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Esipuhe 
 

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky (KIVI) hanke tukee kriittisen 
infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen aikaansaamiin, 
elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin vakaviin häiriötilanteisiin. Hanke on saanut tukea Sisäisen 
turvallisuuden rahastosta (ISF), sen poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä 
kriisinhallinnan rahoitusvälineestä. Kolmivuotisen hankkeen toteuttamisesta ovat vastanneet 
Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto TTY (2019 alkaen Tampereen yliopisto) sekä 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Poliisihallitus on projektin koordinaattori. 
 
Hankkeessa on kehitetty päivitettäviä apuvälineitä kriittisen infrastruktuurin vakavien häiriötilanteiden 
toimintaympäristö-vaikutusten arviointiin. Poliisi- ja pelastusviranomaisten päällystö- ja 
alipäällystökoulutukseen on kehitetty varautumiseen liittyvää simulaatioharjoitusympäristöä, jonka verkko-
opetusmateriaaleja on mahdollista hyödyntää sekä itseopiskeluun että osana lähiopetusta.  Kriittisen 
infrastruktuurin palveluntuottajille on innovoitu työkalu (työnimellä stressitesti), jonka avulla nämä voivat 
konkreettisesti arvioida ajankohtaisten turvallisuusuhkien vaikutuksia ja kehittää jatkuvuudenhallintaa. 
Testityökalu ei ole nimestään huolimatta perinteinen kuormitustesti, vaan skenaariopohjainen apuväline, 
joka auttaa murtamaan toimijoiden välisiä siiloja ja paljastamaan kriittisiä yhteyksiä. 
 
Kummankin konseptin ytimessä on julkisen ja yksityisen sektorin keskinäisriippuvuuksien tunnistaminen 
monimutkaisessa ja jopa kaoottisessa kaupunkimaisessa toimintaympäristössä. Tämän lisäksi hankkeessa 

on tuotu korostuneesti esiin ihmisen  joko tahallisesti tai tahattomasti  aiheuttamien häiriötilanteiden 
erityislaatuisuus verrattuna luonnononnettomuuksiin. Kehitettyjen työvälineiden avulla pyritään 
edistämään uudenlaista ajattelutapaa ja herättää keskustelua yhteistyön tarpeista ja organisoinnista. 
 
Hankkeen projektipäällikkönä ovat toimineet Pirjo Jukarainen ja Vesa Huotari 
Poliisiammattikorkeakoulusta.  Heidän lisäkseen hankkeessa ovat työskennelleet Joanna Kalalahti ja Suvi 
Ames Poliisiammattikorkeakoulusta, Tuula Kekki Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:istä sekä Ossi 
Heino, Annina Takala ja Pekka Verho Tampereen yliopistosta. Heidän lisäkseen Mika Salmela on toiminut 
asiantuntijana tehtävänään kehittää koulutusympäristöä pelastusalan päällystökoulutusta varten.  
Kilpailutettuna hankintana tuotetun stressitestityökalun kehittämistyöstä ovat vastanneet projektipäällikkö 
Hannes Seppänen ja kehitystiimi: Riikka Lehti, Hannu Korhonen ja Petteri Pesonen CGI:stä. 
 
KIVI-hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK 
(puheenjohtaja), Energiateollisuus ry, Energiavirasto, Fingrid Oyj, Helsingin pelastuslaitos, 
Huoltovarmuuskeskus, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:in Kyberturvallisuuskeskus, Pirkanmaan 
turvallisuusklusteri, Poliisihallitus, Poliisiammattikorkeakoulu, Sisäministeriön pelastusosasto, Suomen 
Punainen Risti, Suomen vesilaitosyhdistys VVY, Tampereen yliopisto ja Turvallisuuskomitean sihteeristö. 
Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntemusta. Rahoittajan edustaja 
Sisäministeriöstä ja CGI:n edustaja ovat osallistuneet ohjausryhmän kokouksiin.  
 
Koulutuskonseptin kehittämistyö on perustunut laajaan, kognitiivisen tehtäväanalyysin (CTA) menetelmällä 
toteutettuihin haastatteluihin sekä opetussuunnitelmien arviointiin. Hanketiimi on myös hyödyntänyt 
alueellisten ja toimialaspesifien valmiusharjoitusten arviointimateriaalia. Alkuvuodesta 2019 CGI toteutti 
stressitestin konseptin arvioinnin ja teknisen prototyypin testauksen KIVI -hanketiimin laatimien 
uhkaskenaarioiden pohjalta. Samassa yhteydessä arvioitiin stressitestin potentiaalista tietoteknistä 
käyttöympäristöä. Vuoden 2019 lopulla järjestettiin työpajamuotoinen loppuseminaari. Hankkeen 
etenemisestä on kerrottu myös hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. 
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1 Johdanto 
 
Kaupungistuminen on yksi globaaleista megatrendeistä.  Kaupunkilaisen arjen sujuvuus riippuu yhä 
tiheämmistä ja monimutkaisemmista infrastruktuuri-rakenteista ja niiden mahdollistamista palveluista. 
Toimivasta infrastruktuurista onkin tullut jatkuvasti kriittisempi yhteiskunnan ja sen yksittäisten jäsenten 
turvallisuuden, hyvinvoinnin ja toiminnan kannalta. Haasteena on, että kriittisen infrastruktuurin 
järjestelmiä ei lähtökohtaisesti ole suunniteltu siten, että ne voisivat joskus joutua ihmisen tahallaan 
aiheuttamisen hyökkäysten kohteeksi (Apostolakis & Lemon 2005). 
 
Kansallisessa riskiarviossa 2018 todetaan, että pitkittyneessä häiriötilanteessa useimmat yhteiskunnan 
elintärkeät toiminnot joko vaarantuvat suuresti tai lakkaavat kokonaan (Sisäministeriö 2019, 43-44). 
Luonnononnettomuuksia, kuten myrskyä, pidetään todennäköisimpänä syynä laajamittaiselle kriittisen 
infrastruktuurin häiriötilanteelle. Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan terrorismin todennäköisyys on 
raportin mukaan säilynyt ennallaan. Terroristinen isku oletetaan vaikutukseltaan enemmänkin 
symboliseksi, kuin kohdettaan vakavasti vahingoittavaksi ja siten edelleen väestön hengen ja terveyden 
vaarantavaksi.  (Sisäministeriö 2019.) 
 
Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky (KIVI) -hankkeen lähestymistapa 
poikkeaa hieman kansallisesta riskiarviosta. Olennaista ei ole vakavan häiriötilanteen todennäköisyys, vaan 
sen seurausten haitallisuus, niihin varautuminen ja niiden käsittelykyky. KIVI-hankkeessa on myös rajattu 

tarkastelu ihmisen  joko tahallaan tai tahattomasti  aiheuttamiin häiriötilanteisiin. Ihmisten 
aiheuttamat häiriöt etenkin kaupunkiolosuhteissa ovat saaneet osakseen suhteellisen vähän pohdintaa ja 
huomiota. Tämä selittyy osaksi sillä, että suomalainen yhteiskunta on toistaiseksi säästynyt hyvin laajoilta ja 
pitkäaikaisilta häiriöiltä. Esimerkiksi sähkökatkot ovat olleet suhteellisen lyhytaikaisia ja kantaverkon 
toimintavarmuus Suomessa on ollut hyvä.1 Vesihuollossa ei juuri ole kohdattu ihmisen tietoisesti 
aiheuttamia kriisejä. Nokialla vuoden 2007 loppupuolella sattunut tapaus on monellakin mittarilla 
merkittävin.  
 
Yhdysvalloissa 9.11.2001 tapahtuneiden terrori-iskujen tutkintakomission arviointiraportissa todetaan, että 
vaikka iskut kertoivat ulkopolitiikan ja operatiivisen johtamisen epäonnistumisesta, syy oli ennen muuta 
mielikuvituksettomuudessa. Puuttui syvällisempi analyysi tilanteesta, jossa lentokonetta käytettäisiin 
aseena. Näin ei ollut myöskään pohdittu indikaattoreita, jotka auttaisivat ennakoimaan tällaisia iskuja. 
Valmiusharjoituksissa hyödynnetään usein kuvitteellisia tapahtumaketjuja (skenaarioita), joissa simuloidaan 
aiemmin tapahtuneita häiriötilanteita. Varautuminen pelkästään tunnettujen tapahtumien varalle on 
kuitenkin vaarallista. Ennakoinnin täytyykin olla avarakatseisempaa. Vaikka mielikuvitus ja byrokratia 
sopivat huonosti yhteen, varautumisessa täytyy huomioida myös kaikkein epätodennäköisimmät uhat. 
9/11-tutkintakomissio suositti luomaan skenaarioita yllättävistä iskuista, tunnistamaan niistä vaarallisimmat 
ja niiden indikaattorit. (The 9/11 Commission 2004) 
 

KIVI-hankkeessa on tarkasteltu erityisesti poliisin, pelastustoimen sekä kriittisen infrastruktuurin 
palveluntuottajien välisiä keskinäisriippuvuuksia häiriötilanteiden aikana ja jälkeen. Näiden riippuvuuksien 
tunnistamisen ja yhteisvasteen suunnittelun tueksi on kehitetty itsearviointimenetelmä: alustavalta 
työnimeltään ”stressitesti”. Tämän lisäksi on kehitetty uudenlaista varautumiskoulutusta ensi sijassa poliisi- 

                                                           
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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ja pelastusalan päällystölle. Kumpaakin konseptia on testattu loppukäyttäjien kanssa. Työkalujen 
kehittämistyön yhteydessä on pohdittu niiden hallinnointi- ja ICT-ympäristöä. Varautumiskoulutus ja 
stressitesti muodostavat yhdessä kokonaiskonseptin, joka perustuu uhkaskenaarioiden työstämiseen 
viranomaisten ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyönä.  
 
Työvälineillä läpikäytävät uhkaskenaariot voivat pohjautua kansalliseen ja alueellisiin riskiarvioihin, 
huoltovarmuuden skenaarioihin tai toimialakohtaisiin uhka-arvioihin. Oleellista on, että myös 
uhkaskenaariot laaditaan yhteistyönä, esimerkiksi osana yhteistä ennakointityötä; vakavan häiriötilanteen 
uhkaskenaariot eivät voi olla kapea-alaisia asiantuntijanäkemyksiä. Niiden tulee haastaa tavanomaiset 
normaaliolojen toiminta- ja ratkaisumallit ja inspiroida tunnistamaan keskinäisriippuvuuksia ja laaja-alaisen 
yhteisvasteen tarpeita. Työvälineiden antia voidaan edelleen jatkojalostaa yhteisissä valtakunnallisissa, 
alueellisissa ja toimialakohtaisissa valmiusharjoituksissa tai pienimuotoisemmissa työpöytäharjoituksissa.  
 
 
 

 
 
 
Kuva 1. KIVI -hankkeen kokonaiskonsepti (Jukarainen Pirjo/Poliisiammattikorkeakoulu & Seppänen Hannes/CGI) 
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2 Keskeiset käsitteet 
 
KIVI-hankkeessa kiinnostuksen kohteena ovat kriittisen infrastruktuurin vakavat häiriötilanteet. Konseptien 
kehittely on perustunut ajatukseen, että tämän kaltainen häiriötilanne on monimutkainen ja jopa 
kaoottinen ja erilaiset syy-seuraussuhteet ovat epäselviä. Tästä syystä häiriötilanteen johtaminen edellyttää 
normaalista poikkeavia toimia ja toisenlaista ajattelutapaa. Vakava häiriötilanne voi olla kriisin luontoinen 
tai jopa lähellä katastrofia.  
 
Sähköhuollossa puhutaan suurhäiriöstä (IEEE 1998). Kysymyksessä on pitkäkestoinen ja/tai laaja 
sähkökatko, jonka osallisena tulisi määritelmän mukaan olla pelastuslaitoksen lisäksi myös vähintään yksi 
yhteiskunnan julkista valtaa käyttävä toimija. Laajassa, tiheään asutun alueen sähkökatkossa todennäköisin 
toimija on poliisi tai kunta. Toimenpiteet, joihin yhteiskunnan julkisten toimijoiden tulee suurhäiriöksi 
luokiteltavassa sähkökatkotilanteessa ryhtyä, tähtäävät vakavien henkilö- tai omaisuusvahinkojen 

vähentämiseen. (Verho ym. 2012, 1314.) 
 
