilanteessa kokonaisturvallisuus edellyttäisi sen jättämistä tekemättä ja 

sen sijaan jonkin muun tekemistä yhteistoiminnassa toisten tahojen kanssa, näyttäytyy helposti lähestulkoon 

pyhäinhäväistykseltä.  

Kriittisen infrastruktuurin vakava häiriötilanne – varsinkin jos se pitkittyy ja käsittää useita alueita – vaikuttaa 

todennäköisesti merkittävästi poliisin toimintakykyyn. Kun ensisijainen pyrkimys on usein turvata omat 

toimintaedellytykset ja toimipaikat sekä maksimoida käytettävissä olevat henkilöstöresurssit, ensimmäinen 

uhri on todennäköisesti juuri yhteistoiminta. Näkökulma todennäköisesti pikemminkin kaventuu tilanteessa, 

jossa sen tulisi juuri laajentua, jotta tuloksena olisi tarkoituksenmukainen ja tilanteen mittakaavan tavoittava 

vaste.  

Oman olemassaolon turvaamisessa mahdollisesti kiteytyy yhteiskunnallisten instituutioiden perustava 

merkitys yhteiskunnallisen jatkuvuuden kulmakivinä. Niiden olemassaolo itsessään voi hyvinkin olla 

tärkeämpää kuin se, että niiden kyky täyttää tarkoituksensa haihtuu epämääräiseksi ajaksi. Vaikka tämä 

mahdollisesti voi päteä poliisin osalta, epäselvää on, päteekö se pelastustoimen osalta.  

Hjelum ja Laegreid (2019) tarkastelevat Norjan poliisin ja puolustusvoimien yhteistyötä tärkeiden kohteiden 

suojaamisessa kriisitilanteessa. Tätä koskeva tarkastuskertomus vuonna 2016 julistettiin salaiseksi, koska se 

toi esiin siinä määrin vakavia yhteistyöhön liittyviä haavoittuvuuksia ja puutteita, että niiden paljastamisen 

katsottiin vaarantavan maan turvallisuutta. Johtavien viranhaltijoiden ja poliitikkojen puheissa kyseinen 

yhteistyö sitä vastoin oli sujuvaa tai vähintäänkin parantunut merkittävästi. Kaksi vuotta myöhemmin 

epäkohtien katsottiin edelleen odottavan korjaamista, yhteistyö sisäasioista vastaavan oikeusministeriön sekä 

puolustusministeriön välillä ei edelleenkään ollut johtanut yhteisymmärrykseen asiassa ja toivottuun 

lopputulokseen.  

Ongelmana oli sovittaa yhteen yhteistyövaade ja ministeriöille kuuluva itsenäinen toimivalta kummankin 

omalla sektorilla. Yhteistyön lähtökohtana oli Hjelumin ja Laegreidin (2019) mukaan omalla tontilla 

pysymisen periaate, jossa toinen lupaa olla tulematta toisen tielle, jos toinen toimii samoin. Terrorismin 

kohdalla kiista syntyy siitä, onko se enemmän rikoksen vai sotatoimen kaltainen tilanne. Kukin hallinnonala 

haluaa itselleen koordinoivan roolin eikä yksikään suostu muiden koordinoitavaksi. (Emt.) 

”Niin teoria, empiirinen tutkimus kuin käytäntökin osoittavat, että – johtuen poikkihallinnollisen 

yhteistyön kompleksisuudesta, dynaamisuudesta ja eroista sen kontekstien välillä – tutkimuspohjaisten 

reseptien tuottaminen siihen on epätodenköistä. (…), se, mitä empiirisen tutkimuksen pohjalta voi 
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sanoa, on, että menestyksekäs yhteistyö riippuu monenlaisesta johtajuudesta. (…) Poikkihallinnolliseen 

yhteistyöhön liittyvän johtajuushaasteen voi täten nähdä haasteena, joka koskee lähtötilanteen 

olosuhteiden, rakenteiden, prosessien, aikaansaannosten ja tilivelvollisuuksien toinen toisiinsa 

sovittamista tavoilla, jotka mahdollistavat hyvien asioiden tapahtumisen kestävällä tavalla yli ajan...” 

(Bryson ym. 2015, 12.) 

”Organisaation, jonka jäsenillä on jaettu käsitys itsestä aina ensimmäisinä, pätevinä ja epäröimättä 

toimivina, voi olla vaikea astua sivuun ja tehdä tilaa toisille, …huomioida toimintavaihtoehtoja, arvioida 

riskejä ja toimia yhdessä toisten kanssa.” (Berlin & Carlström 2011, 160.) 

Englannissa ja Walesissa poliisin, palo- ja pelastuslaitoksen sekä sairaankuljetuksen välinen yhteistyö on 

muuttunut viime vuosina merkittävästi. Taustalla on hallituksen tätä yhteistyötä koskeva ehdotus vuonna 2015 

ja käsitys, että näin on mahdollista vahvistaa paikallista päätösvaltaa ja toiminnan vaikuttavuutta, parantaa 

palvelevuutta ja säästää kustannuksissa sijoittamalla palveluiden tuottajat yhden työnantajan palvelukseen ja 

yhden johtokeskuksen alle. 

”…suurimmat hyödyt saavutettiin yhdistämällä molempia palvelevia taustatoimintoja kuten tilat, 

henkilöstöhallinto ja IT. Tämän pohjustamiseksi alueelliselle poliisijohdolle annettiin mahdollisuus 

luoda yhden työnantajan malli paikalliselle palo- ja poliisitoimelle, joka myös kantoi siitä julkisen 

vastuun. Tämän ajateltiin poistavan esteet poliisin ja pelastustoimen välisen yhteistyön täyden 

potentiaalin todentumisen tieltä lukien mukaan tarpeen sopia siitä erikseen ja laatia 

yhteistyösopimuksia…” (HM Government 2015, 12.) 

Englannissa hallitus katsoi, että yhteisen, paikallisesti vastuullisen johdon alle sijoittaminen muuttaisi 

merkittävästi varautumis- ja resilienssisuunnittelun organisatorista kontekstia. Säätiöpohjaisesti toimivien 

kansallisen terveydenhuollon sairaankuljetuspalveluiden toivottiin harkitsevan yhteistyön tiivistämistä uuden 

tahon kanssa.  

”Tavoitteena ei ole näiden kahden palvelun sulauttaminen toisiinsa. Emme ole muuttamassa 

lainsäädäntöä, joka tällä hetkellä estää konstaapelia toimimasta palomiehenä. (…) Hallitus uskoo 

vahvasti, että ehdotetut mallit lisäävät yhteistyötä ja edistää läheisempää työtä ensivasteen palveluiden 

välillä sekä vahvistaa näitä paikallisyhteisöille tarjottuja palveluiden samalla kun se säilyttää niiden 

erilliset identiteetit ja operatiiviset tarkoitukset.” (HM Government 2015, 21.) 

Vuoden 2017 alussa voimaantulleessa laissa säädettiin yhteistyöstä poliisin ja pelastuslaitoksen välillä. Laki 

tarjosi kolme eri asteista yhteistyön muotoa (edustus, tehtävien kokoaminen, yksi työnantaja). Staffordshiren 

(2017) arvioissa viimeksi mainitun arvioitiin parhaiten edistävän ennalta estävää turvallisuustyötä, tehostavan 

uhkiin liittyvää tiedonvaihtoa, parantavan vasteen laatua, lisäävän kykyä tukea toisia poliisi- ja 

pelastuspalveluita kansallisella tasolla ja tehostavan säästyneiden resurssien käyttöä. Suurin ongelma oli 

työtaisteluiden uhka, koska pelastusalan työntekijäjärjestö vastusti tätä mallia. Arvioinnissa päädyttiin 

suosittamaan astetta lievempää muotoa, koska se on nopeampi ottaa käyttöön ja samalla myös vältetään 

työtaistelutoimien vaara. Sen arvioitiin myös heikentävän vähemmän palveluiden saavutettavuutta, mutta 

jäävän jälkeen tehokkuudessa jälkimmäiseen verrattuna. 

Toimivan yhteistyön edellytyksiksi nähtiin (Emergency Services Collaboration - The Current Picture 2014): 

 vahva, avoin ja rehellinen suhde eri tahojen päälliköiden välillä, 

 yhteinen strateginen visio, joka sopii yhteen eri tahojen strategisten päämäärien kanssa, 

 pätevä edustaja kustakin tahosta yhteisessä työryhmässä, 

 avoin ja yhdenmukainen viestintä ja henkilöstön konsultointi ensimmäisessä mahdollisessa vaiheessa, 

 valmius sivuuttaa mahdollisuuksia, kun politiikat tai toiminnalliset intressit eivät mene yksiin, jotta ei 

kadoteta liikevoimaa tai vahingoiteta suhteita, ja 

 yksikään taho pyri hyötymään toisesta; hyväksytään se tosiasia, etteivät kaikki voi hyötyä kaikissa 

tapauksissa; sitoudutaan siihen periaatteeseen, että jos yhteistyösuhde on vahva ja kansalaisten 

palvelemisen parantaminen on prioriteettina, säästöjä syntyy.  

 

”Tutkimus yksinomaan vahvistaa aiempaa päätelmäämme siitä, että poikkisektorinen yhteistoiminta on 

tuskin helppo vastaus monimutkaisiin julkisiin ongelmiin” (Bryson ym. 2015, 1). 
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Kuva 3 Poikkihallinnolliset yhteistyön edellytykset ja edistäjät (Bryson ym. 2015). 

Johtamiseen ja tiedonvaihtoon liittyvät vaikeudet (”command-control-communications”) toistuvat useissa 

kansainvälisissä tutkimuksissa riippumatta siitä, mitkä toimijatahot ovat operaatioissa mukana tai mikä 

onnettomuuden on aiheuttanut (ks. Aziz ym. 2009). Kun kysymys on yhteistyöstä hälytystehtävissä, joissa on 

edustettuna useita eri toimijatahoja, toiminnan organisoimiseen liittyvät ongelmat johtuvat yleisimmin siitä, 

että johtajuus sekä komento- ja valvontajärjestelmä on epäselvästi nimetty ja määritelty, eri toimijoiden roolit 

ja vastuualueet ovat epäselvät ja moniammatillisen toimijakentän menettelytavat ovat puutteelliset. 

Tiedonhallinnan ongelmat kiteytyvät tiedonkulun ja tilannekuvan luomisen vaikeuteen. Puutteita esiintyy 

myös viestinnässä, teknologiassa ja laitteistoissa sekä osaamisessa.  Eri tahoilla tulisi olla aikaisempaa 

kokemusta yhdessä toimimisesta, tuntemusta muiden työkulttuureista sekä ymmärrystä eri tahojen rooleista, 

vastuualueista, osaamisesta ja resursseista. (Salmon ym. 2011, 153.)  

Organisaatioissa, joissa korostuu selkeä työnjako ja oman asiantuntemuksen edistäminen sen puitteissa ja jossa 

organisaation jäsenet rakentavat ammatti-identiteettinsä erityisalueensa pohjalta korostaen eroja toisiin 

ammattikuntiin, toimijat kehittyvät päteviksi alueilla ja tavoilla, joiden kääntöpuolena on kyvyttömyys ja 

epäpätevyys yhteistoimintaa edellyttävissä tilanteissa. Jos ainoa toimintaresepti on sellainen, joka alleviivaa 

tavanomaisten roolien ja raja-aitojen säilyttämistä eri tahojen välillä myös tavanomaisista poikkeavissa 

tilanteissa, parhaan tuloksen sijaan päädytään helposti johonkin sitä vähempään. Tällöin ammatti-identiteetistä 

tulee haavoittuvuuden lähde ja taidosta irrottautua omista työkaluista strateginen taito (ks. Weick 1993).  

Yksi KIVI-hankkeen näkökulmasta perustava kysymys koskee tapaa ymmärtää kriittisen infrastruktuurin 

osajärjestelmien kokonaisuus. Mitkä järjestelmät ja niiden toimivuus nähdään välttämättöminä modernin 

yhteiskunnan toimivuuden kannalta?  

Yleensä ensimmäiseksi nähdään sähkö, sen tuotanto ja välitys ja seuraaviksi osin edellisestä riippuvat 

vesihuolto ja IT-sektori. Ruokahuolto, rahoitusjärjestelmä, kuljetusjärjestelmä, kemian teollisuus, 

terveydenhuolto ja viestintä sijoittuvat myös hyvin. Vaikka turvallisuus ja yleinen järjestys voivat sisältyä 

joihinkin listauksiin, useimmiten niiden osana on sivuuttaminen tai jääminen lapsipuolen asemaan.  

Tämä tosiasia näkyy myös KIVI-hankkeessa huolimatta siitä, että hankkeen huomion keskipisteenä oli poliisi- 

ja pelastustoimen keskinäinen yhteistyö, yhteistyö heidän sekä sähkö- ja vesihuollon palveluntarjoajien välillä 

sekä tähän liittyvien valmiuksien, kyvykkyyksien ja kestävyyksien arviointi vakavissa häiriötilanteissa. 
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Perehtyminen aihepiiriä käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin on omiaan kaventamaan näköpiiriä 

tavalla, jossa poliisilla ja pelastustoimella ei juuri ole suurta roolia osana lähtökohta-asettamuksia eikä 

häiriötilanteen kuluessa. Onkin huomattavasti helpompi unohtaa poliisi ja pelastustoimi kuin kuljettaa niitä 

mukana läpi tarkastelun. Erityisen vaikeaa on nostaa poliisi ja pelastustoimi tarkastelun keskiöön.   

KIVI-problematiikan kannalta perustava kysymys koskee sitä, miksi poliisi ja pelastustoimi jäävät 

tarkasteluissa niin vähälle huomiolle. Miksi niiden kuljettaminen mukana tarkasteluissa on niin hankalaa ja 

miksi on suorastaan mahdotonta nostaa ne tahoina tarkastelun keskipisteeksi, vaikka kysymys olisi kriittisen 

infrastruktuurin vakavista häiriötilanteista ja jopa tietoisesti tehdyistä tai terroristisista teoista?  

Todennäköinen osaselitys on tekninen tulokulma ja tarkastelujen tekniikkakeskeisyys. Kysymyksessä ovat 

ennen muuta tekniset ratkaisut, niiden kyky kestää tuulia, tulvia ja tuiskuja sekä inhimillisiä virheitä 

toimivuuden näistä juuri kärsimättä sekä tällaisten järjestelmien käyttäjien kyky palauttaa niiden toimivuus 

nopeasti ennalleen sekä mahdollisesi myös oppia häiriötilanteesta tavoilla, jotka lisäävät järjestelmän kykyä 

sietää häiriötilanteita jatkossa. Tällaisissa sisäistä resilienssiä korostavissa tarkasteluissa poliisi ja 

pelastustoimi jäävät helposti jokseenkin marginaalisiksi tekijöiksi. 

2.6 Kysymys byrokratiasta ja jälkibyrokratiasta 
Byrokratia perustuu rationaalis-legaalein perustein oikeutettuun asemavaltaan, jossa säädösten, hierarkkisten 

suhteiden ja tiedon asema ovat keskiössä. Organisaatio määrittelee tällöin toimijoiden toimivalta-, 

asiantuntemus ja vallankäyttöalueet, joiden varaan toiminta voidaan sitoa (Vartola 2009). Se formalisoi ja 

standardisoi tehtävän hoitamiseksi tarvittavat menettelytavat, jolloin sen toiminta muodostuu ja etenee ennalta 

määriteltyjen kontrollikäytäntöjen seurauksena. Toiminnan byrokraattinen organisointi muodostuu 

haasteelliseksi silloin, kun toimintaympäristö on joustavuutta, sopeutuvuutta ja kekseliäisyyttä edellyttävässä 

muutos- ja epävarmuustilassa. Kun kerran byrokratia on kehitetty tehokkaaksi tavaksi ratkaista tietynlaisia 

ongelmia, on täysin mahdollista, että joissain tilanteissa ongelmat eivät suostukaan noudattelemaan 

byrokraattisen ongelmanratkaisutavan edellytyksiä. Tästä syystä byrokraattiset mekanismit eivät välttämättä 

ole tehokkaita silloin, kun toimintaprosesseja pitäisi sovittaa ennustamattoman ilmiökentän tuottamiin 

vaatimuksiin (ks. esim. Majid & Yasir 2013).  

Jälkibyrokratia on yksi hedelmällinen käsite, jonka kautta voidaan tarkastella byrokraattisen organisaation 

vastavoimiksi tarjoutuvia organisoinnin tapoja. Jälkibyrokratiaa käsittelevässä retoriikassa esimerkiksi 

joustavuuden, joustavan erikoistumisen, yrittäjyyden, verkostojen, tietotalouden ja virtuaalisten 

organisaatioiden termit ovat yleisesti käytettyjä (Hodgson 2004). Ne ilmentävät eri tavoin sitä yhteistä 

näkökulmaa, että muuttuvassa toimintaympäristössä esiin nousevien tehtävien onnistunut hoitaminen on 

entistä rajallisemmin vain jonkin yhden toimijatahon välittömässä hallinnassa. 

Jälkibyrokratian lupauksena on madaltaa hierarkkisia valtasuhteita, hajauttaa valtaa sekä tuoda joustavuutta 

tiukkojen sääntöjen tilalle (esim. Seeck et al. 2008; Mansikka-aho 2012). Se tarjoaa ylhäältäpäin kohdistettujen 

sääntöjen ja käskyjen sijaan vuoropuheluun perustuvaa vaikuttamista sekä ihmisten keskinäiseen 

luottamukseen ja moninaisten osaamisalueiden hyödyntämiseen perustuvia toiminnan muotoja, minkä 

odotetaan parantavan joustavuutta ja sopeutuvuutta. Kontrolli muodostuu ylhäältäpäin kohdistuvien 

käskyketjujen sijaan erilaisten toimijoiden itseensä kohdistavana vaikutuksena. Yksisuuntainen ja -ulotteinen 

hallinta korvautuu moniulotteisella ja -suuntaisella. Jälkibyrokraattisia piirteitä vaalivien pyrkimysten 

perusajatuksena on, että nykyaikana organisaation olisi kannattavampaa sovittautua toimintaympäristöstä 

nouseviin vaateisiin kuin pitäytyä tiukasti sille muodollisesti kuuluvassa toimintalogiikassa. 

Jälkibyrokratiassa ongelman muotoilun ja ratkaisemisen välineet eivät ole keskitetysti tiettyjen toimijoiden 

yksinoikeutta, vaan ratkaisu ongelman luonteesta ja tarvittavista toimenpiteistä syntyy laajemman 

vuoropuhelun tuloksena. On siis mahdollista, että kriittisen infrastruktuurin vakavassa häiriötilanteessa 

avautuu toimintaympäristö, jossa tilanteen hoitamiseen löytyvät ratkaisut voivat osittain löytyä vakiintuneiden 

organisaatiorajojen ulkopuolelta. Kysymys on tällöin siitä, miten noita ”ulkopuolisia” ratkaisun avaimia 

pystytään ja osataan hyödyntää. Tällaisessa jälkibyrokraattisessa organisaatiossa työnjako ja pätevyysalueet 

eivät ratkea pelkästään koulutukseen ja muodolliseen asemaan perustuen, vaan myös erilaiset persoonallisten 

ominaisuuksien, osaamiskirjojen ja oppimiskyvyn kaltaiset kapasiteetit nähdään potentiaalisina toiminnan 

resursseina. Toisin sanoen byrokratian suosiman instrumentaalisen rationaalisuuden skeeman ulkopuolelle 

jäävät ominaisuudet voidaan jälkibyrokraattisessa organisaatiossa ottaa mukaan. Jos byrokratiassa olennaista 
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ovat rakenteet, niin jälkibyrokratiassa olennaiseksi muodostuu toimijuus. Tähän liittyen jälkibyrokratia siirtää 

vastuuta organisaatiolta yksilöille sen asian päättämisessä, kenellä on oikeus osallistua – toimijat itse asettavat 

rajan ammatillisen ja ei-ammatillisen välille (Esim. Seeck 2007; Maravelias 2003).  

Kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteessa muodostuva toimintaympäristö tällä tavoin ajateltuna edellyttää 

kykyä luoda hetkessä yhteistoiminnallisia verkostoja voimavarojen yhdistelemiseksi. On toisin sanoen 

oletettavaa, että tehokkaan organisaation tapaa on tällöin monilta osin vaikeaa määritellä ja formalisoida 

etukäteen. Verkostoteorian selitysskeemoista tiedetään, että verkostomainen resurssien yhdisteleminen 

edellyttää jonkin yhteisenä pidetyn verkostoytimen – esimerkiksi yhteisen kielen, arvojen tai käsitteistöjen – 

läsnäoloa muokkaamaan eri toimijoiden havaitsemaa todellisuutta keskenään samankaltaiseksi. Özmen (2013) 

puhuu vastaavasti yhteisistä kiinnekohdista (engl. common points), jotka ovat ainakin osittain riippumattomia 

formaalista hierarkiasta mutta jotka ovat välttämättömiä jälkibyrokraattisen organisaation muodostumiselle. 

Siksi yhteisten käsitteistöjen, toimintarakenteiden ja arvopohjan luomisella on merkitystä verkostomaisen 

toiminnan onnistumiseksi. Ne ovat eräänlaisia voimavarojen voimavaroja – perustoja sille, miten verkostoissa 

piilevää potentiaalia onnistutaan hyödyntämään halutussa kontekstissa. Tiedossa on, että kyky hyödyntää 

verkostojen voimavaroja kasvaa kokemusperäisen oppimisen myötä. (Esim. Raatikainen 1994.) Huomio 

verkostoytimistä tai yhteisistä kiinnekohdista palautuu takaisin emergenssin logiikkaan: emergenssiä ei voi 

valmistamalla valmistaa, mutta sen tapahtumista halutun suuntaisesti voidaan edesauttaa, jos toimijat kokevat 

käsillä olevan ongelman suhteen keskinäistä yhteyttä (Johnson 2002). 

Organisaation formaaleja rajoja häivyttävässä jälkibyrokratiassa kytee ajatus siitä, että ”kaikki” kantavat 

vastuuta organisaation kokonaisonnistumisesta ainoastaan oman tarkkaan määritellyn tehtävänkuvan 

säännönmukaisen hoitamisen sijaan (Seeck & Lavento 2009; Häkkinen 2009). Byrokratialle tyypillisten 

muodollisten top–down-mekanismien sijaan suositaan epämuodollisempia, hajautettuja, alhaalta ylöspäin 

kumpuavia ja organisaatiossa eri suuntiin kulkevia vuorovaikutusmekanismeja. Toisaalta, kuten esimerkiksi 

Häkkinen (2009) toteaa, on jälkibyrokraattisessa organisaatiossa tyypillisesti edelleen esimies–alainen-

suhteita sekä muita byrokratialle ominaisia valta- ja kontrollimekanismin piirteitä. Tämä huomio johdattelee 

tarkastelemaan sitä, minkälaisia versioita byrokratiasta ja jälkibyrokratiasta on kulloinkin 

tarkoituksenmukaista soveltaa. 

Kriisitilanteessa voidaan joutua toimimaan tavoilla, joita kriisi-, varautumis- ym. suunnitelmat eivät kata mutta 

jotka ovat siitä huolimatta välttämättömiä. Tämä etukäteen määriteltävien toimenpiteiden ja olosuhteisiin 

liittyvän tiedon puute nostaa esille organisaation toimintakykyyn iskostuneen resilienssin merkityksen. 

Resilienssi näyttäytyy tällaisissa olosuhteissa kykynä toimia tehokkaasti formaalien resurssien rajallisuudesta 

huolimatta. Jälkibyrokraattisessa organisaatiossa tapahtuisi tällöin toimivalta-alueiden madaltumista, 

saatavilla olevien resurssien valjastamista ennalta määrittelemättömistä lähteistä sekä erilaisten ennalta 

määriteltyjen toimenpiteiden joustavaa yhdistelemistä. Se edellyttäisi rationaalisen ja intuitiivisen ajattelun 

yhdistelemistä tilanteissa, joissa tietoa voi olla samanaikaisesti liikaa ja liian vähän. 

Kuten todettua, siirtyminen byrokratiasta jälkibyrokratiaan merkitsee usein organisaation rajojen 

hämärtymistä. Tällöin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi käy se, missä menee osallistumisen ja ei-

osallistumisen taikka ammatillisen ja ei-ammatillisen raja. Niin kuin Seeck ja Lavento (2009) toteavat, monissa 

tämänkaltaisissa infrastruktuuripalvelujen häiriötapauksissa tilanteiden hoitajina ovat julkisyhteisöt, jotka ovat 

tottuneet byrokratiaan ja asemavallan tuomaan toiminnan oikeutukseen. Mutta kriisitilanteissa 

jälkibyrokraattinen organisaatio muodostuu konsensukseen perustuvan auktoriteetin oikeutukseen. Toisin 

sanoen tilanteessa tehtävien päätösten oikeutus perustuu esiin nousevaan tilanteeseen osallistuvien toimijoiden 

väliseen yhteisymmärrykseen tilanteessa vaadituista toimenpiteistä (Seeck & Lavento 2009; ks. myös Özmen 

2013). Tämä on olennaista, kun muistetaan se, että jälkibyrokratiassa korostuu tarve ”omien sääntöjen” 

kehittämiseen ja soveltamiseen silloin, kun ennalta määrätyt säännöt eivät toimi (Iedema 2003).   

Muutos kohti jälkibyrokraattista organisaatiota ei siis näyttäisi olevan uuden tekniikan tai taktiikan 

omaksumisesta, vaan pikemminkin organisaation kulttuuriin ja arkkitehtuuriin iskostunutta muutoskykyä. 

Kokoavasti voidaan sanoa, että pohjaa jälkibyrokraattisen organisaation muodostumiselle kriisitilanteessa 

luodaan organisaatioiden arjessa jo kauan ennen kriisitilanteen puhkeamista. Luova ongelmaratkaisu tulisi siis 

rakentaa byrokraattisen toimintaorganisaation sisäiseksi osaksi tavalla, joka normaaliolosuhteissa ei pääse 

sotkemaan vakiintuneita, toimintavarmuuden ylläpitämiseen ja virheiden välttämiseen tähtääviä järjestelyitä 
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ja käytänteitä, mutta on tarpeen niin vaatiessa käytettävissä toimintakapasiteettina ja 

ongelmanratkaisuresurssina.  

 

2.7 Ihmiset häiriötilanteen osatekijöinä 
Vakavat häiriötilanteet koskevat määritelmänsä mukaisesti siinä määrin suurta joukkoa ihmisiä, ettei 

normaaliolosuhteisiin mitoitettu palvelu- ja auttamisjärjestelmä kykene vastaamaan kasvaneisiin tarpeisiin. 

Sillä, miten ihmiset käyttäytyvät, onkin huomattava merkitys häiriötilanteen seurausten kannalta. Ihmisten 

oma toiminta voidaan määritellä ennakkoon valmistautumiseksi tai varautumiseksi katastrofeihin ja 

suuronnettomuuksiin, joka tapahtuu katastrofien ja suuronnettomuuksien aikana haitallisen toiminnan 

ehkäiseminen ja jonka tarkoitus on auttaa itseä ja muita katastrofin tai suuronnettomuuden vaikutusten 

rajoittamiseksi. (Helsloot & Ruitenberg 2004, 98-99.) 

Pitkään hallinneessa mallissa siviiliorganisaatioiden toiminnalla, kansalaisten toiminnasta puhumattakaan, ei 

ole sijaa eikä niitä nähdä tehokkaina tapoina vastata tilanteeseen. Vaikka painopiste onkin siirtynyt yhä 

enemmän siviiliorganisaatioiden suuntaan, on sotilaallisen toimintamallin piirteitä edelleen nähtävissä.  

Uudempi kolmen C:n malli katastrofitilanteen hoidossa ja ihmisten katastrofikäyttäytymisessä korostaa 

jatkuvuutta (continuity), koordinaatiota (co-ordination) ja yhteistyötä (co-operation) seuraavien näkökohtien 

pohjalta: 

 katastrofitilanne aiheuttaa jossain määrin levottomuutta ja organisoimattomuutta, mutta ei sosiaalista 

kaaosta 

 katastrofitilanne ei hajota yksiköiden toimintakapasiteettia tai sosiaalisia rakenteita 

 olemassa olevien sosiaalisten rakenteiden hyödyntäminen on tehokkain tapa ratkoa 

katastrofitilanteissa vastaan tulevia ongelmia – keinotekoisten rakenteiden luominen ei ole tehokasta 

(tai mahdollistakaan) 

 ennakkosuunnittelu palvelee kansalaisten rationaalista toimintaa ja päätöksentekoa akuuteissa 

tilanteissa 

 hätätilanteelle on tunnusomaista päätöksenteon hajautuneisuus ja moninaisuus, jolloin päätöksenteon 

autonomisuus on arvokasta 

 fokuksen tulee säilyä ongelmanratkaisussa, ei kaaoksen estämisessä. (Helsloot & Ruitenberg 2004, 

104-105.) 

 

Varautuminen perustuu usein jäykkiin ja yksityiskohtiin meneviin, "oikeanlaiseen käyttäytymiseen" ohjaaviin 

malleihin. Suunnitelmilta puuttuu helposti joustavuus, jota todelliset tilanteet muuttuvina ja ennakoimattomina 

olosuhteina edellyttävät. Suunnittelun ja improvisaation tulisikin toimia synkronisesti. Suunnittelun 

tavoitteena ei tule olla ensisijaisesti kontrolli, vaan erilaisten resurssien, niin inhimillisten kuin 

materiaalistenkin, tehokas jakaminen. (Helsloot & Ruitenberg 2004, 105.) Koska viranomaisilta menee oma 

aikansa tilanneorganisaation perustamiseen, joutuvat ihmiset luottamaan paljolti omaan ja muilta spontaanisti 

saamaansa apuun. Tästä huolimatta viranomaissuunnitelmissa ihmisten oma rooli huomioidaan vain harvoin. 

Maallikoiden ja tehtävään vihkiytymättömien toiminta esimerkiksi. onnettomuuspaikoilla nähdään usein 

negatiivisena, enemmän haittaa kuin hyötyä tuottavana. Huoli siitä, että toimijat esimerkiksi tuottaisivat 

lisävahinkoja autettaville tai itselleen on tutkimusten mukaan aiheeton. Suunnittelussa pitäisi pikemminkin 

lähteä siitä, miten tukea ja auttaa apua tarjoavia henkilöitä erityisesti tilanteissa, joissa avun tarve ja tarjonta 

eivät kohtaa, miten luoda puuttuvia voimavaroja tilannekohtaisesti sekä johtaa niitä tarkoitusta parhaiten 

palvelevasti. (Helsloot & Ruitenberg 2004, 106-110.) 

Glassin (2001) mukaan vakavissa häiriötilanteissa 

 varautumisen suunnittelu ei useinkaan vastaa todellisen tilanteen tapahtumia, joten riittävän joustava 

varautuminen on tarpeellista.  

 katastrofin uhrit vastaavat tilanteeseen auttamalla kollektiivisesti, mutta viranomaiset jättävät heidän 

resurssinsa hyödyntämättä ja keskittyvät estämään muiden pääsyn paikalle. 

 paniikki, valitus ja epärationaalinen käyttäytyminen on pääasiassa harvinaista.   
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 ensivaste tulee kanssaihmisiltä (”The public are the "first responders”), he pelastavat valtaosan ja 

asiantuntijat vain pahimmin loukkaantuneet  

 sosiaalisten tekijöiden huomiointi ennakkosuunnittelussa. Luottamus viranomaisiin on luotava 

ennalta. 

 

2.8 Resilienssi KIVI-problematiikkaa avaavana käsitteenä 
Resilienssin käsite juontaa juurensa latinan kielen palautumiseen, elpymiseen ja uudelleen vahvistumiseen 

viittaavasta sanasta. Se luonnehtii järjestelmän kykyä kestää siihen kohdistuvaa muutosta sekä säilyttää sille 

olennainen toiminta ja rakenteet. Järjestelmä on resilientti, kun se kykenee menestyksekkäästi kestämään 

häiriöitä, vaimentamaan niiden vaikutuksia ja tarvittaessa myös järjestäytymään uudelleen ylläpitääkseen 

kriittistä toimintaansa, olennaisimpia rakenteitaan ja identiteettiään. (Ks. esim. Walker 2005; Folke 2006; 

Hyvönen ym. 2019.) Kun resilienssiä tarkastellaan systeemisenä ominaisuutena, joka kehkeytyy toisiinsa 

kytkeytyneiden (panarkisten) tasojen vuorovaikutuksen tuloksena eikä siten ole löydettävissä sen osatekijöistä, 

eikä se kuulu tai sisälly yhteenkään niistä (emergentti ominaisuus), niin ennenkokemattomissa ja ainakin 

osittain ainutlaatuisissa häiriö- ja kriisitilanteissa resilienssiin vaikuttavien tekijöiden käyttäytymistä ei ole 

mahdollista ennustaa täysin (emt., 11). 

”Laajasti yhteiskuntaa koetteleva, luonteeltaan aikaisemmista kokemuksista poikkeava häiriötilanne ja 

siihen suhteutettava yhteiskunnallinen resilienssi rakentuu yhteiskunnan eri tasoilla tapahtuvista 

sopeutumisreaktioista, joiden kokonaisvaikutusta ei ole aina mahdollista ennalta mallintaa” (Hyvönen 

ym. 2019, 11-12). 

Hyvösen ym. (2019, 12) mukaan kokonaisresilienssin ymmärtäminen panarkisesti rakentuvana ja emergenttinä 

prosessina tekee sen täydellisestä hallinnasta mahdotonta. Hallinta lieneekin syytä ymmärtää 

asteellisuudeltaan vaihtelevaksi ominaisuudeksi, jolloin resilienssi tarkoittaa hallinnan näkökulmasta 

toimenpiteitä, joilla hallinnanastetta pyritään suoraan tai epäsuorasti vahvistamaan.  

Keskinäisriippuvuuksien tosiasia yhtäältä haastaa pyrkimyksiä vahvistaa resilienssiä ja toisaalta edellyttää sitä. 

Tämä tarkoittaa yleensä pyrkimystä ennakoida mahdollisten häiriöiden lähteitä ja poissulkea tai rajoittaa niiden 

vaikutuksia erilaisin toimenpitein sekä vahvistaa näin todennäköisiä haavoittuvuuksia. Toisaalta se tarkoittaa 

järjestelyitä, joilla lisätään kykyä säilyttää toiminta mahdollisimman normaalioloja vastaavana joustavan 

ongelmanratkaisun keinoin. 

Hyvönen ym. (2019) erottavat resilienssin kaksi ilmenemismuotoa: iskunkestävyys (inherent resilience) ja 

kyky mukautua (adaptive resilience). Kyky mukautua joustavasti ja sopeutua tapahtuneeseen tehokkaasti 

perustuu sosiaalisen vuorovaikutuksen, siihen liittyvien valmiuksien ja yksilöllisen ja jaetun neuvokkuuden, 

kekseliäisyyden ja luovan ongelmanratkaisun varaan. Näitä valmiuksia ovat esimerkiksi kyky reagoida 

nopeasti, hankkia tietoa, hälventää epävarmuutta, säilyttää usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. He 

kuvaavat sitä kolmivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisenä on systeemin kyky kestää erilaisia tapahtumia 

ja niiden haittavaikutuksia, kyky kriisin jälkeiseen itseorganisoitumiseen ja kyky positiiviseen oppimiseen (ks. 

Kuva 4) 

 
Kuva 4 Resilienssi prosessina (Hyvönen ym. 2019, 20). 
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Yleisesti ottaen systeemin resilienssillä voidaan nähdä neljä erilaista ilmentymää, joista kolme ensimmäistä 

soveltuu minkä tahansa systeemin ja sen sisältämien osasysteemien tarkasteluun: 

 

 Liikkumavara (latitude), joka kuvaa sitä maksimimäärää, jonka systeemi pystyy muuttumaan ennen 

kuin se menettää kykynsä palautua ennalleen 

 Vastustuskyky (resistance), joka kuvaa systeemin muuttamisen vaikeutta tai helppoutta – sitä, kuinka 

vastustuskykyinen systeemi on muutokselle 

 Kynnysarvojen läheisyys (precariousness), joka kuvaa sitä, kuinka lähellä systeemi on kriittisiä 

kynnysarvojaan tarkasteluhetkellä 

 Panarkia (panarchy), joka kuvaa systeemin osakokonaisuuksien ja mittakaavojen dynaamisia suhteita. 

(Walker ym. 2004; Walker 2005; Folke 2006; Heino & Anttiroiko 2014.) 

 

Zio (2016) nostaa resilienssin kriittisiksi muodoiksi systeemin vankkarakenteisuuden, systeemiin iskostuneen 

pelivaran, systeemin hallintaan liittyvän neuvokkuuden sekä kyvyn ripeään toimintaan. Resilientillä 

systeemillä on täten riittävästi ketteryyttä toimia muutoksen edellyttämällä tavalla, mutta tämän lisäksi 

systeemiltä löytyy puskurikapasiteettia, jota se ottaa hyötykäyttöön odottamattomien tarpeiden ilmaantuessa. 

Näiden ominaisuuksiensa avulla systeemi pystyy tuottamaan sellaisia toiminnan muotoja, joilla erilaisten 

muutosvoimien negatiivisia vaikutuksia voidaan välttää ja minimoida. Toisin sanoen resilientit systeemit 

hallitsevat omaa kompleksisuuttaan ja kykenevät suhteuttamaan sitä toimintaympäristönsä 

ennakoimattomuuteen. (Zio 2016; Lay & Branlat 2014; ks. myös NIAC 2009.) Pääosa pyrkimyksistä mitata 

kriittisen infrastruktuurin resilienssiä kohdistuu järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin ja vain harvat 

sosioteknisiin ominaisuuksiin (Brown ym. 2017, 38). 

 

Vaikka resilienssin ominaispiirteitä ja muotoja voidaan nostaa esille edellä kuvatulla tavalla, on muistettava 

käsitteen tiivis kytkeytyminen systeemeihin ja systeemisyyteen. Tämä kytkentä auttaa pitämään mielessä sen, 

että systeemien osien ominaisuuksien lisäksi resilienssi on syytä ymmärtää ennen kaikkea systeemin osien 

välisen vuorovaikutuksen tuloksena. Se tulee parhaiten kuvatuksi emergenttinä ominaisuutena, joka pulpahtaa 

esille erilaisten elementtien keskinäisestä toiminnasta. (Ks. esim. Lay & Branlat 2014; Hollnagel 2014; Park 

ym. 2013.)  

 

Koska KIVI-hankkeessa erilaisten sidosryhmien ja organisaatioiden yhteistoiminnallinen kyvykkyys on 

keskeisenä kiinnostuksen kohteena, voi resilienssi lopulta näyttäytyä hyvinkin ristiriitaisten 

toimintalogiikoiden, organisaatiokulttuurien, tilannekuvien, osaamisalueiden ja perinteiden välisen 

vuorovaikutuksen kehyksessä. Silloin kyse on ominaisuuksiltaan huomattavasti epävarmemmasta, 

epätäydellisemmästä ja ristiriitaisemmasta käsitteestä kuin mitä kirjallisuudessa tavataan esittää. Tähän liittyen 

onkin olennaisen tärkeää kääntää huomiota sellaisiin toiminnallisiin ilmiöihin, jotka eivät ole palautettavissa 

esimerkiksi sektori- tai organisaatiokohtaisen adaptoitumisen logiikoihin (vrt. Brassett & Vaughan-Williams 

2015).  

 

KIVI-hankkeessa resilienssi asemoituu sellaiseen sosiotekniseen ympäristöön, jossa huomio kiinnittyy 

yhtäältä erilaisten toimijoiden yhteistoimintaan ja toisaalta tähän liittyvään kykyyn käsitellä valtaa kriittisen 

tärkeänä systeemin itseorganisoitumisen kykynä. Turvallisuus on tässä mielessä paitsi kykyä välttää 

häiriötilanteita, myös yhteistoiminnallista kykyä uudenlaisissa, monimerkityksistä informaatiota ja olennaisen 

tiedon puutetta sisältävissä tilanteissa. Kiinnostus kohdistuu tällöin myös niihin mekanismeihin ja 

taustarakenteisiin, jotka auttavat onnistumaan ja toimimaan tehokkaasti, oli kyseessä kuinka odottamaton ja 

uusi ilmiökenttä tahansa. 

 

”Resilienssin kehittämiseksi täysimääräisesti kriittisen infrastruktuurin palveluntarjoajien on 

rakennettava ja ylläpidettävä infrastruktuuri vahvuuksia (assets), jotka kykenevät selviytymään 

häiriötilanteista; niiden on myös edistettävä organisaationsa kyvykkyyttä selviytyä kriiseistä.” (Brown 

ym. 2017, 38.) 

 

Keskusteluissa kriittisten infrastruktuurien osajärjestelmien turvallisuudesta ja keskinäisriippuvuuksista 

resilienssi palautuu pääsääntöisesti kykyyn ennalta ehkäistä häiriöitä sekä rajoittaa häiriöiden aiheuttamien 

seurauksia. Pyrkimyksenä on löytää keinoja vahvistaa systeemin absorptiivisuutta eli kykyä sietää häiriöitä 
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ilman merkittäviä poikkeamia normaalista operoinnista, sopeutuvuutta eli systeemin kykyä mukautua 

kohdattuihin poikkeamiin sekä palautuvuutta eli systeemin kykyä saattaa toiminta ennalleen häiriön jälkeen. 

(NIAC 2009.) Resilienssi ei rajaudu täten yksinomaan infrastruktuurisysteemien teknisiin piirteisiin, vaan se 

kätkee sisäänsä myös joukon sosiaalisia toimintaprosesseja aina koulutukseen, tutkimukseen, harjoitteluun ja 

muihin kehittämistoimiin saakka (Scalingi 2007).  

 

Riskienhallinnan perinteessä, jota sovelletaan teknisten järjestelmien hallintaan, turvallisuus ilmaistaan 

monesti käyttövarmuuden tai luotettavuuden kautta. Huomio kohdistuu tällöin mahdollisuuksiin, että jokin 

toiminto tai komponentti romahtaa annetuissa olosuhteissa. Hollnagelin ja Woodsin (2006) mukaan 

turvallisuus ei niinkään ole seurausta siitä, mitä tarkasteltava systeemi on, vaan siitä, mitä se tekee. Turvallisuus 

näyttäytyy tällöin toiminnallisena ominaisuutena. Jälkimmäisen vaikeaselkoisuutta lisää entisestään sen 

ilmentyminen ennemminkin häiriöiden ja onnettomuuksien poissa- kuin läsnäolona. Kun riskienhallinta 

perinteisesti painottaa oppimista aiemmista tapahtumista ja niiden seurauksista sekä opitun kääntämistä 

toiminnallisiksi opeiksi ja jälkimmäisiä ilmentäviksi toimenpiteiksi, niin resilienssin kohdalla ollaan 

kiinnostuneita systeemin toimintakyvystä perinteisen riskienhallinnan jälkeen. Taulukko 1 Riskienhallinnan 

näkökulman ja resilienssinäkökulman eroavaisuuksia ja täydentävyyksiä.Taulukko 1 kokoaa KIVI-hankkeen 

käsiteympäristön kannalta keskeisiä eroja näiden kahden välillä. 

 

 

Taulukko 1 Riskienhallinnan näkökulman ja resilienssinäkökulman eroavaisuuksia ja täydentävyyksiä. 

 Riskienhallinnan näkökulma Resilienssin näkökulma 

Suunnittelun lähtökohta Toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan; 

Riskit saadaan hallintaan 

 

Kyetään toimimaan riittävällä tavalla 

myös odottamattomissa tilanteissa 

Suunnittelun strategia Riskien tunnistaminen; Tunnistettujen 

riskien analysointi; Riskien 

toteutumistodennäköisyyden 

pienentäminen; Päätökset riskien 

hyväksyttävyydestä 

 

Häiriöiden aiheuttamien seurausten 

minimointi; Odottamattomissa 

tilanteissa tarvittavan toimintakyvyn 

vahvistaminen; Yhtenäisyyden 

löytäminen monimuotoisuuksista 

Suhde epävarmuuteen Pyrkimys vähentää epävarmuutta 

 

Pyrkimys selviytyä epävarmuudessa 

Huomio suunnittelussa Yksittäisten riskien näkökulma 

 

Kokonaisuuksien näkökulma 

Toimenpiteet Vaatii usein välittömiä, selvärajaisia 

ratkaisuja 

Vaatii usein epäsuoria, vaikeammin 

määriteltävissä olevia muutoksia 

toimintatapoihin; Yhteistoimintakyvyn 

harjaannuttaminen 

 

Seuranta Suunnitelman mukainen säännöllinen 

valvonta 

Oppimiseen perustuvat itsesäätyvät 

prosessit 

 

Haaste Suunnitelmien ja järjestelmien 

kattavuus ja ajantasaisuus 

Resilienssiä ylläpitävän 

toimintakulttuurin omaksuminen ja 

vahvistaminen 

 

Resilienssi tähdentää sopeutumisen merkitystä suunnittelun ja hallinnan strategioissa, jotta systeemi pystyisi 

vastaamaan tuntemattomiin ja odottamattomiin tilanteisiin (Park ym. 2011; Klein ym. 2003). Tämä edellyttää 

erilaisten toimijoiden välisten yhteistoimintamekanismien sujuvuutta ja joustavuutta. Kriittisten 

infrastruktuurien haavoittuvuuden ja viranomaisten toimintakyvyn tematiikka suhtautuu näihin näkökulmiin 

toisiaan täydentävinä. Tämän aihepiirin painopiste on aiemmissa tutkimuksissa ja selvityksissä ollut 

voittopuolisesti riskienhallintanäkökulmassa. KIVI-filosofiassa erityisen huomionarvoiseksi nähdäänkin nyt 

resilienssinäkökulman kaikenpuolinen vahvistaminen kaikessa kriittisen infrastruktuurin turvallisuuteen 

liittyvässä työssä ja varautumisessa. Kun hyvin erilaiset toimijat pyrkivät ponnistelemaan turvallisuuden 
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parantamiseksi, ajaudutaan ongelmanmuotoilussa sektorikohtaisten osaamisalueiden, organisaatioiden 

intressien, tieteenalojen tai muiden vastaavien kategorioiden tuottamiin rajauksiin, jolloin toisiinsa 

kytkeytyville systeemeille tyypillinen emergentti haavoittuvuus jää ymmärtämättä (Becker ym. 2014). 