Kriisi kehittyy nopeasti, tuo päättäjille paljon ristiriitaista ja virheellistä tietoa tai haittaa tiedon saantia. 
Kriittisen infrastruktuurin kriisit voivat olla hitaasti tai nopeasti kehittyviä. Siinä vaiheessa, kun tapahtuma 
on selvästi tunnistettavissa kriisiksi, se on pahimmillaan saattanut jo karata kontrollista ja edetä 
katastrofiksi. Hätätilanteissa voidaan vielä soveltaa normaaliolojen käytäntöjä ja toimintamalleja. 
Verrattuna hätätilanteeseen, kriisitilannetta varten harjoiteltaessa olennaista on vaatimus tehdä 
merkittäviä muutoksia toimintamalleihin. Borodzicz (2004, 255; 417-418) 
 
Boinin ja McConnellin (2007, 51) mukaan kriisejä voidaan kuvata onnettomuuksia laajemmiksi 
tapahtumiksi, joissa tuttu ja toimintaa jäsentävä järjestys romahtaa uhaten perusarvoja tai järjestelmää tai 
normaaleja elämää ylläpitäviä järjestelmiä. Tilanne tulee kyetä hoitamaan takaisin normaaliksi huolimatta 
siihen liittyvästä epävarmuudesta. 
 
Taulukko 1. Vaaralliset tapahtumat ja niiden hoidon toimintatavat (mukaillen Borodzicz 1998). 

 

Tilanne Toimintatapa Oppimis-/osaamistavoitteet 
Hätätilanne Normaali toiminta ja tietyiltä osin 

tehostettu valmius, tarkkailu, 
varautuminen 
Vakavan häiriötilanteen 
mahdollisuuden tunnistaminen 

Peruskoulutus, ymmärrys 
kriisinaikaisen ja katastrofin aikaisen 
toiminnan erityisvaatimuksista 

Kriisi, akuutti tai hitaasti 
kehittyvän kriisin alkuvaihe 

Ymmärrys että normaali toiminta ei 
ole riittävää vaan tarvitaan erilaista 
toimintalogiikkaa resurssien ja 
toiminnan turvaamiseksi - 
improvisointi sallittu. 
Toimittava, jotta tilanne ei 
muodostu katastrofiksi. 

Jälkibyrokratia, improvisointi 

Katastrofi (vastaa useita 
samanaikaisia hätätilanteita tai 
suuronnettomuutta) 

Hätätilanteen mukaisten 
toimintatapojen soveltaminen niiltä 
osin kuin mahdollista, tärkeimpiin 
tehtäviin ja toimintoihin 
keskittyminen, improvisointi sallittu. 
Pahin tapahtunut ja tilanne pyritään 
hoitamaan ja palauttamaan 
normaaliksi. 

Ymmärrys siitä, että tilanteen 
hoidossa on sovellettava 
hätätilanteen toimintatapoja, mutta 
suuronnettomuustilanteen 
mukaisella volyymilla ja jossain 
määrin improvisoiden, jos / kun 
resursseja ei ole saatavissa. 
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Vakava häiriötilanne vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Sen hallinta edellyttää viranomaisten 
ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää.  
 
Suurhäiriön käsitettä on käytetty sähköhuoltoa laajemminkin. Kriittisen infrastruktuurin tilannetietoisuus -
raportissa suurhäiriö määritellään häiriötilanteeksi, joka ei ole hoidettavissa organisaation 
normaaliprosessin mukaisesti, joka käsittää päätöksentekoa useilla tasoilla, tiedon tuottamista, 
tilannekuvan luomista sekä sen välittämistä. Esimerkiksi sähkönjakelussa ja tietoliikenteessä suurhäiriö ja 
toimintojen järjestäminen perustuvat melko samankaltaiseen toimintatapaan, eli häiriön laajuuden ja 
kohteeksi joutuvien asiakkaiden määrien, vikojen kappalemäärien, häiriön keston ja 
työskentelyolosuhteiden arviointiin. Tietoliikenteessä arvioidaan näiden lisäksi häiriön vaikutuksia 
hätäpuheluliikenteeseen. (Horsmanheimo et al. 2017, 17.) 
 
Vakavissa häiriötilanteissa ilmenee yleensä useita samanaikaisia ja toisiinsa liittyviä kriisitilanteita. (Renin 

2000). Masysin (2012, 320321) mukaan häiriötilanteiden hallinnassa tarvitaankin laajojen kokonaisuuksien 
ymmärtämistä ja systeemiajattelua. Tahallaan aiheutetun vakavan häiriötilanteen tutkinnasta vastaa poliisi. 
Vakavaksi ihmisen aiheuttamaksi häiriötilanteeksi voidaan rikoslain (19.12.1889/39, luvut 34, 34a, 35 ja 38) 
perusteella määritellä seuraavat tilanteet (ks. tarkemmin liite 2): 
 

 yleisvaaralliset rikokset: törkeä tuhotyö, törkeä terveyden vaarantaminen, ydinräjähderikos ja törkeä 
yleisvaaran tuottamus 

 terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset 

 törkeät vahingonteot ja törkeät datavahingonteot 

 tieto- ja viestintärikokset: törkeä tietoliikenteen häirintä tai törkeä tietojärjestelmän häirintä 

 terveyden vaarantaminen, joka voi myös kohdistua kriittiseen infrastruktuuriin törkeimmässä 
muodossaan: esimerkiksi elintarvikkeiden ja nautittavaksi tarkoitettujen aineiden myrkyttämiset, 
sairauden levittäminen tai säteilylähteiden ja ydinaineiden hyödyntäminen voivat kuulua tämän 
rikosnimikkeen alle.2 
 

Kuten edeltä käy ilmi, kyseessä olisi kunkin rikosnimikkeen törkeä aste – ei siis esimerkiksi tuhotyö, vaan 
nimenomaan törkeä tuhotyö. Mainituista törkeistä rikoksista käytetyt termit kuvaavat hyvin kriittisen 
infrastruktuurin vakavassa, ihmisen tahallaan aiheuttamassa häiriötilanteessa ilmeneviä piirteitä: suuri 
ihmismäärä, vakava hengen tai terveyden vaara, erityisen tuntuva haitta tai vahinko rikoksen uhrille tai 
erittäin suuri taloudellinen vahinko. Törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän ja törkeän 
tietojärjestelmän häirinnän tapauksessa on mainittu, että kyseinen rikos kohdistuu laitteeseen, 
tietojärjestelmään tai viestintään, jonka vahingoittaminen vaarantaa energiahuollon, yleisen 
terveydenhuollon, maanpuolustuksen, oikeudenhoidon tai muun näihin rinnastettavan yhteiskunnan 
tärkeän toiminnon.  
 