Resilienssi ei siis viittaa yksinomaan sektorikohtaisiin kykyihin, vaan ennen kaikkea erilaisten toimijoiden 

vuorovaikutuksista esiin työntyvään laatuun, taitoon luoda uusia voimavaroja aikaisempien yhteiskäytöllä ja 

kykyyn myös johtaa viimeksi mainitun edellyttämää innovointia, organisoitumista sekä näin synnytettyä 

toimintaorganisaatiota. Toisaalta kriittisen infrastruktuurin turvallisuus saa uudenlaisia ongelmallisia piirteitä 

tietoliikenneteknisten järjestelmien kehittymisen myötä. Jos historiallisesti tarkasteltuna kriittinen 

infrastruktuuri voitiin hyvällä syyllä mieltää fyysisiksi rakenteiksi, kuten putkistoiksi, tuotantolaitoksiksi ja 

sähkötolpiksi – siis nähtävissä oleviksi fyysisiksi rakennelmiksi – on nykyisin suuri osa kriittisen 

infrastruktuurin kirjosta teknisestikin ottaen näkymätöntä. Tästä seuraa se, että kriittisen infrastruktuurin 

turvaamisessa painopiste siirtyy rakenteiden turvaamisesta erilaisten prosessien turvaamiseksi. Jos ensiksi 

mainittua voidaan turvata lukoin, aidoin, poliisein ja hälytysjärjestelmin, tarvitaan jälkimmäisen turvaamiseen 

toisenlaisen sanaston soveltamista. (Hyslop 2007.) 
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3 Keskinäisriippuvuus KIVI-filosofian käyttövoimana 

3.1 Järjestelmien riippuvuus 
Kriittisen infrastruktuurin toimialoilla on omassa häiriöhorisontissaan omia ja oman toimintansa kannalta 

elintärkeitä tekijöitä, kohteita ja tapahtumia, joiden häiriö, tuhoutuminen tai todentuminen aiheuttaisi vakavia 

seurauksia sen toimintakykyyn ja tuotetun palvelun laatuun. Järjestelmien välisten kytkentöjen ja rajapintojen 

– olivat ne sitten luonteeltaan fyysisiä tai jotain muuta – kautta häiriöt voivat kulkeutua järjestelmästä toiseen. 

Juuri tämän vuoksi huomiota tulisikin kiinnittää kytkeytyvyyksiin itsessään ja pyrkiä hahmottamaan sitä, 

minkälaisten järjestelmien ja arvovirtojen ryppäisiin tarkasteltavat toiminnot itse asiassa perustuvat (O´Neill 

2013). 

Järjestelmien väliset kytkennät ja riippuvuudet voidaan mekaanisemmin tarkastellen jakaa neljään kategoriaan 

(Rinaldi ym. 2001; Pederson ym. 2006): 

 fyysinen riippuvuus, jossa järjestelmän toimintakyky on riippuvainen jonkin toisen järjestelmän 

tuottamasta tai välittämästä fyysisestä syötteestä, kuten sähköstä, vedestä, polttoaineesta tai vaikkapa 

kemikaaleista  

 kyberriippuvuus, jossa infrastruktuurin tai sen keskeisten komponenttien toiminta edellyttää 

tietoverkkojen saatavuutta 

 maantieteellinen riippuvuus, jossa kytkös syntyy johtuen eri infrastruktuurien läheisestä sijainnista, 

jolloin jokin paikallisesti ilmenevä tapahtuma vaikuttaa useamman järjestelmän toimintaan 

 looginen riippuvuus, jossa esimerkiksi jonkin infrastruktuurin lainsäädäntö-, henkilöresurssi- tai 

markkinaolosuhteissa tapahtuu muutos, jolla on seurannaisvaikutuksia toisen järjestelmän toiminnalle 

 yhteiskunnallinen riippuvuus, jossa jonkin tapahtuman seurauksena syntyvään muutokseen 

mielipideilmastossa, luottamuksen kokemisessa, pelon tunteessa tai muussa vastaavassa niin, että se 

vaikuttaa suhtautumiseen jotain infrastruktuuripalvelua tai palveluntuottajaa kohtaan. 

 

Järjestelmien väliset yhteydet ja niiden kautta syntyvät riippuvuudet lisäävät kriittisen infrastruktuurin 

kokonaiskompleksisuutta. Yhteydet vahvistavat kyvykkyyksiä, mutta tuottavat myös uusia epävarmuuksia, 

kun epälineaarisuus osien toiminnan ja niiden seurannaisvaikutusten välillä lisääntyy ja näiden yhteyksien 

ennakointi vaikeutuu. Tuloksena on latentteja haavoittuvuuksia, jotka juontuvat kehitysprosesseihin sisältyvän 

tiedon puutteista ja muista inhimillisistä tekijöistä. Latentti viittaa tällöin systeemissä piilevään laatuun taikka 

tilaan, joka on kyllä olemassa, mutta ei vielä ilmeisessä ja konkreettisessa muodossaan. Latentit 

haavoittuvuudet ovat kätkeytyneinä järjestelmien, niiden rajapintojen ja vuorovaikutusten uumeniin, josta ne 

tiettyjen laukaisutekijöiden vaikutuksesta todentuvat häiriöketjujen osina ja eskaloituvina häiriövaikutuksina 

(Masys 2014; Maurino ym. 2016). Latentit haavoittuvuudet voivat liittyä myös organisaatioiden väliseen 

tiedonvaihtoon, yhteisen tilannekuvan muodostamiseen ja toimintakulttuureihin ongelmien identifioinnissa ja 

yhteisvasteiden luomisessa.  

Keskinäiskytkentöjen myötä kompleksisiin verkostomaisiin rakenteisiin muodostuu kriittisiä pisteitä – 

toimintoja lamauttavia ja häiriöitä kuljettavia kohtia – joita hyväksikäyttämällä on mahdollista saada aikaan 

panostuksiin verrattuna laajamittaisia seurauksia (Bennett 2007; Dobson 2010). Tämä huomio asettaa kriittisen 

infrastruktuurin hallintakysymykset yhä tiiviimmäksi osaksi yhteiskunnallisen turvallisuuden tuottamisen ja 

terrorismintorjunnan problematiikkaa. Pescarolin ja Alexanderin (2015; 2016) mukaan häiriöiden 

kaskadoitumiselle alttiissa järjestelmissä sosiaalisen ja inhimillisen tekijän haavoittuvuudet voivat nousta 

lopullisten vaikutusten kannalta ratkaisevammaksi tekijäksi verrattuna varsinaisen alkusykäyksen antaneen 

ilmiön vaikutusvoimaan. Varautumisen strategioihin tulisikin sisältyä ymmärrystä siitä, ettei häiriöiden 

ketjuuntumista, käynnistäviä tekijöitä tai tapahtumia sekä epälineaarista etenemistä pystytä välttämättä 

tietämään tai varautumista ei kannata rakentaa yksinomaan etukäteistiedon varaan, koska tällainen tietämys on 

todennäköisesti puutteellista, osittaista ja jopa harhaanjohtavaa.  

”Kaskadivaikutusten asettama haaste kriisijohdolle on täten kyvyssä toimia huolimatta tietämysvajeen 

kasvusta, joka viime kädessä tarkoittaa totaalisen yllätyksen uhkaa.” (Hempel ym. 2018, 260.) 
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3.2 Keskinäisriippuvuudet häiriötilanteiden näkökulmasta 
Turvallisuuden edistäminen ja haavoittuvuuksien tunnistaminen edellyttävät keskinäisriippuvuuksien 

tunnistamista, mallintamista ja analyysia. Mallintamisen hankaluutena on se, että malleja ei yleensä ole 

mahdollista testata todenmukaisissa olosuhteissa, jolloin vaikutuksista tulee enemmänkin teoreettisia kuin 

todellisia. Ne perustuvat täten pikemminkin oletuksiin ja erilaisiin asettamuksiin, eivät tietoon siitä, miten 

vaikutukset ja häiriöt kehkeytyvät todellisessa, moninaisten keskinäiskytkösten luonnehtimassa 

kokonaisuudessa. Mallintamista rajoittaa täten niin tiedon, havaintojen kuin mielikuvituksenkin puute. Tämä 

ei tee malleista hyödyttömiä vaan rajaa niiden hyödyllisyyttä tavoilla, joista on vaikea päästä selville.  

Keskinäisriippuvuudet ja kytkennät luovat erityisen koordinaatio- ja yhteisöhaasteen hallinnolle, jota 

luonnehtii sektoroituneisuus, fragmentoituneisuus, monitasoisuus ja alueellisuus ja jossa palveluntuotanto 

perustuu taloudellisen voiton ja tehokkuuden tavoitteluun kilpailun luonnehtimilla markkinoilla (Monstadt & 

Schmidt 2019, 2358-2359; Cedergren ym. 2018; de Buijne ym. 2007).  Institutionaalinen fragmentoituminen 

ja kilpailulle alistaminen luovat d Bruijen ym. (2007, 21) mukaan teknologista kompleksisuutta, jonka johdosta 

monet kriittisen infrastruktuurin luotettavan käytön turvaksi luoduista, usein keskitetysti johdetuista, 

suunnitelluista ja kontrolloiduista, menetelmistä ja rutiineista eivät enää toimi. 

”…osana markkinoiden uudistamista Euroopassa monet verkottuneet infrastruktuurit on vertikaalisesti 

erotettu omiksi erillisiksi yrityksiksi (esimerkiksi sähkön tuotanto, välitys, jakelu ja myynti) ja monet 

julkiset palvelut on yksityistetty. Lisäksi olemassa olevia horisontaalisen integraation muotoja 

paikallisissa monipalveluyhtiöissä säädellään… Tämän tuloksena jopa kunnallisesti omistetuissa 

yhtiöissä on tänä päivänä monia riippumattomia alihankkijayrityksiä vastaamassa erillistehtävien 

hoidosta. Tällainen hajottaminen infrastruktuuritoimijoiden välillä ja sisällä johtaa erikoistuneiden 

organisaatioiden suureen määrään, joilla kullakin on oma sisäinen institutionaalinen logiikkansa, 

erityistietämyksensä ja moninaiset intressinsä.” (Monstadt & Schmidt 2019, 2361.) 

Palvelujen tuotannosta vastaa yhä monimutkaisempi, toimintalogiikoiltaan moninaisempi, erilaisten intressien 

luonnehtima, eri maantieteellisissä mittakaavoissa toimivista osista muodistunut ja erilaisia 

keskinäiskytkentöjä sekä eriytyneitä muutosdynamiikkoja käsittävä kokonaisuus, joka on hallittavissa, 

ohjattavissa ja valvottavissa lähinnä yksittäisten osiensa tasolla, ei varsinaisessa mitassaan. Tämä osaltaan 

johtaa niin järjestelmien, asiantuntemusten kuin näkemystenkin fragmentoitumiseen sekä rajautumiseen ja luo 

niin teknisiä kuin sosiaalisia yhteensopimattomuuksia ja kommunikaatio- ja koordinaatio-ongelmia.  

”Jos infrastruktuurit ovat, ainakin osaltaan, sosiaalisia kokonaisuuksia, ei yhdelläkään yksittäisellä 

sektorilla voi olla tietämystä, jota keskinäisriippuvien infrastruktuurien hallinta ja ylläpito edellyttävät” 

(Moore ym. 2019, 98). 

Näin kehkeytyvät kokonaisuudet eivät välttämättä ole vain monimutkaisia, vaan ne mahdollisesti ovat sitä 

hyvin eri tavoin esimerkiksi yhden maan sisällä. Tällainen ”yksilöllisyys” osaltaan vaikeuttaa pätevän kuvan 

saamista keskinäisriippuvuuksista. Se, miten jokin vakava häiriötilanne vaikuttaa jonkin kaupungin 

toimintaan, ei välttämättä todennu vastaavasti jonkin toisen kohdalla, vaikka molemmissa varautuminen ja 

valmius olisivatkin samalla tasolla. Se, mitä johtopäätöksiä voidaan perustellusti tehdä havainnoista, jotka 

koskevat vakavan häiriötilanteen vaikutusten leviämistä kriittisessä infrastruktuurissa jossakin toisaalla tai 

joskus aiemmin, pohjautuu siihen, missä määrin ja miltä osin vertailtavat järjestelmät ovat rakenteeltaan, 

toiminnoiltaan, kytkeytyneisyyksiltään jne. yhteneviä.  

Keskinäisriippuvuus tarkoittaa myös sitä, että laadultaan tai luonteeltaan hyvin erilaiset järjestelmät ovat 

kytkeytyneitä toisiinsa tavoilla, jotka poikkeavat siitä, miten tiedonmuodostus on organisoitunut. 

Tiedonmuodostusta leimaa omanlaisensa työnjako, josta tuloksena on erityinen episteeminen byrokratia 

tietämyksen kasvun eriytymisenä, siiloutumisena ja fragmentoitumisena (Moore ym. 2019). Asiantuntemus on 

olennaisesti tieteellistä asiantuntemusta, kiinnittyy tieteenaloihin ja tieteisiin yliopistollisina oppialoina, joiden 

keskinäiset suhteet ovat jokseenkin hämäriä ja joilla kullakin on omat käsitteensä ja ammattikielensä, jotka 

eivät ole käännettävissä yhdestä tieteestä toiselle. Tuloksena on monimutkainen, erilaisista episteemisistä 

heimoista ja kulttuureista sekä tietämisen teknologioista muodostuva tietämysinfrastruktuuri (esim. Huck & 

Monstadt 2019), joka on omaksuttavissa ja hallittavissa parhaiten osina kuin kokonaisuutena.  
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“Kun infrastruktuuripalvelut moninaistuvat ja kasvavat niin alaltaan kuin monimutkaisuudeltaan, on yhä 

selvempää, ettei keskinäisriippuvan infrastruktuurin turvallisuuden avainkysymyksiä ja haasteita voida 

kohdata integroimatta perspektiivejä eri tieteenaloilta” (Mitsova 2018, 2). 

Historiallisesti kehkeytyvät, toinen toisensa päälle ja varaan rakentuvat järjestelmät muodostavat 

keskinäisriippuvuuden luonnehtimia kokonaisuuksia, joiden suhteen tiedonmuodostus ja mallinnus kulkevat 

aina jälkijunassa. Niitä ei tästä syystä ole mahdollista hallita tai niiden kehitystä ohjata. Niihin sisältyy aina 

jotakin, joka on ennakoimatonta ja yllätyksellistä. Jälkimmäisiin varautuminen tarkoittaa tietynlaisen 

epäbyrokraattisen, säätelyn ja ylhäältä tapahtuvan johtamisen vastakohdan eli mielikuvituksellisen 

hämäryyden, innovatiivisen ennakoimattomuuden ja luovan yllätyksellisyyden institutionalisoimista läpi 

järjestelmien. 

Luotettava toiminta vaatii de Bruijne ym. (2007, 21) mukaan aiempaa joustavampaa responssikyvykkyyttä. 

Kasvanut kompleksisuus tarkoittaa aiempaa korkeampaa todennäköisyyttä useammille ja uudenlaisille 

yllätyksille. Yllätysten tehokas käsittely puolestaan perää aiemmasta selvästi poikkeavaa kyvykkyyttä kaikilta 

tahoilta.  

”Operaatiot siirtyvät yhä useammin “analyysin ulkopuolelle”, toiselle puolelle hyvin tutkittuja tilanteita, 

joita varten teknologia on suunniteltu ja toimintamenetelmät testattu. Näissä olosuhteissa tukeutuminen 

standardimenetelmiin, rutiineihin ja toimintaohjeisiin pikemminkin heikentää luotettavuutta kuin takaa 

sen. (…) Yhä tärkeämmäksi tulee kouluttaa operaattoreita tietämään, milloin jättää seuraamatta niitä ja 

miten silti ylläpitää luotettavuutta.” (de Bruijne ym. 2007, 21.) 

Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuudet paljastuvat suuremmassa tai pienemmässä määrin aina 

eriasteisten häiriötilanteiden yhteydessä. Kirjallisuus tarjoaakin runsaasti kuvauksia ja analyyseja häiriöiden 

leviämisestä kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvissa järjestelmissä, ilmenneistä haavoittuvuuksista ja niiden 

vaikutuksista. Siihen, missä määrin näistä tapauksista voidaan vetää yleisiä, yleistettävissä olevia tai 

yleispäteviä oppeja suhteessa vastaaviin järjestelmiin toisaalla samassa maassa, toisissa maissa, toisena aikana 

tai edes kyseiseen järjestelmään itseensä, voi suhtautua joko optimistisesti tai pessimistisesti. Jälkimmäinen 

vaihtoehto, jossa näin saadun tietämyksen riittävyyteen, kohdallisuuteen ja pätevyyteen suhtaudutaan kriittisen 

epäilevästi ja haetaan tekijöitä, jotka altistavat erehtymisen mahdollisuudelle, todennäköisesti palvelee 

paremmin varautumista. Pessimistille uudet mallit, lähestymistavat ja analyysit lähinnä osoittavat aiemmat 

enemmän tai vähemmän puutteellisiksi, mutta eivät vielä kykene kertomaan paljoakaan ensinnä mainittujen 

laadusta itsestään. Niiden pätevyys tulee paljastumaan vasta tulevaisuudessa uusien mallien keksimisen myötä. 

KIVI-filosofia korostaakin vakavien häiriötilanteiden ainutlaatuisuutta johtuen siitä, että ne tapahtuvat aina 

enemmän tai vähemmän yksilöllisille järjestelmille ainutlaatuisissa historiallisissa tilanteissa ja käsittävät 

erityisiä keskinäisriippuvuuksia johtuen sosioteknisen systeemin kulloisestakin tilasta ja siinä ilmenevistä 

dynaamisista muutoksista. Vakavien häiriötilanteiden analysointi jälkikäteen lähinnä osoittaa, mikä kaikki on 

mahdollista, vaikka sen ei mahdollisesti sitä pitänyt olla, millä tavalla yksi tai useampi suojatuksi, 

varmistetuksi ja hallituksi oletettu järjestelmä paljasti itsestään aiemmin tuntemattoman haavoittuvuuden ja 

osoitti varautumisen riittämättömäksi.  

Koska vakavia häiriötilanteita ei voida testata käytössä olevassa kriittisessä infrastruktuurissa luomalla niitä, 

joudutaan turvautumaan luonnollisiin kokeisiin, asiantuntija-arvioihin, malleihin ja simulaatioihin.  Nämä 

perustuvat aina joihinkin perusolettamuksiin kohteena olevasta järjestelmästä ja sen keskinäisriippuvuuksista 

(esim. Wang ym. 2019, 362).  

”Infrastruktuurien keskinäisriippuvuuksien kenttä on uusi mutta nopeasti kasvava tutkimusalue, joka on 

hyötynyt monien tutkijoiden työstä insinööri-, matemaattisissa ja sosiaalitieteissä, joskin tutkijoilla on 

usein erilaiset prioriteetit, akateemiset tai käytännölliset preferenssit ja he osoittavat tekstinsä eri 

lukijakunnille.” (Satumtira & Duenas-Osorio 2010, 2). 

Kaikki tarkastelut kiinnittyvät johonkin tarkoitukseen, tarkasteluperspektiiviin, mittakaavaan tai tulokulmaan, 

joka samalla tekee ne mahdollisiksi uutta tietoa tavoittelevina systemaattisina pyrkimyksinä, mutta myös rajaa 

sitä, mikä sisältyy näköpiiriin ja voi täten tulla tiedetyksi (ks. esim. Satumtira & Duenas-Osorio 2010; Wang 

ym. 2019). Koska on mahdotonta sisällyttää tarkasteluun kaikki mahdolliset aspektit ja vaikutukset kaikille 
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mahdollisille tahoille kaikilla eri aikajänteillä, tarkastelut jäävät osittaisiksi tai puolittaisiksi tavoilla, joita on 

vaikea havaita.   

Teknisten järjestelmien toiminnan mallintamista ja simulointia vaikeuttaa se, että ei-toivottujen tapahtumien 

lopullisia vaikutuksia on äärimmäisen hankalaa määritellä; primäärit vaikutukset ovat vielä jotenkuten 

tunnistettavissa, mutta näitä seuraavia kerrannaisvaikutuksia onkin jo vaikeampi tunnistaa. Lisäksi, koska kyse 

on yhteiskuntien toiminnan ja turvallisuuden kannalta tärkeistä järjestelmistä, ei tietoa niiden toiminnoista ja 

toimivuuksista ole helposti saatavilla; tiedonvaihto jopa kriittisten toimijoiden kesken on ymmärrettävistä 

syistä monesti erittäin rajoittunutta. Riittävällä tasolla todellisuutta kuvaavat mallit edellyttäisivät kuitenkin 

onnistuakseen monesti tällaisen toimintojen kannalta elintärkeiden tietojen yhdistelyä. 