  

                                                           
2 Vahingonteko kohdistuu toisen omaisuuteen ja sen hävittämiseen tai tuhoamiseen oikeudettomasti. Verrattuna 
vahingontekoon tuhotyön määritelmään kuuluu vakavampia seurauksia (yleinen hengen tai terveyden vaara, yleinen 
erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaara tai yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle aiheutuva vakava vaara). 
Tuhotyö voi kattaa samoja piirteitä kuin terroristisessa tarkoituksessa tehty rikos, mutta juurikin rikoksen tarkoitus 
erottelee nämä rikokset toisistaan. Terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen määritelmän mukaisesti kohteena 
jokin valtio tai kansainvälinen järjestö, tai kyseisen rikoksen tarkoituksena on aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön 
keskuudessa. 
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3 Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen on yhteinen haaste 
 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2017 (YTS) määrittelemä kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli 
perustuu yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen. Yhteistoimintamallissa kaikki yhteiskunnan 
toimijat ja tasot osallistetaan turvallisuuden tuottamiseen. YTS alleviivaa vastuullisten ja toimivaltaisten 
viranomaisten roolia. Toisaalta myös elinkeinoelämän, järjestöjen sekä yksittäisten kansalaisten ja 
vapaaehtoistoimijoiden osallistaminen nähdään tärkeäksi tai jopa välttämättömäksi. Reaktiivisuuden sijaan 
painopiste on siirtynyt häiriötilanteiden ennakointiin. Toimintaympäristön muutosten seuranta ja 
uhkaskenaarioiden läpikäynti harjoituksissa lisäävät valmiuksia odottamattomissa tilanteissa. 
(Turvallisuuskomitea 2017.) 
 
YTS:n kokonaisturvallisuusmalli perustuu ajatukseen, että johtosuhteet, organisointi ja vastuunjako säilyvät 
mahdollisimman muuttumattomina myös häiriötilanteissa (Turvallisuuskomitea 2017). KIVI -hankkeessa on 
pyritty haastamaan tätä näkemystä. Kriittisen infrastruktuurin vakavassa häiriötilanteessa tilanteen 
ilmiöiden taustalla olevat syy-seuraus-suhteet ovat vaikeasti selitettävissä, tulkinnanvaraisia ja ne 
muuttuvat jatkuvasti. Avaintoimijoilta odotetaan kuitenkin kykyä toimia tuolloinkin tehokkaasti. 
 
Vakavat häiriötilanteet ovat lähtökohtaisesti kompleksisia ja kaoottisiakin. Tilanteet edellyttävät sekä 
viranomaisilta että palveluiden tuottajilta kykyä jälkibyrokraattiseen toimintaan, joka yhtäältä merkitsee 
kykyä improvisoida joustavasti ja luovasti tilanteissa, joissa valmiiksi kirjoitetut suunnitelmat ja resurssit 
käyvät riittämättömiksi. Toisaalta se merkitsee kykyä ymmärtää, ettei tilanteen kokonaishallinta ja 
ongelman määrittelyn ainekset ole minkään yksittäisen tahon hallussa – tilanteen dynamiikka ylittää 
valmiiksi räätälöidyt organisaatiorajat. Tällöin tarvitaan tietoa ja ymmärrystä toisten avaintoimijoiden 
toiminnasta, tilanteeseen vaikuttavista keskinäisriippuvuuksista ja niiden heijastevaikutuksista. 
Viranomaisten resurssit käyvät varsin nopeasti riittämättömiksi, jolloin kansalaisten järjestäytyneet ja 
epäviralliset yhteisöt, eli niin kutsutut 3. ja 4. sektori osoittautuvat välttämättömiksi kumppaneiksi.  
 
Normaaliolojen tietojohtoiset ja riskiperusteiset toimintamallit liittyvät uudenlaisiin spontaaneihin ja luoviin 
ongelmanratkaisumalleihin. On ymmärrettävää, että normaaliolojen rutiinien hoidossa – ja osin 
kriisitilanteissakin – pitäytyminen esimerkiksi työturvallisuusmääräyksissä ja toimivaltuuksien rajoissa on 
erittäin tärkeää ja tiettyyn rajaan asti vaadittavaakin. Vakava häiriötilanne saattaa sen sijaan pakottaa 
improvisoimaan, jotta vakavimmilta seurauksilta säästytään.  Rutiinitilanteessa viestintä byrokraattisessa 
komentoketjussa voi taata turvallisuuden, mutta johtosuhteiltaan epäselvässä häiriötilanteessa turvallisuus 
voi jopa vaarantua näistä itsepintaisesti kiinni pidettäessä. Koska kriisitilanteessa toiminnan logiikka ja 
lähtötilanne on erilainen kuin rutiinitilanteessa, sovitut ja opitut säännöt eivät välttämättä enää päde. Siksi 
tällaisten tilanteiden tunnistaminen ja niihin varautuminen on tärkeää.  
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Kuva 2. Erilaisten toimintaympäristöjen piirteitä Cynefin-viitekehyksellä hahmoteltuna (soveltaen Snowden & Boone 
2007; ks. myös Kurtz & Snowden 2003). 

 
Hierarkkisiin ja byrokraattisiin hallinta- ja toimintakulttuureihin tukeutuvat organisaatiot, kuten poliisi- ja 
pelastusviranomainen, joutuvat muuttamaan toimintakulttuuriaan osallistuessaan verkostomaisiin 
varautumisen yhteistoiminnan rakenteisiin. Toisaalta myös kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien 
ensisijainen tehtävä liittyy taloudellisen lisäarvon tuottamiseen asiakkaille ja omistajille, ei 
yhteiskunnallisen kokonaisturvallisuuden tuottamiseen (Branders 2015). Kokonaisturvallisuusajattelua 
vahvistamalla näitä toimintakulttuureita voidaan saada lähentymään toisiaan.  
 
Byrokraattinen organisaatio määrittelee tarkkaan toimivallan ja menettelytavat ja kontrolloin näiden 
noudattamista (Vartola 2009). Byrokratia on hyödyllinen tilanteissa, joissa toimintaprosessien on oltava 
säännönmukaisia ja ennustettavia (Seeck & Lavento 2009; Jain 2004). Vaikka byrokratia tuottaakin 
parhaimmillaan tehokkuutta ja tasavertaisuutta, se yhdistetään yleensä ”menneen maailman” jäykkyyteen 
(Maravelias & Hansson 2005). Byrokraattinen organisaatio onkin vaikeuksissa silloin, kun toimintaympäristö 
muuttuu ja muutosta on vaikea ennakoida. KIVI -hankkeen lähtöajatuksena on ollut, että kriittisen 
infrastruktuurin vakava häiriötilanne on juuri tämän kaltainen muutos toimintaympäristössä. 
 
Byrokraattisen organisaatiomallin heikkouksia on pyritty paikkaamaan esimerkiksi asiakaslähtöisyydellä ja 
verkostomaisilla yhteistyörakenteilla (Denhardt & Denhardt 2007; Kalimullah ym. 2015).  Näiden avulla on 
hajautettu valtaa ja tuotu joustavuutta tiukkojen sääntöjen tilalle (esim. Seeck et al. 2008; Mansikka-aho 

SEKAVA 

MONIMUTKAINEN 
 

Syy-seuraus -suhteet vaikuttavat 
jälkeenpäin johdonmukaisilta 
Tilanteessa on paljon ennustamattomuutta 
Järjestystä syntyy osien välisessä 

vuorovaikutuksessa 

 

Toimintamalli: tunnustele/tutki, havainnoi, 

reagoi 

KAOOTTINEN 
 

Syy-seuraus -suhteet epäselviä, muuttuvia 
ja tulkinnanvaraisia 
Pyrittävä hahmottamaan, missä ja miten 

syntyy vakautta, jotta sitä voitaisiin lisätä 

 

Toimintamalli: toimi, havainnoi, reagoi 

TIEDETTÄVISSÄ OLEVA 
 
Syy-seuraus -suhteet voivat vaihdella ajan 
ja paikan mukaan 
Kausaalisuhteiden näkeminen voi vaatia 

erityistä kykyä ja tiedon hankintaa 

 

Toimintamalli: havainnoi, analysoi, reagoi  

TUNNETTU JA TIEDETTY 

 

Päätökset voidaan perustaa tosiasioihin 

Syy-seuraus -suhteet selkeitä ja ilmeisiä 
Ongelmat voidaan rajata ja eritellä 

Ratkaisukeinot voidaan standardoida ja 

delegoida 

 

Toimintamalli: havainnoi, luokittele, reagoi 
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2012). Olennaisempaa on itsekontrolli ja erilaisten luottamussuhteiden rakentaminen. Tässä niin sanotussa 
jälkibyrokratiassa olennaista on toimijuus, ei rakenteet (Esim. Seeck 2007; Maravelias 2003). Byrokratia ja 

jälkibyrokratia ovat kuitenkin vain teoreettisia ideaalimalleja, jotka tosielämässä yhdistyvät  kyse ei ole 
joko-tai -tilanteesta. Rhodes ja Price (2010) vertaavat tilannetta isännän ja loisen väliseksi suhteeksi; 
jälkibyrokratia tarvitsee byrokratian isännäkseen voidakseen elää ja kasvaa.  
 

Taulukko 2. Byrokratian ja jälkibyrokratian tunnuspiirteitä (taulukon sisältöä mm. Johnson ym. 2009; Mansikka-aho 
2012). 

 

BYROKRATIA JÄLKIBYROKRATIA 
 Alhainen luottamus, käskyvaltasuhteet 

 Ennustettavuus- ja tehokkuushakuinen 

(efficiency) 

 Vähäinen harkinnanvaraisuus 

 Kontrolli saavutetaan sääntöjen ja 

kannustinten noudattamisella 

 Johtaminen perustuu rationaalis-legaaliseen 

valtuutukseen 

 Rationaalisuus 

 Toiminta etukäteen tarkoin säänneltyä 

 Virallinen, muodollinen 

 Keskitetty 

 

 Korkea luottamus, dialogisuus 

 Sitouttamiseen ja valtuuttamiseen perustuva 

joustavuus- ja tehokkuushakuisuus 

(effectiveness) 

 Korkea harkinnanvaraisuus, tilaa luovalle 

päätöksenteolle 

 Kontrolli saavutetaan vastuullisella 

autonomialla, joka perustuu syvälle 

juurtuneeseen moraalikäsitykseen 

 Johtaminen oppivaa ja karismaan pohjautuvaa 

 Arvokeskeisyys 

 Toiminnassa spontaaniutta 

 Epävirallinen, joustava 

 Hajautettu 

 
 

Kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteessa muodostuva toimintaympäristö edellyttää kykyä luoda hetkessä 
yhteistoiminnallisia verkostoja voimavarojen yhdistelemiseksi.  
 
Hannele Seeck kumppaneineen ovat tarkastelleet Nokian vesikriisin johtoryhmätyöskentelyä juuri tämän 
käsiteparin viitekehyksessä (Seeck et al. 2008; Seeck & Lavento 2009). Vesihuolto toimii hyvänä esimerkkinä 
palvelusta, jonka järjestäminen normaalioloissa perustuu ajatukseen ennustettavuudesta ja vakaudesta. 
Kriisitilanteessa palvelun tuotannolta edellytetään myös jälkibyrokraattisia toimintamalleja. Tutkijat 
kuvailevat havaintojaan muun muassa näin: 
 

”Tyypillisesti kriisiryhmä vastaa kriisisuunnitelmien tekemisestä ja niiden toimeenpanosta. 
Se joutuu kriisitilanteessa myös vastaamaan asioista, joita kriisisuunnitelmista puuttuu, 
mutta joita kriisinhallinta vaatii, sekä päivittämään suunnitelmat vastaavan varalle. [...] 
Nokian vesikriisi tarjoaa esimerkin siitä, mitä tapahtuu, kun byrokraattiset organisaatiot 
alkavat kriisin johtoryhmätasolla toimia jälkibyrokraattisesti. Tämä ei ole yksiselitteisesti 
helppoa, sillä vaikka kriisiryhmä toimisi jälkibyrokraattisesti, organisaatiot, joista 
kriisiryhmien edustajat on koottu, toimivat usein byrokraattisesti. Haasteena on yhdistää 
nämä kaksi toimintakulttuuria ja vielä akuutissa kriisitilanteessa.” (Seeck & Lavento 2009, 
35 ja 53) 