Jäsennettäessä kriittisen infrastruktuurin välisiä riippuvuuksia ja häiriötilanteen vakavuutta on huomioitava 

useita ulottuvuuksia. Esimerkiksi sähköhuollon suurhäiriötilanteen määritelmässä on huomioitu häiriön 

vakavuusasteen luokitus suhteessa kontekstiin ja ajalliseen ulottuvuuteen. Määritelmän mukaan 

suurkaupunkialueella ilmenevä lyhyempikin sähkökatko voi olla suurhäiriötilanne, koska sen seurauksena 

häiriintyy suurten ihmisjoukkojen liikkuminen, kaupat sulkeutuvat, palvelut keskeytyvät ja vesihuolto voi 

häiriintyä. (Verho ym. 2012, 1314.) Keskinäisriippuvuudet ja kytkennät, jotka vakavassa häiriötilanteessa 

osoittautuvat kriittisiksi, eivät välttämättä millään tavalla nouse esiin normaalin toimivuuden vallitessa eivätkä 

siten myöskään tule huomatuiksi tai huomioiduiksi. Vakava häiriötilanne ja sen synnyttämät seurannais- ja 

kerrannaisvaikutukset voivat täten muuttaa järjestelmän luonnetta tavalla, joka ei ole etukäteen nähtävissä. 

(Hempel ym. 2018, 258.) 

3.3 Keskinäisriippuvuus vai riippuvuus 
Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuuksia käsittelevässä kirjallisuudessa tehdään toisinaan jaottelu 

riippuvuuden ja keskinäisriippuvuuden välillä. Näin halutaan erotella käsitteellisesti toisistaan järjestelmien 

välillä vaikuttava yhdensuuntainen ja kahdensuuntainen vaikutussuhde. Vaikka riippuvuus ja 

keskinäisriippuvuus ovat käsitteellisellä tasolla helppoa erotella toisistaan, päädytään usein käyttämään 

pelkästään keskinäisriippuvuuden termiä. Tämä on siinä mielessä perusteltua, että vaikka ilmeinen 

kahdensuuntainen riippuvuussuhde tarkasteltavien järjestelmien väliltä puuttuisikin, voihan olla, että vaikutus 

kulkeutuu epäsuoralla tavalla useiden askelten kautta. 

Uusien riippuvuuksien syntymiseen ja olemassa olevien riippuvuuksien voimakkuuteen vaikuttavat monet 

seikat ja tekijät. Kriittisten infrastruktuurien toimintaympäristö – kuten lainsäädännöllinen viitekehys, erilaiset 

turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät vaatimukset, tekniikan kehittyminen jne. – muokkaa niiden 

toiminnan ja tuotannon reunaehtoja. Toisaalta riippuvuuksien voimakkuuteen vaikuttavat myös 

infrastruktuurien kestävyys, joustavuus ja redundanssi, jolloin huomio kiinnittyy niiden kykyyn kestää 

riippuvuuksien aiheuttamia vaikutuksia tai löytää vaihtoehtoisia väyliä toiminnan jatkamiseksi. Tämän lisäksi 

muun muassa organisaation suuruus ja palautumiskyvykkyys ovat olennaisia tekijöitä infrastruktuurien 

välisissä riippuvuustarkasteluissa. Esimerkiksi yhden infrastruktuurin osatekijän häiriötilan hidas 

palauttaminen takaisin normaalikuntoon voi eskaloida häiriöitä sen muissa osissa ja käynnistää viiveellä 

erilaisia kaskadireaktioita. (Ks. esim. Rinaldi ym. 2001; Petit ym. 2015.) 

 Riippuvuusanalyysissa tulee huomioida sekä riippuvuudet että järjestelmien tilat, vaikka tilojen väliset rajat 

eivät välttämättä ole aina selkeitä. Infrastruktuurien välisissä riippuvuuksissa on kysymys tilasta, jossa toimia 

edellyttävä kriittinen infrastruktuuri on. Vaikka jokin kriittisen infrastruktuurin osa olisi poissa käytöstä, on 

mahdollista, että kokonaisuuden kannalta systeemi on ainoastaan stressitilassa, mikäli kyseinen yksittäinen 

osatekijä voidaan korvata tai kiertää jollakin vaihtoehtoisella keinolla. Myös ympäristötekijät – kuten 

lämpötila ja kellonaika – vaikuttavat riippuvuuksiin ja niiden kriittisyyteen. Lämmönjakelun ongelmat eivät 

ole niin kriittisiä kesäaikaan kuin talvella eikä juomavettä kulu niin paljon viileällä kuin helteellä. 

(Nieuwenhuijs ym. 2008, 209210.)  

Infrastruktuurien keskinäisriippuvuus ja toisiinsa kytkeytyvyys tekevät sektorikohtaiseen tietoon, 

suunnitteluun ja hallintaan nojautumisen ongelmalliseksi. Sektorikohtaiseen näkökulmaan rajautuminen on 

omiaan luomaan tunnetta turvallisuudesta, mikä peittää alleen ymmärtämättömyyden alla kytevästä 

kompleksisuudesta. Tukirakenteista, joiden jatkuva toimivuus tuottaa sektorikohtaista normaaliutta, tulee 

itsestäänselvyys ja ne otetaan toimintaympäristön annettuna piirteenä. Erityisen vaikeaa on hahmottaa tällaisia 

kietoutuneisuuksia useampia askelia taaksepäin eli havaita oman toiminnan kannalta kriittisten asioiden 
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riippuvuus edelleen joistakin niille kriittisistä tekijöistä. Kokonaisturvallisuuden hallintaan ja yhteiskunnan 

elintärkeisiin toimintoihin osallistuu huomattavasti suurempi tekijä- ja toimijajoukko kuin mitä 

ensisilmäyksellä näyttää. Omanlaisensa lisähaasteen järjestelmien haavoittuvuustematiikkaan tuovat nykyajan 

suomat mahdollisuudet ihmisen tahallaan aiheuttamien tekojen ja niihin varautumisen epäsymmetria. Jos 

perinteisessä miekoin ja keihäin käydyssä mittelössä osapuolten voimasuhteita pystyi välineiden ja 

toimintatapojen symmetriasta johtuen arvioimaan taistelijoiden määrän perusteella, kriittisen infrastruktuurin 

kohdalla yhdelläkin ihmisellä tai yhteisen päämäärän ja tahtotilan jakavalla ryhmällä on potentiaalinen 

mahdollisuus saada aikaan omiin resursseihin nähden suhteettoman suuria seurauksia.  

Zimmerman (2007) erottaa kolme tekijää kriittisiä infrastruktuureja koskevassa varautumisessa, jotka tulisi 

huomioida johtuen keskinäisriippuvuuksista:  

 järjestelmien väliset kytkennät, joiden kautta häiriöt etenevät kaskadimaisesti järjestelmien sisällä ja 

niiden välillä 

 redundanssi eli pelivara, joka antaa mahdollisuuksia sietää lyhytkestoisia häiriöitä ja löytää 

vaihtoehtoja, joilla saattaa järjestelmä takaisin toimintakuntoon, mutta joka samalla vaatii erityistä 

näkökulmaa varautumiseen, joka normaalioloissa näyttäytyy hitauden ja tehottomuuden 

lisääntymisenä 

 järjestelmien hallinnassa ja uhkien identifioinnissa käytettävä tieto, jonka tulisi relevantilla tavalla 

ottaa huomioon kytkeytyneisyys. Tässä mielessä puutteellisin taustaoletuksin hankittu tieto voi 

konkretisoitua riskialttiina toimintana. 

Kuten jo aiemmin todettiin, kriittinen infrastruktuuri on siinäkin mielessä vaikea ja herkkä tutkimuskohde, että 

todellisiin tapahtumiin perustuvien kenttäkokeiden toteuttaminen on äärimmäisen hankalaa ja monessa 

suhteessa jopa epäeettiseksi tulkittavaa. Siksi aihepiiriä koskevat testitilanteet ovat yleensä erittäin tarkoin 

rajattuja, lyhytkestoisia ja kaikkein kriittisimmiltä osiltaan turvattuja pienimuotoisia tapaustutkimuksia, jolloin 

tieto järjestelmien välisistä keskinäisriippuvuuksista ja yhteiskunnan syvimmistä haavoittuvuuksista jää 

väistämättä vajavaiseksi. Useimmiten joudutaankin turvautumaan teoreettisiin mallinnuksiin ja niiden 

koetteluun aiempia tapahtumia vasten tai simuloiduissa olosuhteissa.  

3.4 Kaskadivaikutukset 
Monet yhteiskuntien toimintakyvyn kannalta elintärkeät toiminnot ovat riippuvaisia tiettyjen hyödykkeiden tai 

palvelujen toimitusvarmuudesta, joka puolestaan on riippuvainen joidenkin toisten hyödykkeiden ja 

palveluiden toimitusvarmuudesta. Sähkö- ja vesihuollon sekä tietoliikennejärjestelmien kaltaiset 

infrastruktuurit ovat tässä mielessä olennaisia kaskadivaikutusten käynnistämisen ja välittämisen alustoja. 

Kriittisessä infrastruktuurissa tapahtuvien kaskadihäiriöiden ymmärtäminen on Dobsonin (2010) mukaan 

terroristien mielenkiinnon kohteena, koska verrattain vaatimattomillakin resursseilla toteutettu hyökkäys 

systeemisesti oikein valittuihin kohteisiin voi kaskadivaikutusten kulkeutumisen kautta aiheuttaa lopulta 

laajalevikkeisiä häiriöitä. Siksi varautumisessa ja riskienhallinnassa olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota 

keskinäisriippuvuuksiin, jotta kyettäisiin estämään kaskadivaikutusten potentiaalinen, usein 

ennustamattomasti etenevä vahinkokierre. 

The Washington Post -lehti julkaisi 12.1.2017 Dana Gowardin kirjoituksen, joka kuvaa GPS-järjestelmien 

häiriöstä johtuvia kaskadivaikutuksia ja tuo esille niiden hahmottamiseen liittyviä vaikeuksia:  

“Kaikki kuljetusmuodot hidastuvat välittömästi, liikenteen välityskyky laskee ja 

onnettomuuksien määrä kasvaa. Hämmentyneet kuljettajat kadottavat 

kääntymisohjeensa ja hämmentyvät tästä entisestään. Vastaavat ongelmat haittaavat 

lento- ja meriliikennettä. Tätä hankaloittaa edelleen se, että keskeiset näihin liittyvät 

turvallisuusjärjestelmät joko sulkeutuvat tai tarjoavat huonolaatuista informaatiota. 

Maalla ensivastetoimijoilla on vaikeuksia löytää onnettomuuspaikoille, ja heidän 

viestijärjestelmänsä eivät joko toimi tai toimivat huonosti.   

Tämä kauhistuttava tilanne ei ehkä pahene juurikaan seuraavan puolen tunnin aikana. 

Mutta ennen pitkää, kännyköiden, tietokoneiden, pankkijärjestelmien ja energian 

jakeluverkkojen back-up-kellot alkavat kadottaa keskinäisen synkronisaationsa. 

Järjestelmät alkavat hajota ja lopettaa toimintansa. Koska nämä 

infrastruktuurijärjestelmät tukeutuvat toinen toisiinsa, vika yhdessä järjestelmässä 
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leviää helposti toisiin. Esimerkiksi tietokoneverkon osittainen romahtaminen voi 

hyvinkin hiljentää joitakin kännyköiden tukiasemia, pankkiautomaatteja ja 

sähköjärjestelmiä. Kun vaikutukset alkavat levitä, kukaan ei kykene sanomaan missä 

ja milloin leviäminen loppuu. Vaikka jossakin näin tapahtuu, ajan myötä 

desynkronisaatio käsittää useampia verkostoja ja tuo mukanaan uusia romahtamisia. 

Päivän tai kahden jälkeen koko maa voi olla lähestulkoon halvaantunut.” (Dana 

Goward “The looming national security threat everyone keeps ignoring”.) 

Infrastruktuurijärjestelmässä ilmenevä häiriö voi laukaista suoria, ensimmäisen kertaluokan vaikutuksiksi 

kutsuttavia seurauksia. Ensimmäisen kertaluokan vaikutus voi kuitenkin käynnistää keskinäisriippuvuuksia 

sisältävissä järjestelmissä häiriön etenemisliikkeen, joka johtaa seuraavien kertaluokkien vaikutuksiin. 

Tällaisilla sekundäärisillä vaikutuksilla kuvataan juuri niitä seurauksia, jotka johtuvat alkuperäisen tapahtuman 

käynnistämästä kaskadista. Tyypillisesti sekundääriset vaikutukset näyttäytyvät jossain muualla ja joissain 

muissa muodoissa suhteessa alkuperäisen tapahtuman olemukseen. Ne voivat edetä edelleen aiheuttaen 

tertiäärivaikutuksia, joiden ilmentymispaikkaa tai -tapaa voi olla jo vaikeaa ennakoida alkuperäisestä 

tapahtumasta. (Macaulay 2009.)  

Littlen (2002) mielestä teknisten infrastruktuurijärjestelmien hallintaan ja operointiin liittyvien inhimillisten 

tekijöiden merkitystä ei riittävästi huomioida tarkasteltaessa infrastruktuurin palveluntuotantoa. Huomiota 

tulisi kiinnittää niihin loogista keskinäisriippuvuutta edustaviin kytkentöihin, joiden kautta erilaiset 

infrastruktuurit ja toiminnot kietoutuvat toisiinsa ja luovat haavoittuvia rakenteita (ks. Simone 2014).  

Esimerkiksi Perrow (1984) alleviivaa sitä, että pyrkimys kasvattaa tuotannon volyymia ja 

kustannustehokkuutta saattaa houkutella sivuuttamaan sellaiset systeemiset seikat, jotka olennaisella tavalla 

vaikuttavat tämänkaltaiseen luotettavuuteen ja turvallisuuteen keskinäisriippuvaisissa järjestelmissä. 

Kokonaisturvallisuuden ideaan vedoten voidaan myös sanoa, että monesti kriittisiä toimintoja pyritään 

tehostamaan ja optimoimaan normaalioloja silmällä pitäen, mikä saattaa koitua ongelmaksi poikkeuksellisten 

olosuhteiden käynnistyttyä. 

La Porte (2006B) korostaa, että organisaatioiden välinen tiedonkulku, läpinäkyvyys ja koordinointi – siis 

orientaatio toimijoiden väliseen yhteistoimintaan – on nykyisin yksi kaikkein tärkeimmistä riskienhallinnan 

osa-alueista. Organisaatioiden toimintaan vakiintuneet rutiinit, roolitukset ja strategiat luovat järjestystä ja 

ennustettavuutta, mutta samalla ne muodostavat myös sokeita pisteitä järjestelmien yhteenkietoutuvuuksien 

muodostamille haavoittuvuuksille. Masysin (2014B) mukaan haavoittuvuudet kehittyvät nimenomaan 

tällaisiin sokeisiin pisteisiin, sillä ne eivät noudattele organisaatioihin vakiintuneiden toimintatapojen 

linjauksia, vaan esiintyvät verkostomaisten rakenteiden syövereissä, ylittäen sen, mikä on puhtaasti sosiaalista, 

puhtaasti teknistä, puhtaasti fyysistä, puhtaasti tiedollista, puhtaasti aikaan tai paikkaan sidottua tai puhtaasti 

jotakin muuta.  

3.5 Kaupungit kriittisen infrastruktuurin tihentyminä 
Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuustematiikka esittäytyy voimakkaimmillaan urbaanissa ympäristössä. 

Urbaanin käsitteellistäminen osoittautuu kuitenkin monesti haasteellisemmaksi tehtäväksi kuin äkkiseltään 

kuvittelisi; tieteellisessä kirjallisuudessa usein todetaankin, että ihminen kyllä osaa nähdä ja muutoinkin aistia 

olevansa urbaanissa ympäristössä, mutta näiden aistimusten eritteleminen ja pukeminen sanoiksi on hankalaa.  

Kultalahden (1988) mukaan urbaanit ympäristöt pitävät sisällään yksinomaisesti tai voittopuolisesti ihmisen 

luomia aineellisia tekomuotoja. Urbaaneille ympäristöille on leimallista lähtökohtaisesti korkea väentiheys ja 

tiivis yhdyskuntarakenne. Raon (2015) mielestä urbaanin käsitteeseen liitettävää tiheyttä ei tulisi mieltää 

yksinomaan laskutoimituksilla saatuina viitearvoina, vaan ennen muuta kaikkina niinä kompleksisina 

ratkaisuina, joita tarvitaan vastaamaan suurten ihmismäärien pienelle pinta-alalle sovittautumisesta aiheutuviin 

haasteisiin. Tämä näkökulma kytkee urbaaniuden olemuksen tiukasti infrastruktuureihin ja virittää käsityksen 

kriittisten infrastruktuurien kriittisyydestä nykyaikaisissa kaupunkimaisissa olosuhteissa. 

Urbaanit alueet ovat paitsi erilaisten rakennelmien ja teknologioiden ilmentymiä, myös vilkkaan sosiaalisen 

aktiivisuuden alustoja. Tämä inhimillisten ja ei-inhimillisten elementtien vuorovaikutuksellisuus ja riippuvuus 

tekevät urbaanien alueiden toiminnasta kompleksista. Kehityksen myötä muokkautuu ihmisten tottuneisuus ja 

vaatimustaso ympärillä olevien palvelujen saatavuuden ja laadun suhteen. Jokapäiväisten toimintaprosessien 

sujuvuudesta muodostuu hauras niiden järjestelmien häiriöille, jotka tätä sujuvuutta mahdollistavat ja 
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ylläpitävät. Nykyaikaisessa urbaanissa ympäristössä tapahtuva kriittisen infrastruktuurin romahtaminen ei 

paljasta ainoastaan järjestelmien teknologisia heikkouksia, vaan se tuo esille myös sosiaalisen elämän 

ennakoitavuutta turvaavien rakenteiden merkityksiä (Graham & McFarlane 2015).  

Edellä esitetty huomioiden voidaan todeta, että kriittinen infrastruktuuri mahdollistaa jokapäiväisen urbaanin 

elämän sellaisena kuin sen odotetaan tapahtuvan, mutta samalla se muodostuu myös sosiaalisen elämän 

potentiaaliseksi uhaksi ja haavoittuvuuden välineeksi. Tässä mielessä kriittisen infrastruktuurin kriittisyydessä 

ei ole kyse ainoastaan niiden haavoittuvuuksien ja keskinäisriippuvuuksien tunnistamisesta, vaan myös 

toimintaprosessien ja rakenteiden välisestä vuorovaikutuksellisuudesta. 

Hahmoteltaessa urbaanin toimintaympäristön käsitettä kriittisten infrastruktuurien merkitys- ja 

haavoittuvuustematiikkaan ei voida täysin sivuuttaa ubiikin kaupungin käsitettä, joka liittyy erilaisten 

tietojärjestelmien ja -tekniikoiden valjastumista näkymättömillä tavoilla yhteiskunnallisten ja sosiaalisten 

toimintaprosessien käyttöön. Jos aikaisemmin on totuttu esimerkiksi siihen, että yksi tietokone jaettiin 

päätelaitteilla kymmenien käyttäjien kesken, ja sittemmin siihen, että jokaisen käyttäjän omalle työpöydälle 

ilmestyi tietokone, on ihminen nykyisellään tottunut toimimaan useiden toisensa kanssa viestivien laitteiden 

kanssa. Edistyksen myötä on hiljalleen siirrytty tätä seuraavaan vaiheeseen, jossa ubiikissa ympäristössä 

kulkevaa ihmistä palvelee huomaamattomalla tavalla sadat erilaisiin rakenteisiin sulautuneet tietotekniset 

laitteet. Ympäristöön kaikkialle sulautunut tietotekniikka muodostuu osaksi arkisia toimintoja järjestelmien 

viestiessä keskenään ja säätyessään omatoimisesti. (Ks. esim. Dourish & Bell 2007.) 

Voidaan hyvällä syyllä todeta, että tietotekniikan jokapaikkaistuminen ja sulautuminen myös osaksi kriittisen 

infrastruktuurin toimintaa on omiaan laajentamaan myös kriittisten infrastruktuurien määritelmää. Esimerkiksi 

Cornish ja kumppanit (2011) esittävät Ison-Britannian kyberturvallisuutta ja kriittistä infrastruktuuria 

käsittelevässä raportissaan, että Googlen kaltaiset yritykset alkavat olla jo niin tärkeitä elementtejä 

nykyaikaisten yhdyskuntien toimeliaisuudelle, ettei niitä ole syytä unohtaa kriittisten infrastruktuurien 

tarkasteluissa. Toisaalta tällainen tietoteknisten järjestelmien ubiikkius tekee kriittisestä infrastruktuurista 

väistämättä amorfisemman, jolloin yhä vaikeammaksi käy sen määrittely, mikä itse asiassa on syytä laskea 

kriittiseksi infrastruktuuriksi ja mikä kaikki kriittisessä infrastruktuurissa varsinaisesti on kriittistä.  

Yhteiskuntien toimintakykyä ylläpitävien infrastruktuurien kehittyminen ja muotoutuminen kriittiseksi on 

edellyttänyt niiden kasvamista, integroitumista ja monimutkaistumista. Monet nykyisin urbaaneissa 

toimintaympäristöissä vaikuttavat infrastruktuurit on alun perin suunniteltu palvelemaan varsin toisenlaisia 

olosuhteita ja erilaisilla tulevaisuudennäkymillä kuin millaiseksi todellisuus on lopulta muotoutunut. Sähkö- 

ja vesihuollon kaltaisia järjestelmiä on voitu suunnitella ja hallita hahmottamalla ne verrattain mekanistisina, 

itsenäisesti toimivina järjestelminään, jotka kuitenkin ajan myötä ovat integroituneet osaksi 

vuorovaikutuksellisia kokonaisuuksia, toinen toistensa kanssa riippuvuussuhteita vaikuttavia 

vuorovaikutusketjuja (ks. Heino 2016). Samalla ne itse osallistuvat yhteiskunnallisia olosuhteita ja rakennettua 

ympäristöä muokkaaviin muutos- ja kehittämisprosesseihin. 