 
Yksi relienssin aspekti on kyky tunnistaa tilanne, joka edellyttää irtiottoa tai etäisyyden ottamista 
byrokraattiseen toimintamalliin ja siirtymistä suuremassa tai pienemmässä määrin jälkibyrokraattisen 
toimintamoodiin.  Kuten Seeck ja Lavento (2009) muistuttavat, kriisitilanteissa ei tule unohtaa 
byrokraattisen organisaation piirteitä; byrokratia toimii, jos sitä on harjoiteltu ja sen mekanismit sujuvat. 
Itseasiassa siirtyminen byrokratiapainotteisista toimintatavoista jälkibyrokratiaa ilmentäviin 
toimintatapoihin edellyttää kaikesta huolimatta sääntöjä, toimintaa ohjaavia rakenteita ja jopa hierarkkisia 
valtasuhteita. Yhteisharjoittelu on Gladwell (2007) mukaan ratkaisevassa roolissa kyvyssä toimia 
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odottamattomissa tilanteissa. Gladwell ammentaa argumenttinsa improvisaatioteatterista, jossa 
esimerkillisellä tavalla konkretisoituu organisaation asettuminen uuteen ja yllättävään tilanteeseen. 
Näyttelijöille annetaan jokin aihe tai idea, josta tulee ilman käsikirjoitusta tai määrättyjä repliikkejä tuottaa 
esitys. Spontaanista luonteestaan huolimatta tilanne ei – ainakaan taidokkailla organisaatioilla – ole 
laisinkaan kaoottista. Gladwellin mukaan tämä johtuu siitä, että ryhmät noudattavat tiettyjä nyrkkisääntöjä 
ja rakenteita, jotka on harjoittelun kautta iskostettu yhteistoiminnan osaksi.  
 
Vaikka jälkibyrokratiaa ilmentäviä verkostomaisuuden, sopeutuvuuden ja ketteryyden elementtejä 
onnistutaan verrattain helposti soveltamaan esimerkiksi pienehköissä tiimimuodostelmissa, se, miten 
vastaava onnistuu suurissa, perinteisesti vahvaan byrokratiaan perustuvissa organisaatioissa on epäselvää 
(ks. esim. McChrystal ym. 2015). 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 ja käytänteitä, mutta on tarpeen niin 
vaatiessa käytettävissä toimintakapasiteettina ja ongelmanratkaisuresurssina.  
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4 Viranomaisyhteistyö kriittisen infrastruktuurin vakavissa häiriötilanteissa 
 

Sisäisen turvallisuuden strategiassa (2017) yksi toimenpidekokonaisuus koskee turvallisuusviranomaisten 
toimivaltuuksia, suorituskykyä ja valmiutta. Keinoina, joilla näitä pyritään kehittämään, on mainittu muun 
muassa seuraavaa: 
 

 määritellään viranomaisten normaali- ja poikkeusolojen toimivaltuudet sekä virka-apumenettelyt 

 toteutetaan lainsäädäntöhankkeita hybridi- ja informaatiovaikuttamisen uhkiin, laittomaan 
maahantuloon §sekä terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen sekä verkko‐ ja 
talousrikollisuuteen varautumiseksi ja vastaamiseksi.  

 luodaan sisäisen turvallisuuden viranomaisille myös normaalioloissa käytettävissä olevat reservit, 
harjoitetaan niitä ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutokset.  
 

Varautumisen ja valmiuden osalta keinoksi nimetään se, että parannetaan varautumisen toimintamalleja 
kaikilla tasoilla jatkokehittämällä kansallista riskienarviointia, aie- ja valmiussopimuksia eri toimijoiden 
välillä, suuronnettomuusvalmiutta sekä varmistamalla näihin liittyvä harjoitustoiminta. 
Hybridivaikuttamisen ja viestinnän osalta mainitaan mm., että kehitetään strategista turvallisuusviestintää 
osana viranomaisten tavanomaista viestintää ja kriisiviestintää. Osana turvallisuusosaamisen ja 
kriisinkestävyyden vahvistamista todetaan, että laaditaan ja toimeenpannaan toimintasuunnitelma 
kansalaisten kriisinkestokyvyn parantamiseksi. Toiminnassa keskitytään erityisesti henkiseen 
kriisinkestokyvyn edistämiseen ja ajankohtaisiin turvallisuusosaamisen haasteisiin, kuten 
informaatiovaikuttamisen tunnistamiseen. (SM 2017, 38-39.)  
 
Pelastustoimen strategiassa todetaan, että yhteiskunnan toimivuus riippuu siitä, että kaikki olennaiset 
toimijat ovat varautuneet erilaisiin häiriötilanteisiin ja myös poikkeusoloihin. Yhteiskunnan eri toiminnot 
kytkeytyvät toisiinsa siten, että minkään yksittäisen toimijan varautuminen ei riitä vaan tarvitaan kaikkien 
toimijoiden valmiutta vastata erilaisiin häiriötilanteisiin. (SM 2016, 14.) 
 
Pelastustoimen tehtäviin kuuluvat väestön varoittaminen, uhkaavan onnettomuuden torjunta sekä 
onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja 
pelastaminen sekä näihin liittyvät johtamis-, viestintä-, huolto- ja muut tukitoimet3  (Pelastuslaki 2011/379, 
5:32). Kriittisen infrastruktuurin häiriöt vaikuttavat pelastustoimen tehtäviin kahdella tasolla. Yhtäältä kyse 
on toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta ja kyvystä vastata päivittäisiin onnettomuus- ja vaaratilanteisiin. 
Toisaalta vakava kriittisen infrastruktuurin häiriö synnyttää itsessään uuden turvallisuustilanteen, missä 
avun tarvitsijoiden määrä sekä avun tarpeen luonne poikkeavat normaalioloista. Pelastustoimen on 
kyettävä myös tällöin suojaamaan ihmisiä, omaisuutta sekä ympäristöä tilanteen aiheuttamilta vaaroilta.  
 
Pelastustoiminnan johtajalla on normaalioloissa laajat toimivaltuudet. Hän voi onnettomuus- tai 
vaaratilanteessa muun muassa määrätä ihmisiä suojautumaan sekä evakuoida ihmisiä ja omaisuutta tai 
määrätä antamaan käytettäväksi rakennuksia, viesti- ja tietoliikenneyhteyksiä ja välineitä sekä 
pelastustoiminnassa tarvittavaa kalustoa ja tarvikkeita. Lisäksi hänellä on oikeus määrätä palo- ja 
onnettomuuspaikalla tai sen läheisyydessä oleva työkykyinen henkilö avustamaan pelastustoiminnassa, jos 

                                                           
3 Sosiaali- ja terveystoimella on vastuu väestön terveyden- ja lääkintähuollon, majoituksen ja perushuollon 
järjestämisestä. Kuntien vastuulle kuuluu yhteiskunnan perustoimintojen, erityisesti infrastruktuurin, ylläpito sekä 
ruoka- ja päivittäistavarahuolto. Järjestölähtöinen valmiustoiminta täydentää julkista palvelua pelastustoimessa sekä 
sosiaali- ja terveystoimen osalta. Yksityisille rakennuksen omistajille ja toiminnanharjoittajille on säädetty erikseen 
omatoimista varautumista koskevia velvoitteita onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten, omaisuuden ja 
ympäristön suojaamiseksi vaaratilanteissa. (Peltonen 2017, 213.) Puolustusvoimien yhtenä tehtävänä on osallistua 
pelastustoimintaan ja avustaa muita viranomaisia eli antaa virka-apua normaalioloissa, ei pitkäkestoisissa tehtävissä. 
Väestön suojaamista koskien poliisin tehtävänä on valvoa yleistä järjestystä. 
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se on välttämätöntä ihmisten pelastamiseksi tai onnettomuuden torjumiseksi. Päätöksen väestön 
varoittamisesta tekee pelastustoiminnan johtaja tai poliisijohtoisessa tilanteessa poliisi.  Poliisi vastaa 
vaara-alueiden eristämisestä ja muista järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluvista tehtävistä 
onnettomuuspaikalla.  Poliisijohtoisissa tilanteissa pelastustoimi tukee sitä oman vastuualueensa 
mukaisesti. (Peltonen 2017, 216, 231-233.) 
 
Poliisin tehtäviin kuuluu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja rikosten ennalta estäminen 
(Poliisilaki 1195/493, 1:1). Kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva vakava häiriötilanne saattaa aiheuttaa 
monenlaisia ponnisteluja tähän perustehtävään liittyen. Kriittisen infrastruktuurin vakavan häiriötilanteen 
syy voi olla pitkäänkin epäselvä. Häiriötilanne käynnistää välittömästi viranomaisten toiminnan tilanteen 
normalisoimiseksi tai sen hallintaan saattamiseksi ja lisävahinkojen synnyn estämiseksi. 
 
Väestö saattaa lähteä hakeutumaan pois kaupungeista, mikä synnyttää liikenneruuhkia. Etenkin suurissa 
kaupungeissa sähkökatko sotkisi myös kaupungin sisäistä liikennettä ja aiheuttaisi ruuhkia sekä 
onnettomuuksia. Vaarana on raivaustyön viivästyminen johtuen tapausten korkeasta määrästä ja siitä, että 
poliisilla ja pelastuksella voi olla vaikeuksia päästä tapahtumapaikoille. Ajoneuvoja saatetaan myös hylätä. 
Moottoriliikenne kuitenkin todennäköisesti vähenee ensimmäisen vuorokauden jälkeen voimakkaasti. 
(Petermann ym. 2011, 14-15.) Puutteellinen vesihuolto voi aiheuttaa samankaltaista liikehdintää ja 
yllätyksellisiä seurauksia. Tiedottamisesta ja varoittamisesta riippuen kansalaiset saattavat lähteä 
hakemaan tietoa kodin ulkopuolelta. Suurten, mahdollisesti ymmällään olevien ja vihaistenkin joukkojen 
laajat kokoontumiset ja omien etujen turvaamisen halu saattavat aiheuttaa erilaisia järjestyshäiriöitä. Jos 
kysymys on ihmisen pahansuopaisuuden aiheuttamasta häiriöstä, on mahdollista, ettei avustus- ja 
korjaustoimenpiteitä voida suorittaa turvallisesti ilman poliisin läsnäoloa. Ruoanjakelu saattaa vaatia 
yleisen järjestyksen takaamista. Koska laajamittaisessa ja pitkittyneessä sähkökatkossa käteiselle rahalle 
tulisi tarvetta, sen kuljetuksen ja jakelun tulee tapahtua turvallisesti. Yksityiset vartiointiyritykset saattavat 
tarvita poliisin resursseja takaamaan riittävän turvallisuuden. (mm. Petermann ym. 2011, 18, 23.)  
 
Kansalaisten ja poliisin välinen luottamus on tärkeä tekijä siinä, miten kansalaiset toimisivat esimerkiksi 
vakavissa kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteissa. Tämän luottamuksen rakentaminen ja jatkuva 
ylläpitäminen on tärkeää kaiken aikaa, sillä häiriötilanteen sattuessa kohdalle ei paljoa ole enää tehtävissä. 
Toisaalta myös poliisin, tai ylipäätään viranomaisten, ja kansalaisten tuttuus lisää osaltaan luottamusta. 
Pienten paikkakuntien etuna on se, että kansalaiset tuntevat toisensa paremmin ja osaavat tarvittaessa 
auttaa heikommassa asemassa olevia naapureitaan spontaanisti.  
 
Yksi luottamukseen liittyvä tekijä voi olla se, missä määrin kansalaisten ja poliisien näkemykset 
poliisitehtävien priorisoinnista normaalitilanteessa ja vakavassa häiriötilanteessa eroavat toisistaan. 
Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan (esimerkkinä vuoden 1992 hurrikaani Andrew) sekä kansalaisilla että 
poliiseilla oli varsin yhdenmukainen näkemys siitä, mitkä poliisitehtävät ovat tärkeitä niin 
normaaliolosuhteissa kuin vakavassa häiriötilanteessakin, ja käytännössä poliisi toimi myös tämän 
näkemyksen mukaisesti (ts. suoritti tehtäviä, jotka nähtiin tärkeiksi). Hengenpelastamiseen liittyvät 
tehtävät sekä tilanteen aiheuttaman ryöstelyn (looting) torjunta nähtiin häiriötilanteessa korkeammin 
priorisoituina kuin esimerkiksi perheriitoihin puuttuminen (family disputes) ja huumerikollisuuden torjunta 
(drug enforcement). (Lanza-Kaduce ym. 1998.) 
 