Toinen huomionarvoinen seikka liittyy tällaisten yhteiskuntien toimintakyvyn kannalta kriittisten järjestelmien 

läpitunkevaan levinneisyyteen. Olemme sekä tietoisesti että tiedostamattamme osallistuneet kehitykseen, jossa 

kytkeytymisemme erilaisten sosioteknisten verkostojen kanssa yltää maantieteellisesti ottaen laajalle ja 

sosiaalisesti ottaen kukaties minne. Läpitunkevan levinneisyyden ohella niiden hallintaa voidaan kuvata 

sirpaloituneeksi, kun kriittisen infrastruktuurin kokonaisuuden tuottamiseen osallistuu alati kirjavoituva 

joukko erilaisia toimijoita. Ulrich Beckin riskiyhteiskunnan ideaa mukaillen voidaan sanoa, että kehitys on 

tuonut mukanaan systeemisen riskimaiseman, joka ei ole kunnolla enää kenenkään hallinnassa. Kun tähän 

kuvioon lisätään vielä se mahdollisuus, että kriittinen infrastruktuuri voidaan valjastaa myös ihmisen 

pahansuopaisuuden toteuttamiseen, olemme yhteiskunnan edesauttamina tulleet riippuvaisiksi järjestelmistä, 

jotka on mahdollista kääntää tuhon ja kauhun levittämismekanismeiksi.3 

 

                                                      
3 Yksittäisenä esimerkkinä tästä voidaan esittää vaikkapa YLE:n uutinen 3.10.2017. Uutisessa käsiteltiin erilaisten 

teknisten laitteiden yhteenkietoutuneisuutta kyberulottuvuuden kautta. Esimerkiksi taloyhtiöt lämmitysjärjestelmineen 

taikka maanviljelijät lypsykoneineen voivat tulla tahtomattaan osallistuneeksi kansainvälisiin 

palvelunestohyökkäyksiin. (https://yle.fi/uutiset/3-9863260) 
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4 Resilienssin ja varautumisen mittaamisen problematiikkaa 

4.1 Indikaattorit resilienssin mittareina 
Indikaattorit tarjoavat tavan systemaattisesti seurata asioiden tilan kehitystä suurten kokonaisuuksien tasolla 

ja arvioida toimintapolitiikoiden vaikutuksia indikaattorin osoittaman muutoksen suuntana ja määränä. 

Riskienhallinnan perustana on tietämys uhkista ja vaarallisista tilanteista niiden kohteen erityisten 

heikkouksien tai haavoittuvuuksien sekä näihin osumisen seurauksien tiedostamisena. Tältä pohjalta on 

mahdollista löytää riskin arviointia palvelevat indikaattorit ja osoittaa kohdat, joiden kautta resilienssiä on 

mahdollista vahvistaa (Petit ym. 2013, 4).  

Resilienssin määrittely mitattavissa olevina aspekteina ja ulottuvuuksina on oma ongelmansa ja noiden 

mittaustulosten muuttaminen indeksiksi omansa. Kun mittaus kuvaa kohteen määrää tai laatua määritellyssä 

mitassaan, indeksi on lähinnä suhteellista tarkastelua palveleva indikaattori. Absoluuttinen kuva resilienssistä 

edellyttää syvällistä ymmärrystä ja yleispätevää, ajasta ja paikasta riippumatonta resilienssin käsitettä. Indeksi, 

joka on muodostettu eri indikaattoreiden pohjalta ja joka palvelee pitkittäistä ja poikittaista vertailua, auttaa 

hahmottamaan resilienssiä suhteellisena kyvykkyytenä. (Prior 2015, 4.) 

Indikaattoreiden kehittäminen tarkoittaa yleensä relevanttien muuttujien tunnistamista jonkin yleisen mallin 

tai kehyksen pohjalta, sellaisten laadukkaiden muuttujien poimimista, joista tarjolla on luotettavaa dataa, datan 

saattamista yhteismitalliseksi ja niiden yhdistettävyyden arviointia (ks. Cutter ym. 2010). Relevanssi riippuu 

resilienssin kontekstista (Prior 2015). Indikaattoreiden tulisi olla relevantin informaation lähteinä luotettavia 

niin, että ne reagoivat herkästi ja tarkasti muutokseen mittauskohteessa, mutta eivät vaihtele muiden tekijöiden 

vaihdellessa, merkitykseltään selkeitä (kvantifioitavia), helppoja ymmärtää sekä tulkinnaltaan yksiselitteisiä 

(ks. Fekete 2018 yhteiskunnallisen resilienssin indikaattoreista).  

Yleisesti ottaen indikaattoreiden tulisi olla mitattavissa ja herkkiä kohteessa tapahtuville muutoksille. 

Mittauskohteen tulisi myös olla kontrolloitavissa siten, että siihen voidaan vaikuttaa ja tämä vaikutus heijastuu 

indikaattorin arvossa. Kunkin indikaattorin tulisi olla myös pätevä sellaisenaan ja mitata kohteensa keskeisiä 

ominaisuuksia tai aspekteja. Niiden tulisi yhdessä kattaa kiinnostuksen kohde sen peittävällä tavalla. 

Indikaattorin tulisi olla myös ymmärrettävä, mielellään yksinkertainen ja merkitykseltään selvä. Jokaiselle siis 

tulisi olla ilmeistä, että ne osoittavat jotakin kriittisen infrastruktuurin resilienssistä. (SmartResilience D3.8, 

30-31.) 

Usein kiinnostuksen kohdetta joudutaan kuitenkin arvioimaan epäsuorasti ja päättelemään jonkin toisen tekijän 

tilan kautta (esim. Hyvönen ym. 2019, 87). Indikaattori edellyttää toimiakseen myös sitä, että se data, jota se 

edellyttää, on saatavilla tai suhteellisen helposti tai edullisesti hankittavissa. Kriittiseen infrastruktuuriin pätee 

sama kuin erilaisiin ekosysteemeihin; parhaat indikaattorit ovat systeemispesifejä, mutta tavoitteena ovat 

pätevyydeltään yleiset, eri järjestelmien tilaa kuvaamaan kykenevät indikaattorit. Ensinnä mainitut palvelet 

kuvan muodostusta osajärjestelmistä, jonka pohjalta on kuitenkin vaikea muodostaa kuvaa kokonaistilanteesta. 

Jälkimmäiset puolestaan palvelet viimeksi mainittua. (Ks. Niemeijer 2002.) 

Haavoittuvuuksia taipumuksina tai resilienssiä ennakollisena valmiutena, vakavan häiriötilanteen aikaisena 

pätevyytenä tai jälkikäteisenä kyvykkyytenä kuvaavien indikaattoreiden ongelmana on niiden pätevyyden 

etukäteinen arviointi. Jos todelliset kriittiset valmiudet, kyvykkyydet ja pätevyydet, kytkeytyvät vakavan 

häiriötilanteen laajuuteen, pitkäaikaisuuteen ja/tai luonteeseen, myös indikaattoreiden pätevyydestä tulee 

tilanne- tai tapauskohtaista sekä aikasensitiivisiä. Lisäksi ongelmana on, että tulisi olla jokin käsitys 

hyväksyttävistä tai tavoitelluista viitearvoista indikaattoreille yksin ja yhdessä. Kriittisen infrastruktuurin 

resilienssi ei Priorin (2015, 8) mukaan paljastu tarkastelemalla yksittäisiä indikaattoreita, vaan ne on nähtävä 

toisiinsa liittyneinä. Tästä syystä indikaattoreista on luotava indeksejä.   

Yleensä indikaattorit kertovat enemmänkin suhteellisesta resilienssistä kuin absoluuttisesta (esim. Cutter ym. 

2010; Petit ym. 2013). Toiset toimijat näyttäytyvät enemmän resilienssiä omaavina kuin toiset, mutta tämän 

pohjalta on vaikea sanoa mitään yleispätevää kummankaan resilienssistä tai sen riittävyydestä (Prior 2015, 4). 

Täten indikaattoreista, jotka oletetaan päteviksi valaisemaan valmiuksia kykynä jatkaa toimintaa 

normaaliolosuhteiden mukaisesti myös vakavassa häiriötilanteessa, voi kehkeytyä sisäinen osa 

ongelmavyyhtiä itsessään. Indikaattoreiden tuoma tieto luo tällöin perusteetonta luottamusta ja uskoa, joka 

enemmänkin estää kiinnittämästä huomiota olennaisiin asioihin kuin auttaa siinä. Tästä syystä ei riitä, että 
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tiedetään seurannassa ja arvioinnissa käytetyt indikaattorit itsessään, vaan on myös tunnettava niiden taustalla 

oleva teoria tai malli, jonka kautta ne kytkeytyvät toinen toisiinsa, kunkin mitta-arvon muodostamisen 

menetelmä sekä kukin alttius erilaisille virhelähteille.  

”Metaforat, mallit ja teoriat turvallisuudesta voivat ohjata turvallisuusindikaattoreiden 

muotoiluprosessia. Tarkastelumme osoittaa monimutkaista metafora/malli/teoria- indikaattorisuhdetta. 

(Swuste 2016, 172.) 

Mallit tai metaforat pohjaavat usein ajatukseen tapahtumaketjusta, jossa seuraavaa tapahtumaa edeltää jokin 

välitön syy – eli ajatukseen epidemiologisesta syystä, joka korostaa organisaatioon liittyvien latenttien 

tekijöiden ja olosuhteiden roolia taustasyynä, sekä ajatukseen systeemidynamiikasta, joka korostaa 

järjestelmän keskinäiskytkösten luonnetta, kytkeytyneisyyden astetta ja kytkösten monimutkaisuutta, 

erityisesti erilaisten puskureiden puutetta ja prosessiin liittyvien vaiheiden moninaisuutta.  

Indikaattorit voivat osoittaa turvallisuuspoikkeamien määrää ja laatua, valvonnan määrää, turvajärjestelmien 

auditointien laatua ja määrä, turvallisuuskoulutuksen laatua ja määrää tai esimerkiksi turvallisuuskulttuuria ja 

siitä kiinnipitämistä. Ongelmana on se, että normaaliolosuhteissa vakavat häiriötilanteet harvoin seuraavat 

yhdestä virheestä vaan edellyttävät eri tapahtumien vyyhtiytymistä. Tätä varten on vaikea luoda indikaattoreita 

tai edes skenaarioita. Swusten ym. (2016) katsovat, että keskustelu metaforista, malleista ja teorioista osoittaa, 

ettei asianmukaisten indikaattoreiden kehittäminen ole helppo tehtävä. Vakavien onnettomuuksien ajatellaan 

syntyvän häiriötiloista, joissa – johtuen kontrollin toimimattomuudesta ja siitä, että malli prosessista ei vastaa 

järjestelmän todellista tilaa – systeemin osatekijöiden turvallisuusraja-arvot vievät kohti sitä. Ne ovat täten 

tulosta ulkoisista häiriöistä ja haitallisista keskinäisvaikutuksista systeemin osatekijöiden välillä. Tästä syystä 

turvallisuus määritellään kontrolliin liittyväksi ongelmaksi. (Swuste ym. 2016, 166.) 

Yksi KIVI-hankkeessa keskeisesti käytössä olleista käsitteistä on resilienssi, jonka määrittämiseen ja 

vahvistamiseen on myös mahdollista soveltaa indikaattoreita. Se ei kuitenkaan ole ongelmatonta. 

Kirjallisuudessa esitetyistä määritelmistä voidaan todeta, että resilientin järjestelmän tulee ainakin olla 

ennakoiva, joustava, sopeutuva sekä valmis toimimaan. Se edellyttää realistista näkemystä omista kyvyistä. 

Vikaantuminen ja epäonnistuminen tulee nähdä kääntöpuolena sopeutumiselle, jota tarvitaan reaalimaailman 

monimutkaisuuden hallitsemiseksi, ei epäonnistumisena tai virheenä. (Uusitalo ym. 2009, 9; Hollnagel 2008.) 

Hollnagelin (2008) mukaan resilientti organisaatio: 

• ennakoi häiriöitä, paineita ja niiden seurauksia. Ennakointi antaa organisaatiolle aikaa varautua 

erilaisiin tilanteisiin 

• tarkkailee joustavasti sekä omaa toimintaansa että ympäristöään ja sopeuttaa toimintaansa. 

Sopeutuvuus ja joustavuus tarkoittavat, että tarkkailun perusteita on arvioitava ajoittain, jotta ei jäädä 

kiinni rutiineihin ja tottumuksiin 

• reagoi erilaisiin häiriöihin sekä säännöllisiin että epäsäännöllisiin uhkiin. Usein todellinen tilanne 

eroaa odotetusta tai kuvitellusta eikä siten kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin voida kehittää täydellistä 

ratkaisua valmiiksi. Tällöin organisaation on kyettävä sovittamaan toimenpiteet siten, että ne vastaavat 

nykyisiä olosuhteita suhteessa vaatimuksiin ja resursseihin 

• oppii kokemuksista.  

Järjestelmän tulisi olla valmiina siihen, että jotain yllättävää voi tapahtua ja todennäköisesti myös tulee 

tapahtumaan. Yllätykset voidaan kokea eri tavoin. Jos ne koetaan häiriöinä tai toimintaa haittaavina 

tapahtumina, jotka haastavat prosessien kunnollisen toiminnan, on keskeistä se, miten prosessi pidetään 

hallinnassa häiriöiden sattuessa. Jos yllätykset taas koetaan tulevaisuutta koskevana epävarmuutena, on 

keskityttävä kehittämään ennakointikykyä ja kykyä toimia yllättävissä tilanteissa. Mikäli yllätykset koetaan 

tarpeena jatkuvasti päivittää onnistumisen ja epäonnistumisen määritelmiä, on keskityttävä siihen, millaista 

vaihtelua järjestelmän tulee kyetä hallitsemaan ja miten testata kykyä jatkuvasti. Jos taas yllätykset koetaan 

seurauksena siitä, että mallit ja suunnitelmat ovat todennäköisesti epätäydellisiä tai vääriä, on pyrittävä 

hakemaan omien arviointien rajoja, jotta voidaan oppia ja kehittyä. (Hollnagel 2007; Hollnagel & Woods 

2006). 

Indikaattorit eivät sellaisenaan vielä riitä, vaan tarvitaan myös niitä koskevaa ymmärrystä ja niiden 

keskinäissuhteiden mallintamista ja aktiivista pyrkimystä käyttää indikaattoreiden antamaa tietoa. Tietoisuus 
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haavoittuvuuksista voidaan jakaa portaiksi. Ensimmäinen porras tarkoittaa kykyä havaita resilienssin tai 

haavoittuvuuden kannalta merkitykselliset indikaattorit, toinen kykyä ymmärtää niiden merkitys järjestelmän 

toiminnan kannalta ja kolmas kykyä hahmottaa indikaattoreiden antama tieto edessä mahdollisesti olevan 

kriisin ennakointina. Myöhemmät portaat – syvenevä tietoisuus – edellyttävät aina edistyneempää mentaalista 

mallia kyseisestä järjestelmästä. Indikaattorit ovat täten vasta osa vastausta. Ne edellyttävät syvällistä 

ymmärtämistä ja tehokasta niiden antaman informaation käsittelyä ja käyttöä.  Resilienssin kehittäminen ja 

vahvistaminen edellyttää kuvaa vahvuuksien ja haavoittuvuuksien keskinäissuhteista. Ideaalitilanteessa 

mittaus kykenisi paljastamaan absoluuttisia asiantiloja. Reaalimaailmassa joudutaan kuitenkin tyytymään 

vähempään. Kaikki indikaattorit eivät kuitenkaan ole yhtä todistusvoimaisia, kun kysymys on resilienssistä.  

4.2 Stressitesti resilienssin mittarina 
Stressitestaamisen perusideana on löytää ja tunnistaa arvioinnin kohteena olevan aikaansaannoksen 

haavoittuvuuksia joko erilaisina kynnysarvoina tai suhteellisina vahvuuksina ja heikkouksina. Stressitestin 

lähtökohtana oleva käsite tai malli ja sen pätevyys luovat pohjan testin diagnostiikalle. Diagnostiikka ohjaa 

havaintojen kokoamista keskeisiksi tai olennaisiksi nähdyistä kohteista. Sitä, mikä milloinkin on olennaista tai 

keskeistä, määrittää ongelmatilanne itsessään ja sitä koskevien päätösten tai ratkaisujen luonne.  Analytiikan 

roolina on palvella tuota päätöksentekoa ja järjestää, muokata tai muuntaa dataa tavoilla, jotka lisäävät sen 

käytettävyyttä ratkaisujen viitekohtana. Diagnostiikan lähtökohtana olevan mallin pätevyys tai adekvaattisuus 

asettaa rajat analytiikan pätevyydelle. Lähtökohtana olevan mallin puutteita ei ole mahdollista kompensoida 

analytiikalla eli datan havainnollisuutta tai praktista palvelevuutta vahvistamalla, joskin epäpätevällä 

analytiikalla on mahdollista haihduttaa diagnostinen pätevyys (ks. Taulukko 2).    

Taulukko 2 Diagnostiikka ja analytiikka stressitestaamisessa. 

 
Analytiikan kyky saattaa data päätöksentekoa palvelevaan 

muotoon 

 
 
 
Diagnostiikan 
lähtökohtana 
oleva käsite tai 
malli 
ongelmatilanteen 
kannalta 

 
Korkea Olematon 

Pätevä A. Stressitesti kokoaa 
dataa tavoilla, joka 
palvelee erinomaisesti 
varautumista koskevaa 
päätöksentekoa. Testin 
perusteella tehdyt 
päätökset vahvistavat ja 
edistävät tosiasiallista 
varautumiskykyä. 

B. Stressitesti kokoaa 
pätevää, varautumista hyvin 
palvelevaa dataa, mutta sen 
tulosten hyödyntäminen 
kärsii siitä, että datan 
kokoamisen ja esittämisen 
tavat eivät palvele 
varautumista koskevaa 
päätöksentekoa.  

Epäpätevä C. Stressitesti jäsentää 
pätevyydeltään 
puutteellista dataa 
tavoilla, jotka palvelevat 
erinomaisesti 
varautumista koskevaa 
päätöksentekoa. Tehdyt 
päätökset vahvistavat 
tosiasiallista 
varautumiskykyä vain 
satunnaisesti tai 
marginaalisesti, jos 
ollenkaan.  

D. Stressitesti kokoaa 
pätevyydeltään puutteellista 
dataa tavoilla, jotka eivät 
palvele varautumista 
koskevaa päätöksentekoa. 
Varautumista koskevat 
ratkaisut tehdään jonkin 
muun kuin stressitestin 
antaman tiedon pohjalta.  
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Pätevän stressitestin dataa kokoavat anturit osoittavat ja osuvat arviointikohtiin, jotka ovat keskeisiä 

testaamisen lähtökohtana olevan tiedontarpeen ja sen kautta määrittyvän ongelmatilanteen kannalta [A]. Kun 

näin koottu aineisto onnistutaan edelleen havainnollistamaan tavoilla, joka palvelee tähän liittyvää 

päätöksentekoa – esimerkiksi liittyen yhteistoiminnan haavoittuvuuksiin vakavan häiriötilanteen eri vaiheissa 

niin viranomaisten välillä, viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä kuin myös eri palveluntarjoajien välillä 

– stressitesti täyttää oman tarkoituksena.  

Ongelmallisin on tilanne, jossa päätöksentekijä uskoo stressitesti toimivan pätevästi, vaikka näin ei ole, ja on 

käsityksessä, että testin pohjalta tehtyjen päätösten pohjana oleva kuva haavoittuvuuksista ja varautumisen 

tasosta vastaa tosiasiallista tilannetta [C]. Tilanteessa D stressitesti on lähinnä turhake, joka voidaan toteuttaa 

ulkoisista syistä, mutta jonka tuloksia ei onneksi edes yritetä hyödyntää niiden vaikeaselkoisuuden takia. 

Tilanteessa B stressitesti itsessään on mielekäs työkalu, mutta sen käytettävyyttä rajoittaa se, että tulokset 

näyttävät vastaavan päätöksenteon kannalta vääriin kysymyksiin.   

Metodiikka toimii siltana diagnostiikan pohjana olevan ymmärryksen ja päätöksentekoa palvelevaan 

analytiikan välillä. Stressitestin konsepti käsittää näiden kolmen lisäksi myös idean päätösten liittymisestä 

esimerkiksi resilienssin vahvistamisen tai haavoittuvuuksien ratkaisemiseen liittyvien resurssien käytöstä. 

Viimeksi mainitulla on oma merkityksensä metodiikan kannalta. Lähtökohtaisesti mittaamiseen havaintojen 

tarkkana, kattavana ja tiheänä kokoamisena – mittareiden laatu ja määrä, mittaustarkkuus – voidaan käyttää 

loputtomasti resursseja. Käytännössä tätä kuitenkin rajoittaa se, miten merkittävistä päätöksistä on kysymys 

eli millainen arvo annetaan sen prosessin vaikutuksille, jonka osa stressitesti on. Toinen metodiikkaan liittyvä 

ongelma koskee sitä, missä määrin keskeisiksi määritellyt asiat ja niiden tilat ovat suoraan havaittavissa ja 

mitattavissa, missä määrin niiden tila joudutaan päättelemään muiden tekijöiden tilan kautta, miten luotettavaa 

on epäsuoran päättelyn tarjoama todistus edellä mainitusta tilasta, miten erilaisia arvioita voidaan yhdistää 

suuremmiksi kokonaisarvioiksi. Muodollisesti pätevää tapaa jäsentää stressitestin kehittäminen kuvataan 

seuraavassa (Kuva 5).   

 

 
Kuva 5 Stressitestin kehittämisen muodollinen lähtökohta päätöksenteon, diagnostiikan, metodiikan ja 

analytiikan suhteina. 

Stressitesti, joka toimii pätevänä itsearviointityökaluna, suuntaa huomion asioihin ja niiden keskinäissuhteissa 

muodostuvaan kokonaisuuteen tavalla, joka kertoo arvioinnin kohteen tilan joltakin erityiseltä kannalta tai 

jostakin valitusta näkökulmasta. Tässä puheena olevassa stressitestissä tällainen näkökanta tarkoittaa 

resilienssiä yhteistoiminnallisena valmiutena ja kyvykkyytenä. Testin kehittämisen kannalta keskeistä on se, 

onko kyseinen valmius, kapasiteetti tai kyvykkyys ylipäänsä tunnistettavissa, onko se mielekkäästi joko 

suoraan tai epäsuorasti mitattavissa tai arvioitavissa ja voidaanko se myös tosiasiallisesti tai käytännössä liittää 

osaksi resilienssin yhteistoiminnallista edistämis- tai vahvistamispyrkimystä eli saattaa muotoon, joka palvelee 

jälkimmäistä koskevaa päätöksentekoa.    

Toinen kysymys liittyy siihen, ovatko yhteistoiminnalliset valmiudet olemassa yleisellä, ajasta, paikasta, 

kontekstista ja tilanteen laadusta riippumattomalla tavalla vai ovatko ne tosiasiassa vahvasti riippuvaisia siitä, 

millaisesta tilanteesta on kysymys ja keitä muita on paikalla. Onko yhteistoiminnallinen valmius ikään kuin 
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universaali tanssitaito, joka ei riipu musiikin lajista, nopeudesta, tanssityylistä, muiden tanssijoiden 

valmiuksista tai vastaavista? Tulisiko se nähdä pikemminkin universaalina valmiutena omaksua mikä tahansa 

tanssitapa sujuvasti ja nopeasti tavalla, joka palvelee tilanteeseen sopeutumista, vai pitäisikö hyväksyä se 

joksikin, joka on olemassa yksinomaan erityisissä tanssitavoissa ja -tilanteissa niihin kiinteästi liittyvinä 

spesifeinä taitoina? Sillä, että puhumme viimeksi mainituista tansseina ja käytämme sujuvasti abstraktia 

tanssin käsitettä, johdamme itseämme osittain harhaan ja olettamukseen, että olisi olemassa jokin vastaava 

yleinen, kaikkia erityisiä tanssityylejä ja -lajeja yhdistävä kyvykkyys, kapasiteetti tai valmius.   

Jos yhteistoimintaan liittyvä resilienssi ymmärretään yleisenä, joskin mahdollisesti eri aspekteiksi, 

ulottuvuuksiksi ja muuttujiksi jakautuvana tekijänä, jälkimmäisiä mittaavat ja niiden arviointiin ohjaavat 

indikaattorit tarjoavat lähtökohtaisesti luontevan ratkaisun. Jos se taas ymmärretään hyvinkin spesifeinä, 

vahvasti tilannekohtaisina ja ainoastaan todentumisensa yhteydessä mielekkäästi arvioitavissa olevina, tässä 

mielessä emergentteinä, prosesseina, tapahtumina tai ilmiöinä, kysymys asianmukaisista indikaattoreista 

näyttäytyy kokonaan toisenlaisena.  

Käsitteellisesti kehittyneempi malli lähtee kahta edellistä välittävästä kannasta. Yhteistoiminnallista 

resilienssiä kuvaavat indikaattorit kuvaavat yleisiä toimintataipumuksia, asenteita ja pyrkimyksiä, jotka 

palvelevat uudenlaisten toiminnallisten kokonaisuuksien synnyttämistä, niiden toimivuuden tai 

ongelmanratkaisukyvyn vahvistamista sekä toimivuuden edellytysten ylläpitoa tavoilla, joka sopii 

toimintatilanteen vaatimuksiin. Yhteistoimintaa kuvaavat indikaattorit ovat indikaattoreina heikkoja, mutta 

suuntaavat huomion yhteistoiminnan toimivuuden tai tuloksellisuuden kannalta keskeisiin edellytyksiin tai 

ehtoihin. Jälkimmäisistä itsestään ei kuitenkaan ole tällaisen tuloksellisuuden takuiksi. Esimerkiksi halu tai 

tarkoitus edistää yleisestä hyvää, taito tarkastella tilannetta kokonaisuuden kannalta eikä vain oman 

ammattialan näkökulmasta, kyky kommunikoida keskinäistä luottamusta ja yhteisymmärrystä lisäävillä 

tavoilla sekä taito osallistaa, roolittaa ja ohjata tekijöitä uusissa rooleissaan, ei sinällään ole tuloksellisen 

toiminnan takuu, mutta tuottaa toimintavoimaa ja -kapasiteettia.  

Yhteistoiminnallinen resilienssi piilevänä kapasiteettina tai voimana on arvioitavissa vain ja ainoastaan 

todentumisensa yhteydessä tai sen kautta. Stressitestaaminen, samoin kuin tuon kapasiteetin tai voiman 

kehittäminen, tapahtuukin monitasoisissa ja -ulotteisissa, mahdollisuuksien mukaan myös vuorovaikutteisessa 

ja monia eri tahoja osallistavissa, simulaatioissa. Itsearviointi ilman kehkeytyvän simulaation antamaa 

kontekstia kykenee antamaan asiasta vain kalpeaksi jäävän aavistuksen.  

Simulaatiossa on olennaista hahmottaa skenaario ajassa etenevänä, eri vaiheita käsittävänä ja eri vaiheissaan 

mahdollisesti erilaisia kyvykkyyksiä eri tasoilla vaativana prosessina. Vaiheet voidaan jakaa ennakoinniksi, 

absorboinniksi, adaptaatioksi ja palautumiseksi ja tasot Hjelumin ja Laegreidin (2019) jaottelua seuraten 

institutionaaliseksi, hallinnolliseksi, yhteensovittavaksi, regulatoriseksi ja palvelulliseksi kyvykkyydeksi. 

Institutionaalinen ja hallinnollinen kyvykkyys ovat luonteeltaan pitkän ajanjakson kuluessa muotoutuneita ja 

vakiintuneita kyvykkyyksiä. Yhteensovittava kyvykkyys kytkeytyy suoraan toimintaedellytyksiin liittyvien 

ongelmien ratkaisemiseen. Regulatorinen kyvykkyys puolestaan luo pohjaa palvelukyvykkyydelle. 

Palvelukyvykkyys mahdollistaa jonkin hyvän tavoittelun ja regulatorinen kyvykkyys puolestaan tarkoittaa 

kapasiteettia estää tai välttää ei-toivottujen asiantilojen todentuminen.  

Yhteistoiminnallisen resilienssin pohjana on organisaatiokohtainen resilienssi, joka on vastavuoroisessa 

suhteessa yksilöllisen tai henkilökohtaisen resilienssin kanssa (henkilökohtainen resilienssi  organisatorinen 

resilienssi), mutta kumpikaan näistä ei palaudu toiseen. Yhteistoiminnallinen resilienssi ja yhteistoimintaan 

liittyvät haavoittuvuudet rakentuvat kunkin tahon oman resilienssin päälle. Näin muodostuva kokonaisuus 

hahmottuu eräänlaisena kuutiona, jossa kukin taho muodostaa yhden siivun, jolle skenaario vakavasta 

häiriötilanteesta eri vaiheineen antaa sisällön ja tarkastelutasot analyyttista syvyyttä (ks. Kuva 6).  
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Kuva 6 Yhteistoiminnan tahot ja kerrostumat suhteessa häiriötilan vaiheeseen. 

Vaikka edellä esitetyssä kuviossa hahmoteltu jäsennystapaa ei voi pitää teoriana, joka täsmentäisi tai osoittaisi 

keskeiset tekijät ja niiden keskinäisen dynamiikan tai mekanismit, se tarjoaa kartan, jonka pohjalta tällaista 

teoriaa voisi pyrkiä luonnostelemaan. Stressitestin kehittyneemmän konseptin kehittelyssä tällaisen kartan 

hyöty on siinä, että sen pohjalta huomio on mahdollista kohdistaa sellaisiin asioihin, joilla todennäköisesti on 

merkitystä yhteistoiminnallisen kyvykkyyden ja siihen liittyvien haavoittuvuuksien tunnistamisessa. Parhaiten 

tällainen tunnistaminen onnistuu käymällä läpi aiemmin tapahtuneita vakavia häiriötilanteita tai tarkkailemalla 

kartan esille nostamia tekijöitä ja kohtia varautumisharjoitusten yhteydessä.  Lähtökohtaisesti kysymys on 

systemaattisesta tavasta jäsentää yhteistoiminnallinen kyvykkyys siihen kytkeytyvän resilienssin kannalta. 

Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä varautumiseen liittyviä ratkaisuja ja toimenpiteitä, jotka vahvistavat 

olemassa olevien yhteistoiminnallisia järjestelyiden kriisin kestävyyttä ja lisäävät todennäköisyyttä, että 

tällaisia toimintamuotoja luodaan ja tuotetaan sinne, missä niitä tarvitaan vakavassa häiriötilanteessa. 

Stressitestin tulisi tuottaa muun muassa kuva sitä, mikä on institutionaalista kyvykkyyttä poliisin, pelastuksen, 

palveluntarjoajien ja asukkaiden välisen yhteistoiminnallisen resilienssin ulottuvuutena tietoisesti aiheutetun 

vakavan häiriötilan eri vaiheissa. Edellä esitetyssä kuviossa palveluntarjoajat kattavat käytännössä erilaisia 

tahoja ja toimijoita eri alueilla. Osa on valtakunnallisia, osa alueellisia ja osa paikallisia. Stressitestiin tulisi 

tältä osin sisältyä mahdollisuus kerätä itsearvioita arviointivälineellä, joka on palveluntarjoajan osalta 

muokattavissa. Samoin ”asukkaat” voivat käsittää esimerkiksi jonkin tekijän tai ominaisuuden jakamia 

toimijoita, kuten esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevat, mutta myös virallisesti tai vapaaehtoisesti 

organisoituneita tahoja tai vastaavia. On ilmeistä, että jälkimmäisten kohdalla kyvykkyyden tila riippuu siitä, 

millaisesta häiriötilasta on kysymys ja keihin ”asukas” viittaa.  

 

Taulukko 3 luonnehtii mahdollisia kyvykkyyksien osoittimia häiriötilanteen eri vaiheisiin.  

 

Taulukko 3 Kyvykkyyden ulottuvuudet ja niiden indikaattorit kriisin eri vaiheissa 

 Ennakointi Absorptio Adaptaatio Palautuminen 

Institutionaalinen 

kyvykkyys 

Toimintamuoto 

(yhdenmukainen - 

moninainen) 

Rekrytointi (sisältä - 

ulkoa) 

Kanssakäyminen 

(yksipuolista - 

vastavuoroista)  

Muutosmekanismi 

(omaehtoinen - ulkoa 

annettu) 

 

Hallinnollinen 

kyvykkyys 

Hierarkkinen 

yhteensopivuus 

(matala - korkea) 

Hallintoideologia 

(asiakkaat ongelma - 

asiakkailla ongelma) 

Suhde 

toimintaympäristöön 

(muokkaa se itselle 

Hyveet (byrokraattisia - 

tarpeisiin vastaamista 

korostavia)  
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 sopivaksi - mukaudu 

siihen) 

 

Yhteensovittava 

kyvykkyys 

Ennakointityö  

(kaavamaista - 

kaavoja karttavaa) 

Omaksi koettu 

mittakaava (kapea - 

kattava) 

 

Luottamuspääoma 

(heikko - vahva)  

Keskinäissuhteiden 

kartta (harva - tiheä) 

Regulatorinen 

kyvykkyys 

Asema ennakoinnissa 

(vakioitu - joustava)  

Joustavuusmekanismi 

(ei harkintavaltaa 

ruohonjuuritasolla - 

suuri harkintavalta 

ruohonjuuritasolla) 

Osallistuminen 

yhteiskunnalliseen 

keskusteluun (kapea 

osallistuminen - laaja 

osallistuminen ) 

 

Valmius asettua 

ulkopuolisen arvioinnin 

kohteeksi (matala - 

korkea) 

Palvelullinen 

kyvykkyys 

Tulokulma 

ennakointiin (kapea, 

lähinnä oma 

tehtävä/asiantuntemus 

- laaja, eri näkökulmia 

tarjoava) 

 

Roolijousto (roolin 

suojaan hakeutuva - 

rooleja joustavasti 

omaksuva) 

Tarkasteluperspektiivi 

(tässä ja nyt - yli sen 

hetkisen yltävä)  

Oppiminen (jo opitun 

korostaminen - 

opittavissa olevan 

korostaminen)  

 

Kun vakava häiriötilanne sitten tavalla tai toisella onnistuisi kiertämään, ylittämään tai ohittamaan kaikki hyvät 

varautumissuunnitelmat, absorptiovaiheen kohdalla matalan kyvykkyyden luonnehtima taho, joka olisi 

rekrytoinut lähinnä henkilöstöä omasta piiristään, jonka hallinnollinen orientaatio näkisi ongelmana 

pikemminkin asiakkaat itsessään kuin heidän kohtaamansa hankaluudet, tarkastelisi jälkimmäisiä 

pikemminkin kapeasti kuin kattavasti, rajaisi tarkastelijoiden harkintavaltaa vahvasti ja ajaisi heitä 

suojautumaan oman roolinsa taakse, ei todennäköisesti kykenisi mukautumaan uuteen tilanteeseen. Se voisi 

säilyä itsessään, muttei kykenisi rakentavalla ja hyödyllisellä tavalla tulemaan osaksi tuon tilanteen ongelmien 

rajaamista ja siitä aiheutuvien haittojen ratkaisua.  

 

Adaptaatiovaiheessa indikaatio, joka osoittaisi matalaa kyvykkyyttä, tarkoittaisi käytännössä sitä, että kyseisen 

tahon myötävaikuttamisen tapaa rajoittaisi omaksuttu, vuoropuhelua välttävä tapa kommunikoida kansalaisten 

suuntaan, pyrkimys muokata toimintaympäristöä itselle ominaista toimintatapaa vastaavaksi (hakeutua sinne, 

missä toimintaympäristö mahdollisimman pitkälle vastaa aiempaa tilannetta), mahdollistaa entisen kaltaisen 

roolin ottamisen ja keskittymisen käsillä oleviin tapauksiin. Vaikka tällainen tahon historiaan, käytäntöihin ja 

toimintaorientaatioon kiinnittynyt strategia voikin olla yhdestä näkökulmasta varsin resilientti, vakavassa 

häiriötilanteessa se todentuu vetäytymisenä, kuoreen käpertymisenä, kyvyttömyytenä rakentavaan 

osallistumiseen ongelman ratkaisemiseksi ja sen haittavaikutusten rajaamiseksi.   

 

Palautumisen vaiheessa matalaa kyvykkyyttä osoittava indikaattori puolestaan tarkoittaisi käytännössä, että 

kyseistä tahoa koskevat muutokset ovat enemmänkin ulkoa saneltuja kuin omaehtoisesti ja itsenäisesti 

käynnistettyjä, byrokraattisten sääntöjen ja kuvioiden noudattaminen nähdään erityiseksi hyveeksi, jopa 

tarkoitukseksi itsessään, kartta muista tahoista käsittää vain joitakin toimijoita ja sisältää vähän yksityiskohtia 

tai tietoa heistä, valmius asettaa oma toiminta ulkopuolisen arvioinnin kohteeksi on vähäinen ja menneisyys, 

siihen sisältyvät opit ja niiden tuomat kokemukset, nähdään arvokkaammiksi kuin mahdollisuus hankkia uusia 

kokemuksia ja muuntaa niitä uusiksi, mahdollisesti aiempia haastaviksi opeiksi. Tällainen taho voi monella 

tavalla olla palautumisvaiheessa arvokas kiitos sen institutionalisoituneen ”norsunmuistin”, mutta sen 

ongelmana on uuden häiriötilanteen tarjoamien oppien kääntäminen resilienssiä vahvistaviksi toimenpiteiksi 

ja käytännöiksi omalla kohdalla ja erityisesti kyvyttömyys löytää itselle kokonaisuuden resilienssiä vahvistava 

osallistumisen tapa.  

 

Kyvykkyyksiä voi pyrkiä hahmottamaan suhteessa palvelukyvykkyyteen vakavassa häiriötilanteessa (ks. kuva 

7 ja 8). 
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Kuva 7 Kyvykkyydet ja yhteistyö vakavassa häiriötilanteessa poliisitoimessa 

 

 

Kuva 8 Kyvykkyydet ja yhteistyö vakavassa häiriötilanteessa pelastustoimessa 
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5 Yksilön kyvykkyys ja osaaminen 

5.1 Osaamisen kehittämisen problematiikasta 
KIVI-hankkeen teemakokonaisuus on monessakin suhteessa kompleksinen ja tarkkoja määrittelyjä pakeneva. 

Sama pätee myös tarkasteltaessa kriittisen infrastruktuurin vakavan häiriötilanteen edellyttämää osaamista. On 

huomattu, että esimerkiksi oppimis- ja osaamistavoitteita tulisi määritellä useiden eri tarkastelujen ja 

aineistojen kautta muodostuvan näkemyksen pohjalta. Kaiken kaikkiaan tulisi pystyä hahmottamaan, 

minkälaista osaamista ja kyvykkyyttä kriittisen infrastruktuurin vakavissa häiriötilanteissa tarvitaan. 

KIVI-hankkeen edetessä on muodostunut varsin selkeä kuva siitä, minkälaisia tiedollisia puutteita ja 

sisällöllisiä osaamistarpeita KIVI-hankkeen viranomaiskohderyhmillä, eli poliisilla ja pelastustoimella on 

hankkeen keskeisistä teemoista. Tärkeät teemat voidaan tiivistää koskemaan kriittistä infrastruktuuria yleisesti 

ja erityisesti sen keskinäisriippuvuuksia, ihmisen tyypillistä toimintaa vakavissa häiriötilanteissa ja sen 

ymmärtämistä pohjana viranomaisten toiminnalle kyseisissä tilanteissa, sekä siihen tiiviisti kytkeytyvää 

resilienssin näkökulmaa – mistä saada lisää resursseja, kun häiriötilanne aiheuttaa resurssipulaa. Tähän 

osaamistarpeeseen voidaan vastata riittävällä ja koko organisaatioon ulottuvalla tiedollisella 

peruskoulutuksella. 

Erityisesti kirjallisuuskatsauksen perusteella on noussut ilmeiseksi ja olennaisen tärkeäksi ymmärtää kriittisen 

infrastruktuurin vakavien häiriötilanteiden erityisluonne. Erityisluonne sisältää niin keskinäisriippuvuuksien 

huomioon ottamisen ja siihen kytkeytyvän epävarmuuden, kuin tilanteiden erityislaatuisuuden ja omanlaisensa 

toimintalogiikan. Asioiden riittävän syvällinen ymmärtäminen on erittäin tärkeää, ja sen tulisi tapahtua ja 

näkyä asenteiden ja toiminnan, ei pelkästään tiedon tasolla. Viranomaisten peruskoulutus on kuitenkin 

luonteeltaan enemmän tiettyjen ennalta opittujen toimintatapojen harjoittelua, jotta niitä osattaisiin soveltaa 

tilanteessa kuin tilanteessa. Tätä harjoittelua ja osaamista totta kai tarvitaan, mutta KIVI-hankkeen 

kiinnostuksen kohteena olevissa tilanteissa saatetaan joutua tekemään jotakin sellaista, jota ei osata ennakoida. 

Tutkimuskirjallisuuden ja havaintojen perustalta muodostunut käsitys on se, että perustietotasoinen osaaminen 

ei yksin riitä, vaan olennaiseksi muodostuva osaaminen kriittisen infrastruktuurin vakavissa häiriötilanteissa 

on luonteeltaan sellaista, mitä ei nykyisellään kouluteta hankkeessa tarkastelluille viranomaisille juuri millään 

tavalla. Kyse lieneekin perustasoisen osaamisen päälle rakentuvasta uudenlaisesta ajattelutavasta. 

Varautumiskoulutuksia koskevan tutkimuskirjallisuuden ja varautumiskoulutusten tarkastelun herättämien 

ajatusten siivittäminä hankkeessa on jouduttu pohtimaan toden teolla, minkälaista se osaaminen tai kyvykkyys 

on luonteeltaan, jota toimiminen vaativissa yleis- ja tilannejohtotehtävissä vakavissa häiriötilanteissa 

edellyttää, miten se ilmenee käytännön toiminnassa ja asenteissa, ja miten sitä voidaan kehittää.  

Ongelmana osaamistavoitteiden määrittelyssä on – kuten edellä on käynyt ilmi – kriittisen infrastruktuurin 

vakavissa häiriötilanteissa ollaan tekemisissä sellaisen ilmiön kanssa, joka on kompleksinen ja johon liittyy 

paljon epävarmuuksia. Kyseisen kaltaisissa tilanteissa vaadittavan osaamisen pelkistäminen määrämuotoisiksi 

tavoitteiksi on vähintäänkin haastavaa. Liian yksityiskohtaisesti määritellyillä osaamistavoitteilla voidaan 

yksinkertaistaa liiaksi oppimisen prosessia ja siihen liittyviä tavoitteita, jolloin tarvittavaa moniulotteista ja 

laajaa osaamista ei synny. Riskinä on myös, että huomio saattaa keskittyä helposti mitattavaan triviaaliin 

osaamiseen. (Murtonen ym. 2017; Mäkinen & Annala 2010, 2012). 

5.2 Nostoja huippuosaajien CTA-haastatteluista 
KIVI-hankkeessa huomion keskiössä ovat ihmisen aiheuttama kriittisen infrastruktuurin vakava häiriötilanne, 

joka toteutuessaan avaisi keskeisille avaintoimijoille tehtäväkentän, jossa ongelmat ylittävät niin määrällisesti 

kuin laadullisestikin ottaen sen, millaisiin on normaaliolosuhteissa totuttu. Tällaisissa tilanteissa kysytään 

viranomaisilta, infrastruktuurien tuottajilta, kuntaorganisaatioilta ja muilta tapauskohtaisesti ongelmakenttään 

liittyviltä avaintoimijoilta paitsi ennalta laadittujen toimenpidesuunnitelmien soveltamiskykyä, myös 

valppautta ottaa käyttöön sellaisia taitoja ja resursseja, joita ei ennalta käsin ole nyt avautuvaa ongelmakenttää 

varten suunniteltu, järjestetty tai legitimoitu. Käynnissä olevan tilanteen keskellä toimija voi joutua lyhyessä 

aikaikkunassa tekemään päätöksiä, jotka ratkaisevalla tavalla sanelevat tilanteessa vallitsevaa dynamiikkaa ja 

konkretisoituvia seurauksia. 
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Huomionarvoista on, että monet tällaisessa tilanteessa aktivoituvat toimijat ovat tehtäväroolinsa myötä 

orientoituneet tehtäväkenttiin, joissa eteen tulevat ongelmat ovat pääsääntöisesti tiedossa, näiden 

ratkaisemiseen tarvittavat toimialueet, toimivaltuudet ja resurssit asianmukaisesti mitoitettu sekä ongelmien 

ratkaisemiseen tarvittavat proseduurit tunnettuja ja harjoiteltuja. Tämänkaltaisessa tehtäväkentässä 

onnistuminen edellyttää tehtävien hoitoon vaadittavan tietotaidon lisäksi laadittujen toimenpidesuunnitelmien 

noudattamista, kyseenalaistamatonta otetta tehtävien organisointia varten luotuihin valtasuhteisiin, tehtävien 

hoitoon osoitettujen resurssien asianmukaista käyttöä ja kullekin osoitetuissa tehtäväalueissa pitäytymistä. 

Tutkimuskirjallisuuden kautta tiedetään, että kriittisen infrastruktuurin vakava häiriötilanne samoin kuin 

strategisesti onnistuneella tavalla toteutettu terrori-isku – puhumattakaan näiden kahden yhdistelmästä – ovat 

eteen aukeavan tilanteen osalta kompleksisia, kaoottisia ja keskeisiltä osiltaan epävarmuuden verhoamia. 

Tällaisten ominaispiirteiden puitteistama tehtäväkenttä edellyttää avaintoimijoilta tilannekohtaista luovuutta, 

dynaamisesti rakentuvan kokonaiskuvan hahmottamiskykyä, kanttia priorisointiin ja ylipäätään 

toimintakykyisyyttä erittäin kovien paineiden alla. Todennäköisesti aikaa ei ole luvan kysymiseen tai 

formaalisti oikeutettujen toimivaltuuksien saamiseen muutakaan kautta. Toimijan tulisi uskoa sellaiseen, joka 

ei vakiintuneiden oletusten valossa vaikuta kovinkaan uskottavalta. 

Kokoavasti todeten toimijoiden tulisi tilanteen etenemisen hetkellä kasvaa sen vaatimustason edellyttämiin 

mittasuhteisiin, mikä tarkoittaa sellaisten rajojen ylittämistä, joiden puitteissa on rutiinitehtävien kohdalla 

turvallista ja sallittua toimia. Jos käsillä olevaa tilannetta lisäksi selittää ihmisen tahallinen haitanteko, välittyy 

sen hoitamiseen aktiivisen uhan erityisluonne. Päätöksenteossa ja toiminnassa voidaan siten joutua ottamaan 

huomioon seikkoja, joita ei ole tarpeen noteerata silloin, kun häiriö aiheutuu luonnonilmiöiden, laiterikkojen, 

onnettomuuksien tai inhimillisten virheiden seurauksena – silloin, kun tilanteen dynamiikkaan liittyvät syyt on 

tiedossa, rajattavissa ja kontrolloitavissa. Kun tilanteen aiheuttaja toimii kohteeseensa nähden aktiivisesti ja 

omiin päämäärinsä nähden strategisesti, syntyy radikaaleja muutostarpeita tilanteen ratkaisemista ja 

ennakointia koskevaan logiikkaan. Tapahtumien edetessä avautuvassa turvallisuustilanteessa voi olla paitsi 

normaalisti totutusta poikkeava ongelmakenttä, myös kouriintuntuvan epävarmuuden sävyttämä dynamiikka.  

Oli ongelmakenttä kuinka haastava ja kaoottinen tahansa, avaintoimijoilta odotetaan silti tehokkaita vasteita 

haitallisten seurausten minimoimiseksi, häiriöiden korjaamiseksi ja normaaliolosuhteiden palauttamiseksi. 

Toimijoilta odotettujen tehokkaiden vasteiden vaatimus on voimassa yleensä nimenomaan tilanteen akuutissa 

vaiheessa; odotusarvona on tehokas toimintakyky ratkaisevilla hetkillä, eikä niinkään jälkikäteen laadittava 

selitysmalli toimintakyvyttömyydelle. Toimijan ongelmanratkaisun näkökulmasta tarkasteltuna kysymys on 

dynaamisesta ongelmakentästä, joka haasteellisuudessaan ylittää aiemmin koetun. Tässä mielessä se, kuinka 

onnistuneesti toimija kykenee suoriutumaan rutiiniluontoisista ongelmista, ei vielä kerro mitään 

toimintakyvystä tämänkaltaisessa tilanteessa. Kysymys on toimintakyvystä olosuhteissa, joissa toivottuun 

lopputulokseen pääsemiseksi ei ole ennalta laadittuja ratkaisumalleja saatavilla, ja olemassa olevien mallien 

kyseenalaistamaton noudattaminen voi viedä toimijaa vain kauemmaksi onnistumisesta. Tarvitaan todellista 

huippusuoritusta. 

Olemme tarkastelleet edellä kuvattua tilanteen edellyttämiin mittasuhteisiin venymistä asiantuntijuuteen 

kytkeytyvänä kykynä, eräänlaisena kokemuksen kautta opittuna kapasiteettina toimia tarkoituksenmukaisesti 

myös totutuista jyrkästi poikkeavissa tilanteissa. Tätä tarkastelua varten olemme haastatelleet asiantuntijoita, 

jotka ovat urallaan kohdanneet tämänkaltaisen ongelmakentän ja kyenneet toimimaan tilanteen edellyttämillä 

tavoilla. Käsittelemissämme tapauksissa heidän toimintaansa eivät ole legitimoineet ainoastaan ennalta 

laaditut ohjeistukset ja formalisoituneet mekanismit, vaan olennaiselta osaltaan myös hetkessä muodostuva 

käsitys tilanteen vaatimista toimenpiteistä ja päätösten tekemisestä niiden käynnistämiseksi. Vaikka 

yhteiskuntamme on onneksemme välttynyt KIVI-hankkeen kiinnostuksen kohteena olevista kriittisen 

infrastruktuurin vakavista häiriötilanteista ja onnistunut lähes kokonaan välttämään myös terrori-iskuiksi 

nimetyt teot, on silti löydettävissä tapauksia, jotka sisältävät rakenteellisia yhtäläisyyksiä hakemamme 

ilmiökentän kanssa. Lisäksi olemme onnistuneet tavoittamaan henkilöitä, jotka ovat työurallaan hakeutuneet 

ja ajautuneet tämänkaltaisiin tilanteisiin Suomen rajojen ulkopuolella. Haastateltavien joukko edustaa mm. 

ensihoitolääkäreitä, improvisoitujen räjähteiden kanssa työskenteleviä asiantuntijoita, pelastajia sekä poliiseja. 
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Sovelsimme aineistonkeruussa menetelmänä kognitiivista tehtäväanalyysiä, jossa huomiota kiinnitetään niihin 

nimenomaisiin tapauksiin ja hetkiin, joissa toimija on venynyt edellä kuvatun kaltaiseen 

ongelmanratkaisutaitoon. Tämän menetelmäkokonaisuuden avulla on mahdollista tuoda esille 

asiantuntijuuteen uppoutunutta implisiittistä ja vaikeasti sanallistettavaa tietoa, jonka näemme olevan 

ratkaisevassa asemassa tavoitellun asiantuntijuuden karttumisessa ja soveltamisessa. Tätä kautta on 

mahdollista tunnistaa nyt tavoiteltavaan kyvykkyyteen kytkeytyviä ominaisuuksia ja tunnuspiirteitä. 

Seuraavassa on tiiviisti ja hyvin karkealla tasolla esitetty muutamia poimintoja eräistä tutkimiamme 

asiantuntijoita yhdistävistä piirteistä. Seuraavaksi esitettävät neljä piirrettä limittyvät toisiinsa ja omasta 

tulokulmastaan täydentävät tavoittelemaamme asiantuntijuutta. 

5.2.1 Kyky kahden tasoiseen ajatteluun 
Ensimmäinen haastattelemiamme asiantuntijoita yhdistävä piirre liittyy erityiseen tilanteen hahmottamisen ja 

sen sisällä toimimisen tapaan, jota voidaan tässä kutsua kahden tasoiseksi ajatteluksi. Se perustuu käsitykseen 

siitä, että toimija kykenee vuorottelemaan kahta logiikaltaan ja ongelmanratkaisumekanismeiltaan toisistaan 

poikkeavaa ajattelumallia vuorottelevasti. Tämän seurauksena hän pystyy päättelemään ja mitoittamaan omat 

toimenpiteensä tilanteeseen nähden tehokkaalla tavalla. Tilanteessa sovellettava mekanismi jakautuu tällöin 

kahteen osioon, joita kutsuttakoon tässä kokonaisuusajatteluksi ja suoritusajatteluksi. 

Suoritusajattelua käyttäessään toimija keskittää huomionsa käsillä olevan spesifin tehtävän suorittamiseen ja 

tähän vaadittavan asiantuntijuuden soveltamiseen. Siinä näyttäytyy asiantuntijan kokemusten aikana karttunut, 

tehtäväkohtainen ja pitkälti rutiinien varaan rakentunut ongelmanratkaisutaito. Kohdattavat tehtävät voivat olla 

erittäin hienosyisiä, monimutkaisia sekä taitotiedollisesti äärimmäisen haasteellisia. Oppimisen kautta 

asiantuntijalle on muodostunut erilaisia algoritmeja, proseduureja ja menetelmiä, joiden osaavaa soveltamista 

vaaditaan halutun lopputuloksen saavuttamiseen. Tämän lisäksi voidaan tunnistaa tiettyjä heuristiikkoja, jotka 

auttavat monimutkaisessa tilanteessa pääsemään tehokkaasti riittävän hyvään lopputulokseen – ne esimerkiksi 

auttavat arvioimaan erilaisten akuuttien tehtävien prioriteettijärjestystä. Yhden ongelman ratkaisemisen 

jälkeen toimija voi siirtää huomionsa seuraavaan ongelmaan. 

Kokonaisuusajattelun puitteissa asiantuntija pyrkii ymmärtämään tilanteessa vallitsevien elementtien 

yhteenkytkeytyvyyksiä ja kokonaisluonnetta. Tämän hahmottamisen kautta hän voi valita yhä 

tarkoituksenmukaisempia toimintastrategioita. Toisin sanoen toimija hahmottaa tilannetta abstraktimmalla 

tasolla, tarkastellen sen eri elementtejä ylhäältä käsin ja oma erityisasiantuntijuus sivuuttaen. Kysymys on siis 

kyvystä ottaa etäisyyttä sellaisiin lähitekijöihin, jotka vaikuttavat pintapuolisesti olennaisilta mutta laajemmin 

tarkasteltuna pienenevät vain yksittäisiksi osiksi. Se on tiedon ja ymmärryksen kartuttamista tilanteen kannalta 

relevantista asiakokonaisuudesta, jonka täydellinen tietäminen ja ymmärtäminen ei kuitenkaan ole 

mahdollista. Erityisen huomionarvoista on, että kokonaisuusajattelua ilmentävä ongelmanratkaisu ei 

välttämättä pelkisty niihin ongelmatyyppeihin ja algoritmeihin, jollaisten parissa asiantuntija suoritusajattelun 

puitteissa toimii. Tähän tarvittavat algoritmit ja ongelmanratkaisutaidot voivat kummuta formaalin 

asiantuntijuusalueen ulkopuolelta. 

Kyky kahden tasoiseen ajatteluun mahdollistaa sen, että toimija onnistuu tekemään päätelmiä 

kokonaistilanteen edellyttämistä toimenpiteistä ja suhteuttamaan oman toimintansa palvelemaan tätä 

päämäärää parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi poliisin, pelastuksen ja ensihoidon normaalitilanteissa 

kokonaisuusajattelulle voidaan erikseen varata oma henkilönsä – tilannejohtaja, kenttäjohtaja tai yleisjohtaja 

– joka nimenomaisesti huolehtii tästä tärkeästä tehtävästä, jolloin eturivin toimijat voivat keskittää kaiken 

huomionsa suoritusajattelun soveltamiseen. Tutkimuksessamme kiinnostuksen kohteena olevissa tapauksissa 

tätä mahdollisuutta ei tilannekohtaisista tekijöistä johtuen ole ollut toivotulla tavalla saatavissa. 

Haastattelemamme asiantuntijat ovat onnistuneet pitämään nämä kaksi ajattelutapaa vuoropuhelussa 

keskenään. He jollain tavalla säännöllisesti tarkastavat kokonaisajattelulta, että käynnissä oleva 

suoritusajattelu on tilanteen kannalta relevanttia. Näin he kykenevät arvioimaan sitä, missä määrin he voivat 

itse kiinnittää voimavaransa spesifeihin tehtäviin. On kuitenkin tähdellistä huomata, että nämä kaksi ajattelun 

tasoa eivät ole aktiivisia samanaikaisesti, vaan asiantuntija irtautuu hetkeksi aktiivisesta suorittamisesta 
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ottaakseen etäisyyttä ja antaakseen aikaa kokonaisajattelulle. Tällaisen tarkastamisen kautta asiantuntija tulee 

varmistuneeksi siitä, etteivät ratkaisupyrkimykset kohdistu kokonaisuuden kannalta epärelevanttiin 

ongelmaan. Samalla asiantuntija saa tuoretta heijastelupintaa asetettuihin päämääriin, joita on tarpeen vaatiessa 

muutettava jyrkästikin. Se on siten myös kykyä luopua – kanttia olla kylmä.  

5.2.2 Herkkyys havaita tilanteen erityisluonne 
Tutkimuksessamme käsitellyissä tapauksissa onnistunut toiminta on edellyttänyt toimijoilta herkkyyttä havaita 

tiettyjä tilannekohtaisia erityispiirteitä ja toiminnallisia erityisvaatimuksia. Huomio tilanteen erityisluonteesta 

on muodostunut erilaisten heikosti näyttäytyvien signaalien ja ilmeisen alla piilevien yksityiskohtien 

havaitsemisesta ja yhdistelemisestä merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi. Haastattelemamme asiantuntijat 

kuvasivat tällaisissa tilanteissa toimimista intuition kaltaiseksi – he ovat olleet avoimia vähemmän ilmeisille 

nyansseille, yhdistelemään niitä sekä keskenään että suhteessa aikaisempaan tietoon, ja tekemään lopulta 

rationaalisen päättelyn ja intuition yhteistyössä synnyttämiä johtopäätöksiä. Kysymys on tässä suhteessa 

tiedollisesta ja mielikuvituksellisesta leikittelystä uuden, tilanteen kannalta merkityksellisen ymmärryksen 

muodostamiseksi. Lähtökohtaisesti tällaiset erityisvaatimukset tai -vihjeet ovat sellaisia, joiden olinpaikkaa tai 

laatua ei voida etukäteen tietää, kirjaamisesta ja ohjeistuksesta puhumattakaan. Samat vihjeet voivat siten 

yhden toimijan kohdalla prosessoitua läpimurron tekeviksi johtopäätöksiksi, kun taas toinen toimija ei kiinnitä 

niihin erityistä huomiota tai ne jäävät kytkeytymättä merkityksellisen tulkinnan kehykseen. Haastattelemamme 

asiantuntijat ovat omassa aktiivisessa epäuskossaan avoimia mahdollisuuksille, joille muut eivät välttämättä 

olisi. He ovat onnistuneet muuttamaan tilanteesta vallitsevaa ymmärrystä ja johtamaan sen myös aiempaa 

paremmaksi toiminnaksi. 

Haastatteluissa välittyi käsitys siitä, ettei toimijoilla ollut tilanteen konkretisoitumisen hetkellä täydellistä, 

lukkoon lyötyä käsitystä tilanteessa tarvittavista toimintatavoista. Olennaista nimenomaan näyttäisi olevan 

kyky lukea etenevän tilanteen dynamiikkaa ja suhteuttaa omaa toimintaa sen osaksi. Tässä asiassa korostuu 

kyky olla sivuuttamatta vähemmän ilmeisiä mutta kokonaistilanteen kannalta merkityksellisiä vihjeitä. Kyse 

on tietyllä tavalla rationaalisen havainnointikentän laajentamisesta yli odotetun. Tilanteessa ympäröivät 

rakenteet ikään kuin kertovat haastattelemillemme toimijoille enemmän kuin mitä jollekin toiselle olisi 

kertonut – relevantteja vihjeitä on samassa paikassa jollekin tarjolla enemmän kuin toiselle. Tällaista vihjeiden 

poiminnan, yhdistelyn ja päättelyn hetkeä on vaikeaa sanallistaa, mutta yhteisenä, toimijoiden usein 

kuvaamana nimittäjänä näille hetkille on jonkinlainen tunne siitä, että jokin asia on tietyllä tavalla tai että 

normaalilta näyttävässä asiantilassa on jotain vialla. Toisin sanoen haastateltavat eivät useinkaan pystyneet 

kuvaamaan, mistä he ovat jonkin päätöksen taustalla olevan ratkaisevan tiedon saaneet. 

Herkkyys havaita tilanteen erityisvaatimukset nousee ratkaisevaksi juuri sellaisissa tilanteissa, joissa 

optimaalista toiminnan strategiaa ei ole käsikirjoitettuna saatavilla tai kun valmiiksi käsikirjoitetun strategian 

noudattaminen olisi tilanteeseen nähden epäsopivaa. Yhteisenä nimittäjänä haastattelemillemme henkilöille 

on positiivisen toiveikas suhtautuminen siihen, että mitättömältäkin vaikuttava vihje saattaa olla 

merkityksellinen osa lopullista ratkaisua ja intervention muotoa. Positiiviseen toiveikkuuteen sisältyy siten 

myös avoimuus sille, että jokin tällä hetkellä epärelevantilta tuntuva seikka voi kokonaistilanteen muuttuessa 

saada relevantin tulkintamuodon. Lopputuloksena on eräänlainen suunnitelmallisuuden ja 

suunnittelemattomuuden liitto. Ei niiden kompromissi, vaan liitto. 

5.2.3 Kyky sulkea empatia pois 
Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö empatiasta ole verratonta hyötyä esimerkiksi lääkärin, pelastajan tai poliisin 

ammateissa. Sosiaalisen tilanteen diagnostiikka, ihmisen kohtaamisen taito sekä kyky ymmärtää ja kuvitella 

toisen henkilön tunteita muodostavat rikastavan pohjan tehtävien paremmalle hoitamiselle. Sillä näyttäisi 

kuitenkin olevan myös kääntöpuolensa, joka tulee alleviivatusti esille tavoittelemissamme erityistilanteissa. 

Kuten todettua, käsillä olevassa tehtäväkentässä esimerkiksi lääkärillä saattaa olla kymmeniä lääkinnällistä 

apua tarvitsevia ihmisiä, jolloin kokonaisajattelun mukaisesti toimijan tulisi ensisijaisesti punnita esimerkiksi 

avun tarpeen ja saannin välistä logistiikkaa ja priorisointia. Tällaisessa tilanteessa avaintoimijan empatia 

saattaa kuitenkin estää kokonaisajattelua ja kaventaa ongelmanratkaisua yksittäisesti suoritettavien ongelmien 
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tasolle. Empatian sulkeminen kytkeytyy siten tiukasti kahden tasoisen ajattelun selitysskeemaan; toimijan 

abstraktin ajattelutason on riittävällä tavalla onnistuttava sivuuttamaan sellaiset tilanteen tuottamat 

tunnevoimat, jotka kiinnittävät huomion hetkessä näyttäytyvään yksilökohtaiseen kärsimykseen. Empatian 

sivuuttamisen kautta toimija pystyy ongelmanratkaisussaan huomioimaan myös heidät, jotka eivät 

vastaavanlaisen mikrokohtaamisen kautta synnytä akuuttia empatian tarvetta. Toimija ei tällöin anna 

mikrotilanteessa virittyviä menetyksiä minimoimalla aiheuttaa pidemmän aikajänteen makrotason menetyksiä. 

Tilanteessa vallitseva inhimillinen halu auttaa hädässä olevaa voi kahlita toimijan huomion, jolloin muutoinkin 

niukkoja resursseja tulee kohdistettua kokoaistilanteen kannalta tehottomasti. Haastattelemamme henkilöt ovat 

kyenneet tunnistamaan tämän harhauttavan vaikutuksen ja siten siirtämään empatian syrjään 

ongelmanratkaisun prosessista. Kyky empatian sulkemiseen merkitsee silloin taitoa sivuuttaa sellaisia 

avuntarpeita, joihin he normaaliolosuhteissa nimenomaan kiinnittyisivät. Sitomalla huomionsa yhden henkilön 

inhimilliseen hätään voi kuitenkin estää keskittymästä siihen, mikä tilanteen kannalta olisi kaiken kaikkiaan 

tärkeintä. Tällaisissa tilanteissa empatia näyttäisi olevan huono toiminnan viitoittaja; auttamalla itse asiassa 

jätetään auttamatta. Tarkastelemamme esimerkit näyttävät kaiken kaikkiaan vahvistavan Bloomin (2018) 

esittämää näkemystä siitä, että yleisestä käsityksestä poiketen empatian kokeminen ei väistämättä johda 

positiiviseen lopputulokseen. Tarkastelemissamme tapauksissa empatian tunteiden mukana kulkeutuminen 

olisi eittämättä johtanut johonkin hyvään, mutta samalla se olisi sulkenut mahdollisuudet vielä parempien 

vaihtoehtojen toteutumiselta. 

5.2.4 Halu ponnistella osaamisen äärirajoilla 
Lähtökohtaisesti voidaan sanoa, että ongelmanratkaisukyvyn kapasiteetti erottaa asiantuntijan noviisista. 

Tavoittelemiemme tilanteiden kohdalla on kuitenkin olennaista kiinnittää huomiota siihen, kuinka 

kontekstisidonnaista toimijan hankkima ongelmanratkaisukyky on. Toisin sanoen kyky suoriutua 

onnistuneesti odotetuista ja rutiiniluontoisista tehtävistä ei väistämättä johda onnistuneeseen toimintaan nyt 

tavoitelluissa tehtäväkentissä. Onkin tärkeää kyetä tiedostamaan oman asiantuntijuuden sidonnaisuus ja 

rajallisuus sekä työskentelemään näitä ulottuvuuksia edistävästi. Edellä esitetyt piirteet – kahden tasoinen 

ajattelu, herkkyys tilanteiden erityisyydelle ja empatian sulkeminen – ovat nähdäksemme kykyjä, jotka 

karttuvat kokemuksen ja tietoisen ponnistelun myötä. Tällaista ponnistelua voi harjoittaa sekä konkreettisissa 

toimintaympäristöissä että omaehtoisen ajattelutyön kautta. Muutamat haastattelemistamme henkilöistä ovat 

säännöllisesti hakeutuneet sellaisiin maailman ongelmapesäkkeisiin, joissa omat kyvyt joutuvat 

äärikoetukselle ongelmien lukumäärän, laadullisen hankaluuden ja resurssien vajavaisuuden vuoksi. 

Tällaisissa konteksteissa vaatimus huippusuoritukselle on alati läsnä. Gary Klein (2017) näkee edellä 

kuvattujen piirteiden karttumisen edellyttävän, että toimija on tehtäväorientaatiossaan lukittuneisuuden sijaan 

joustava, aktiivinen uusien mahdollisuuksien avautumiselle ja hypoteettisilla tapahtumankuluilla leikittelevä. 

Tässä mielessä kokemuksen karttumisessa ei ole kysymys vain välttämättömän tiedon omaksumisesta, vaan 

ennen kaikkea siitä, miten omaksuttua tietoa käytetään huomion virittämiseen. 

Toisaalta ponnistelua voi harrastaa myös normaaliolosuhteissa. Haastattelemamme henkilöt arvioivat 

kriittisesti omia suorituksiaan ja taustalla vaikuttavia syitä sille, minkä vuoksi toteutuneeseen lopputulokseen 

päädyttiin. Toimija käy kokemiansa tapahtumia mielessään läpi tilanteiden nyansseja varioiden. Se merkitsee 

omien niin kutsuttujen virheiden tunnistamista, niiden sietämistä, analysointia ja hyväksymistä. On syytä 

olettaa, että tällainen ponnistelu vahvistaa kapasiteettia tunnistaa uusista tilanteista tuttuja hahmoja, liittää niitä 

rakentuvan selitysmallin palasiksi ja muodostaa näin päätelmiä tarvittavista toimenpiteistä. Prosessi ei 

niinkään tuota valmiiksi käyttökelpoisia vastauksia, vaan hämmennystä, joka voi kertyessään ja 

muotoutuessaan johtaa uusiin ajatuksiin. Kaikkiaan vahvistuu kyky muodostaa potentiaalisten toimintamallien 

varantoa, joka vieläpä tulee otettua käyttöön tilanteen niin vaatiessa. 

Olemme näiden tutkimushaastattelujen viitoittamana pohtineet myös sitä, missä määrin tällaista kyvykkyyttä 

selittävät jotkin syvemmät ja melko pysyväluonteiset persoonallisuuspiirteet. Voimme nimittäin turvallisin 

mielin todeta, että tässä viittaamamme henkilöt ovat poikkeuksellisia sellaisella tavalla, jota on hyvin vaikea 

eksplisiittisesti kuvata. Kysymys tuntuu olevan yhtäältä eräänlaisesta toiminnallisesta lahjakkuudesta, jossa 
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utelias suuntautuminen ympäröivään maailmaan ja vakiintuneiden rajojen ylittävyyteen ovat erottamattomasti 

läsnä. He pyrkivät kohti parempaa, mutta ei samalla tavalla kohti täydellistä suoritusta kuin mitä monet 

tavoittelevat. Tuntuu, ettei heille ole olemassakaan täydellistä suoritusta, sillä sellaisen olemassaolo edellyttäisi 

ongelman täydellistä tuntemista – juuri sellaista tehtäväkenttää, joka työntää heitä luotaan. Sen sijaan he 

näyttävät elävän epävarmuudesta, uuden löytämisestä ja ennalta laadittujen visioiden korvautumisesta. 

Tällaiset ominaisuudet eivät ole kaikkein kysytyimpiä ja toivotuimpia, kun henkilöitä valitaan ja koulutetaan 

poliiseiksi, pelastajiksi tai sotilaiksi. Kun tavoittelemme parasta mahdollista tulevaisuuden osaajapotentiaalia, 

pitäisikö tällaiset ominaisuudet nostaa uudella tavalla esille? 
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6 KIVI-filosofia pähkinänkuoressa 
KIVI-filosofiaa on ottaa vakavasti ajatus, että jos jokin on mahdotonta teoriassa, se on sitä myös käytännössä. 

Jos tietämys siitä, miten monimutkainen ja erilaisia keskinäisriippuvuuksia käsittävä järjestelmä käyttäytyy 

vakavassa häiriötilanteessa, on väistämättä puutteellista ja enemmän tai vähemmän hataraa, tämä asiantila ei 

muutu toiseksi keskittämällä huomio yksinomaan siihen, mikä on tiedettävissä tai hallittavissa. 

 Kaikenpuolinen teeskentely, tyhjä vakuuttelu ja silmien ummistaminen tulee pikemminkin ymmärtää 

ongelmaksi itsessään ja yhdeksi mekanismiksi, joka todennäköisesti pikemminkin mahdollistaa tai edesauttaa 

vakavan häiriötilanteen vaikutusten kasautumista ja niistä hidastaa toipumista kuin palvelee niiden torjumista. 

On siis suorastaan vaarallista ja vähintäänkin edesvastuutonta, jos aluksi todentaa kriittisen infrastruktuurin 

muodostavan kompleksisen, kehkeytyvän ja ennakoimattomalla keskenään kytkeytyvän kokonaisuuden, mutta 

seuraavassa lauseessa jo korostetaan mahdollisuutta analysoida, kuvata ja mallintaa sitä todellista 

hallintakykyä luovilla tavoilla. Järkevämpää on lähteä siitä, että on asioita, joista todennäköisesti emme tule 

koskaan pääsemään lopullisesti perille tai selvyyteen, ja rakentaa varautuminen tämän ymmärryksen varaan. 

Varautumiskysymyksen taustalla on kaksi erilaista lähtökohtaa tai filosofiaa. Toinen rakentaa uskomukselle 

siitä, mikä on tiedettävissä tai tullaan tietämään, kun toinen taas uskomukselle siitä, mitä ei koskaan tulla 

tietämään läpikotaisin, perustellusti tai kattavasti. Toinen uskoo, että voimme koota ja käyttää tietoa 

haavoittuvuuksista tavoilla, joka edesauttaa torjumaan niitä. Toisessa tällainen uskomus itsessään näyttäytyy 

enenevästi haavoittuvuuden lähteenä tai osatekijänä maailmassa, jossa täydellinen hallinta tosiasiassa karkaa 

yhä kauemmas johtuen kompleksisuuden kasvusta. Ensinnä mainitun näkökulmasta jälkimmäinen 

lähestymistapa ilmentää antautumista, perusteetonta pessimismiä tai kyynistymistä. Jälkimmäisen 

näkökulmasta nykymaailman ongelmia ei kannata lähestyä tavoilla, jotka ovat merkittävästi myötävaikuttaneet 

sen kehkeytymiseen nykyiseen kuosiinsa. Lopputuloksena jälkimmäisistä on lähinnä illuusioita hallinnasta, 

jotka todellisen kriisin koittaessa lähinnä vain tekevät sen synnyttämästä järkytyksestä syvemmän kuin auttavat 

välttämään sen tai selviytymään siitä. KIVI-filosofia on näiden molempien näkökantojen ottamista vakavasti. 

Vaikka niiden pitäminen samanaikaisesti ei ole mahdollista, toista voi tarkastella aina toisen kautta ja suhteessa 

siihen. 

”…häiriötilanteiden vaikutus, erityisesti vakavien sellaisten, kriittisen infrastruktuurin verkostoihin, 

kaupunkiympäristön mittakaavassa, on kokonaisvaltainen (…) Vaikka on korostettu tällaisten 

järjestelmien kytkeytymisiä toinen toisiinsa ja näihin on pystytty myötävaikuttamaan, kolme ongelmaa 

on säilynyt. Ensinnäkin se, että useimmat metodit kohdistuvat kahden järjestelmän 

keskinäisriippuvuuteen… Tällaiset menetelmät ovat kuitenkin usein empiirisiä eivätkä kykene 

ilmentämään keskinäisriippuvuuden ydintä… (…) Toiseksi, systeemilähtöinen ajattelu on puutteellista. 

(Liu & Song 2020, 13.) 

Keskinäisriippuvuuden tosiasia pakottaa etsimään tarkastelupaikkaa jostakin tietämisen institutionaalisesti 

annettujen lähtökohtien toiselta puolelta.  

”New Orleansin patovallien pettäessä 2005 hurrikaani Katrinassa asiantuntijoilla (klimatologit, 

insinöörit, julkisista töistä vastaavat, poliisi ja poliitikot) oli käytössään erillisiä tiedon palasia, joita 

kyseisen kriittisen infrastruktuurin pettämisen välttäminen vaati, mutta kenelläkään ei ollut ymmärrystä 

kokonaisuudesta.” (Moore ym. 2019, 98.) 

“…jotakin kriittisen infrastruktuurin osaa hallinnoivien ja operoivien resilienttien organisaatioiden 

tosiasia ei välttämättä ole yhtä kuin kyseisen kokonaisjärjestelmän resilientti toiminta" (Cedergren ym. 

2018, 56). 

Kattavamman tarkastelupaikan tietoinen hakeminen on olennainen osa KIVI-filosofiaa. Olennaista on 

tunnistaa se, miten mahdolliset havaintopaikat ovat yhteydessä ulkoisesti annettuihin ja työnjaon määrittämiin 

asemiin niin sektoreiden välillä kuin niiden sisällä.  

Jos kaikenlaisilla turvaamistoimenpiteillä on aina rajansa taloudellisten resurssien ja tietämyksen sekä 

ymmärryksen riittämättömyytenä, turvaamisen rinnalla on pohdittava ratkaisuja, jotka todennäköisesti 

leikkaavat häiriötilanteiden vaikutuksia, pelastavat ihmishenkiä ja nopeuttavat toipumista. KIVI-filosofia 

korostaa jälkibyrokraattisia hyveitä, kuten organisointikykyä, neuvokkuutta, luovaa ongelmanratkaisua, 
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uusien voimavarojen generoimista, ratkaisujen improvisointia, joustavuutta, kykyä toimia pikemminkin 

tilanteen vaatimusten kuin joidenkin toisten, joskus ja jossakin valmiiksi ajattelemien suuntien ja kuvioiden 

mukaisesti. KIVI-filosofian kannalta olennaista on sen tunnistaminen, milloin eteen avautuva tilanne on tai 

voi hetken päästä olla sellainen, johon valmiiksi tuotettujen käsikirjoitusten ja rutiinitoimenpiteiden 

suorittaminen eivät toimi tarkoituksenmukaisena ratkaisutapana.   

Taulukko 9 kokoaa varautumisessa keskeiseksi nähtyjä käsitteitä, lähtökohtia, lähestymistapoja, perustoja ja 

perusteita ja paikantaa KIVI-filosofiaa suhteena niiden paljon puhutun, mutta rajallisesti tiedostetun, usein 

suorastaan väärinymmärretyn, pinnan ja näin syntyvän sekä usein tiedostamattoman kääntöpuolen välillä. 

KIVI-filosofia kritiikkinä tarkoittaa juuri huomion kohdistamista siihen, mikä syntyy sen ohessa tai 

kääntöpuolena, kun jokin otetaan tai sitä pidetään annettuna tai selvänä, ja KIVI-filosofia varautumisen 

kehittämisenä tarkoittaa pyrkimystä luoda uusi, aikaisempaa laajempi ja edellä tiedostetun pinta- ja 

kääntöpuolen välisen rajan liudentavan näkökulman omaksumista. KIVI-filosofia lähtökohtana on kuitenkin 

sen tiedostamista, että myös tällaisella uudella, aikaisempaa kattavammalla ja syvällisemmällä ymmärryksellä 

on väistämättä oma piiloon jäävä puolensa, jonka esille kääntäminen vaatii KIVI-filosofiaa kritiikkinä ja jonka 

ylittämiseksi taas tarvitaan KIVI-filosofiaa käsitteellisenä työnä ja kehittämisenä.  

 

Taulukko 4. KIVI-filosofia kritiikkinä ja kääntöpuolen valaisemisena 

Käsite Päällyspuoli Kääntöpuoli 

Indikaattorit Kokoavat tietoa asioiden tiloista, 

toistettaessa kuvaavat niissä 

tapahtuvaa kehitystä, tuovat esiin 

vahvuuksia, heikkouksia ja 

haavoittuvuuksia.  

Parhaimmillaan kokoavat tietoa 

jossakin skenaariossa keskeisistä 

asiantiloista, yleensä jättävät piiloon 

sekä kyseisen skenaarion että mallit ja 

olettamukset mittauskohteiden 

keskinäissuhteista. Täten ne ylläpitävät 

lähinnä illuusiota kattavasta 

tietämyksestä ja kontrollista. 

Kehittäminen pelkistyy skenaarioiden 

lisäämiseksi ja niiden herkkyyden 

lisäämiseksi sekä kynnysarvojen 

täsmentämiseksi. Yhdestä skenaariosta 

maailmasta tulee tuo maailma 

itsessään.  

Stressitesti Paljastaa järjestelmän kyvyn kestää 

erilaisia rasitustekijöitä, palvelee 

kynnysarvojen, standardien 

määrittämistä ja asettamista sekä 

valvontaa. 

Kykyä kestää kuormituksia testataan 

kuormitustekijä kerrallaan, jolloin 

erilaisten kuormitustekijöiden 

mahdollinen yhteisvaikutus jää 

selvittämättä. Se, mikä on testattavissa, 

määrittää sitä, mitä pidetään 

merkittävänä, keskeisenä tai 

olennaisena. Olennaista määrittää tai 

rajaa teknisesti mahdollinen.     

Resilienssi Kuvaa kykyä kestää absorboida 

järjestelmään kohdistuvia iskuja, 

kykyä toipua niistä ja kykyä oppia 

kokemuksista tavoilla, jotka 

edelleen vahvistavat resilienssiä 

Resilienssin jatkuva vahvistuminen 

tekee yhä todennäköisemmäksi sen, 

että sen pettämisestä seuraa 

täydellinen, pitkäaikainen ja 

laajavaikutteinen romahdus, josta 

toipuminen on sitä epävarmempaa, 

mitä korkeammasta resilienssistä on 

kysymys (mitä enemmän resursseja on 

uhrattu tietyn järjestelmän pitämiseen 

pystyssä). 
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Keskinäisriippuvuudet Kuvaa tapaa, jolla järjestelmän eri 

osat aktuaalisesti ovat tai voivat 

olla suhteessa toinen toisiinsa, 

ymmärretään yleensä empiiris-

mekanistisena suhteena.  

Keskinäisriippuvuudet voidaan 

selvittää kehittämällä laskennallisia 

simulaatiomenetelmiä. Tällaiset 

simulaatiot palvelevat jatkuvasti 

edistyvästi ennakointia ja 

varautumista. Todelliset tapahtumat, 

jotka ovat pohjana mallien 

kehittämiselle ja testaamiselle, eivät 

tosiasiassa vastaa tai kuvaa vallitsevaa 

tilannetta vaan yhtä mallia 

jälkimmäisestä, jonka osuvuudesta, 

kohdallisuudesta tai palvelevuudesta 

missään konkreettisessa yhteydessä ei 

ole tietoa. Kehkeytyvyyttä ei ole 

mahdollista mallintaa.  

Emergenssi Kuvaa kompleksisten järjestelmien 

kykyä luoda ei-ennakoitavissa 

olevia tiloja ja aikaansaannoksia 

(edistä toivottuja ja torju ei 

toivottuja) 

Emergenssi ymmärretään 

yksinkertaisesti ja rajallisesti 

seuraamuksina, jotka menevät yli 

suunnitelman tai ohi alkuperäisen 

intention. Se ei siis näyttäydy 

todellisuuteen itseensä sisältyvänä 

luovuutena vaan luovuutena, joka vain 

on karannut hieman kontrollista, mutta 

on palautettavissa siihen. Inhimilliset 

aikaansaannokset ovat täten aina myös 

saatettavissa inhimillisen kontrollin 

alle. 

Kokemukset/historia Olennainen tietona siitä, mikä on 

mahdollista ja minkä varalle on 

syytä varautua (esimerkiksi 

korkeimmat tuulennopeudet, 

maanjäristyksen todennäköisyys, 

inhimillisten virheiden luonne).  

Meidän tulee ajatella mahdollista 

suhteessa historialliseen tai 

kokemusperäiseen. ei nähdä 

historiallista tai kokemusperäistä vain 

yhtenä esimerkkinä mahdollisesta. 

Kamppailu on edelleen ihminen 

vastaan luonto ja luonnonvoimat.   

Tietämys/asiantuntemus Olennaisesti sisällöllistä, 

kokemuksen, tutkimus- ja 

kehitystyön sekä tieteen keinoin 

tuotettua, testattua ja koulutuksessa 

välitettyä.  

Miksi tiedämme ne asiat mitkä 

tiedämme ja miten tämä tietämisen 

tosiasia vaikuttaa niiden asioiden 

laatuun, luonteeseen ja alaan, joita 

emme tiedä? Miksi uskomme, että 

asiantuntemus syntyy tieteenaloiksi 

jakautuneessa, yleisen, kaikille 

yhtäläisesti annetun totuudesta 

jäljittämisen nimeen vannovassa, 

ontologiaksi naamioituneessa 

yliopistobyrokratiassa? 

Yhteistyö Toimivaa työnjakoa, joka 

mahdollistaa erilaiset operaatiot 

samassa tilassa tai eri aikoina 

tavalla, jossa kaikki osatyöt tulevat 

täydellisesti ja oikea-aikaisesti 

tehdyiksi.  

Yhteistyön alkeellisimmasta tai 

minimimuodosta on saatettu yleiseksi 

malliksi ja siitä on johdettu sosiaalinen 

etiketti kanssakäymiselle, joka 

korostaa keskinäistä kunnioitusta, 

jokaisen pysymistä omassa 

rootelissaan tielle tulemattomuutena, 

ammatillisen statuksen ja 

asiantuntemuksen koskemattomuutta, 

hienotunteisuutta ja loukkaamisen 
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välttämistä keskinäisessä 

kanssakäymisessä. Vakavaan 

häiriötilanteeseen valmistaudutaan 

kuten tanssiaisiin hovissa.    

Työkalut/välineistö Jatkuvasti jalostuvia, yhä paremmin 

tarkoitustaan palvelevia, 

suhteellisen helposti korvattavissa 

olevia, erillisiä, mutta samalla 

erityisosaamista käyttäjältään tai 

tietynlaista käyttäjää edellyttäviä 

(ammattikäyttöön tarkoitettuja) 

Työvälineet palvelevat yhä paremmin 

yhä kapeampia ja yhä tiukemmin 

työnjakoon kiinnittyviä tehtäviä. 

Käyttö on enenevästi ammattispesifiä 

ja kytkös työvälineiden ja niiden 

käyttäjien välillä moniulotteinen ja -

tasoinen. Jos jotakin ei voida tehdä, se 

johtuu siitä, ettei sitä varten ole 

työvälineitä ja/tai niiden käyttöön 

koulutusta. Kasvanut 

toimintakapasiteetti yhtäällä tuottaa 

avuttomuutta kaikkialla muualla. 

Toimintaohjeet, säännöt Toiminnan lähtökohtia, joista 

kiinnipitäminen oikeuttaa 

toimimaan tietyssä työroolissa. 

toteuttamaan kyseistä tehtävää, 

omaksumaan vastaavan aseman 

suhteessa toisiin sekä käyttämään 

asemaan liittyvää valtaa, siihen 

liittyvää tietämystä ja palvelemaan 

taustalla olevaa tarkoitusta.   

Normaaliolosuhteiden resurssi ja 

selkänoja, josta muuttuneissa 

olosuhteissa helposti tulee hidaste, 

jarru ja este tilanteen vaatimuksiin 

parhaiten vastaavalle toiminnalle - 

pakkopaita, jonka useimmat 

vapaaehtoisesti ja tavanomaisesti 

laittavat päälle, mutta josta he eivät 

koskaan ole opetelleet vastaavasti 

irrottautumaan.  

Työnjako/vastuualueet Modernin yhteiskunnan tapa 

käsitellä tehokkaasti ja 

taloudellisesti monimutkaisuutta ja 

siihen liittyviä haasteita on 

yksinkertaistaa töitä ja lisätä 

tarvittaessa niitä käsittelevien 

kokonaisuuksien monimutkaisuutta 

(tietämyksen ja osaamisen 

atomisoituminen). 

Tulokulma asioihin, prioriteetteihin ja 

asianmukaisuuteen yleensä, joka 

hellittämättä edistää osaamista ja 

pätevöitymistä tavoilla, jotka tekevät 

siiloista terävämpi ja syvempiä 

kasvattaen niiden etäisyyttä toinen 

toistaan niin toiminnallisesti, 

kielellisesti kuin 

maailmankuvallisestikin. 

Johtaminen Johtaminen positiivinen 

välttämättömyys ja edellytys 

onnistumiselle ja hyvälle 

lopputulokselle. 

Johtaminen potentiaalisesti merkittävin 

syy kyvyttömyydelle, vahinkojen 

leviämiselle ja tarpeellisten 

vastatoimien viivästymiselle ja niiden 

riittämättömyydelle johtuen 

perustavaksi koetusta kysymyksestä 

”kenelle tämä oikein kuuluu” 

(byrokraattinen mentaliteetti).. 

Toimintasuunnitelmat/-

kortit/tarkastuslistat 

Varautumisen konkreettisen 

kiinnekohta teknisten järjestelmien 

ominaisuuksien jälkeen. Kiteyttää 

tietämyksen, opit ja opetuksen 

muotoon, joka palvelee 

häiriötilanteen tehokasta ja 

tarkoituksenmukaista käsittelyä. 

Suunnitelmien ja vastaavien määrä, 

niiden systemaattinen päivittäminen 

ja uusien tuottaminen osoittaa 

varautumisen tasoa ja astetta. 

Suunnitelmat ja vastaavat eivät 

itsessään kerro, että vallitseva tilanne 

on identtinen sen tilanteen kanssa, jota 

varten suunnitelma on laadittu. 

Menestys riippuu kyvystä valita oikea 

suunnitelma tai toimintakortti, sen 

saatavuudesta, siinä mainittujen 

resurssien, tahojen tai välineiden 

saatavuudesta. Suunnitelmat tarjoavat 

mahdollisuuden siirtää vastuu jollekin 

nimettömälle taholle, sulkea silmänsä 

kaikilta vihjeiltä, jotka puhuvat sitä 
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vastaan, että suunnitelma olisi luotu 

ko. tilannetta varten tai toimisi siinä. 

Ensivaste (first 

responders) 

Viranomaiset, nimetyt henkilöt, ne, 

joille asia heidän työnsä, roolinsa 

tai säädösten pohjalta kuuluu  

Kaikki he, jotka onnettomuudekseen 

ovat paikalla ja jotka omalla 

toiminnallaan voivat vaikuttaa siihen, 

mitä tilanteesta seuraa tai miten se 

kehittyy, joiden on ratkaistava, mitä he 

tekevät henkilökohtaisesti, mitä 

kehottavat toisia tekemään ja miten 

vastaavat toisten toimintaohjeisiin.   

 

Se, mitä KIVI-filosofia lähtökohtaisesti siis torjuu tai minkä se hylkää, on kaikenlainen itsetyytyväisyys 

ajatuksena, että asiat ovat tiedossa, hoidossa ja hallinnassa tavalla, joka sallii tai mahdollistaa laakereilla 

lepäämisen. Se, mitä se korostaa, että vaatimus kaiken aikaansaadun tai löydetyn altistamisesta kriittiselle 

tarkastelulle, pyrkimys kääntää sen myötä piiloon jäänyt esiin tai valaista sitä, luoda lähtökohtia tai perusteita, 

joissa näin löydetty raja liudentuu ymmärretyn ja ymmärrykseltä piiloon jääneen välillä, ymmärryksen ala 

laajenee ja ymmärrämme oman olemassaolomme olosuhteita ja siihen sisältyviä ehdollisuuksia aikaisempaa 

kattavammin.  

KIVI-filosofiassa edistymistä ei nähdä siis yksinomaan mahdollisena vaan pikemminkin ehdottomana 

vaatimuksena huolimatta tehtävän loputtomuudesta. Tuo loputtomuus on pääosin omaa aikaansaannostamme. 

Se syntyy ymmärtämisen avartamisen, uusien asioiden tietoon saattamisen ja hallinnan alan laajentamisen 

tarkoittamattomana tuloksena ja kääntöpuolena. Kompleksisessa maailmassa, jonka kompleksisuus kasvaa 

jatkuvasti oman toimintamme tuloksena, tämän ei pitäisi yllättää ketään.  
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