Erilaisia poliisityön tyylejä on löydetty tutkimuksessa "laillisuustyyli" (legalistic style of policing), joka 
korostaa hierarkkista, autoritaarista johtamistyyliä, joka on tehokas, kun tarvitaan keskitettyä johtamista, 
on tarpeen tehdä nopeita priorisointeja, ja hoitaa useita tehtäviä samanaikaisesti. Komentoketju varmistaa, 
että käskyjä otetaan ja raportoidaan vain yhdelle tasolle. Tämä tyyli on myös tehokas, kun pitää varmistaa 
yhdenmukainen toimintatapa ja viestiä siitä tehokkaasti ja selkeästi. "Lainvartijatyyli" (watchman style of 
policing) korostaa ei-keskitettyä komentorakennetta ja antaa toimijoille enemmän mahdollisuuksia 
joustavampaan toimintaan järjestyksenpidossa. Poliisit voivat arvioida tilanteita räätälöidysti ja parhaiten 
kuhunkin kohdattuun ongelmatilanteeseen soveltuvasti. Tyylissä korostuu myös järjestyksen pitämisen 
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tavoite ylimpänä laillisuuden kirjaimellisen noudattamisen sijaan ja kokonaisarvio tilanteesta sekä sen 
mukainen toiminta. Palvelutoiminnan tyyli (service style of policing) sen sijaan on poliisin ja kansalaisten 
välisiä suhteita ja niiden kehittämistä korostavaa (vrt. lähipoliisitoiminta), siitä huolimatta, että poliisit kyllä 
hoitavat myös rikosten estämistehtävää ja reagoivatkin havaittuihin rikoksiin. (Bonkiewicz & Ruback 2012, 
142-149; Bonkiewicz & Ruback 2010, 374-376.)4  
 

4.1 Poliisin ja pelastustoimen yhteistyön reunaehtoja tutkimuskirjallisuudessa 

 
Viranomaisten yhteistyössä tai -toiminnassa voidaan erottaa erilaisia muotoja. Jaksottainen yhteistoiminta 
muistuttaa liukuhintatyötä, jossa yhden täytyy tehdä oma osansa yhteisessä työkohteessa, jotta toinen voi 
tehdä omansa. Kukin ikään kuin odottaa omaa vuoroaan toteuttaa oma osansa kokonaistyöstä. 
Rinnakkaisessa yhteistoiminnassa kukin taho toimii samanaikaisesti toisten kanssa, mutta keskittyy omaan 
tehtäväänsä. Tahot jakavat saman fyysisen tilan, mutta toimivat ikään kuin omissa ekologisissa 
lokeroissaan, jotka eivät ylitä vastuu- tai tehtäväalueiden rajoja ja kunnioittavat kunkin tahon omaa 
ammatillista autonomiaa. Mikäli jossakin kaivataan apua, sitä haetaan ja otetaan vastaan ensisijaisesti 
oman organisaation jäseniltä. Synkronisessa yhteistoiminnassa tehtäviä suoritetaan edellistä joutavammin 
ja tarkkaillen mahdollisuuksia auttaa toisia heidän taustaorganisaatiostaan tai asemastaan riippumatta. 
Toimintaa hallitsee pikemminkin kyseinen kokonaistyö tai -tilanne ja sen vaatimukset kuin perinne tai 
vastaava. Tämä edellyttää kykyä omaksua muiden rooleja ja astua oman työroolin ulkopuolelle. (Berlin & 
Carlström 2011, 159.)  
 
Berlinin ja Carlströmin (2011, 159) tutkimus poliisin ja pelastuslaitoksen sekä sairaankuljetuksen 
yhteistyöstä Ruotsissa tuo esille sen, että vaikka kaikki tahot korostavat yhteistoiminnallisuutta omassa 
työssään, se jää joko jaksottaiseksi tai rinnakkaiseksi yhteistoiminnaksi taikka ideaaliksi, joka ei 
konkretisoidu missään käytännössä. Yhteinen viestintä on vähentynyt, kun kukin on siirtynyt käyttämään 
enenevästi omia viestintäkanaviaan, kuten sosiaalista mediaa. Erilaiset käsitykset siitä, missä johdon tulisi 
olla tapahtumapaikalla, puolestaan vaikeuttavat johtotason yhteistyötä; on keskitytty oman organisaation 
työn johtamiseen, koska se koetaan hallitummaksi, yksinkertaisemmaksi, helpommaksi ja vähemmän 
työlääksi. Se, että kukin taho toimii omalta asemaltaan käsin vaikeuttaa yhteistä oppimista tapahtuman 
jälkeen ja rajaa sen pitkälti vain oman organisaation piiriin. (Emt.) 
 
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 useiden eri toimijoiden 
hälytystoiminnan yhteistyöstä, ongelmat juontuvat yleensä johto- ja valvontajärjestelmien, roolien ja 
vastuiden epäselvyyksistä. Eri tahoilla tulisi olla aikaisempaa kokemusta yhdessä toimimisesta. Niiden tulisi 
tuntea toistensa työkulttuurit, osaaminen ja resurssit. (Salmon ym. 2011, 153; Anttila 2019.) Tutkimuksen 
mukaan Suomessakaan viranomaiset eivät tunne toistensa lakeja eikä moniviranomaistoiminnan 
johtosuhteista ole säädetty laissa selkeästi. Tästä aiheutuu jännitteitä pelastusviranomaisten ja poliisin 
välille sekä harvaan asutuilla seuduilla edellä mainittujen ja rajaviranomaisten kesken. Pelastuslaista 
aiheutuvat toimintaesteet koskevat nimenomaan häiriötilanteiden moniviranomaistoimintaa, eivät 
normaalitoimintaa. (Kivelä 2016, 131.) 
 

                                                           
4 Häiriötilanteen eri vaiheissa on hyvä soveltaa erilaisia strategioita. Alkuvaiheessa ihmiset tarvitsevat 
ensisijaisesti viranomaisen luotettavaa tilannearviota, joten laillisuustyyli sopii parhaiten tähän vaiheeseen. 
Tätä myöhemmin ihmiset saattavat olla huolissaan mm. jätetyn kotinsa turvallisuudesta, jolloin 
lainvartijatyyli korostuu. Toipumisvaiheessa tarvitaan palveluorientoituneempaa poliisitoimintaa, joka 
rauhoittaa pelkoja ja auttaa palaamaan normaaliin. (Bonkiewicz & Ruback 2012, 142-149; Bonkiewicz & 
Ruback 2010, 374-376.) 
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Organisaatioilla, joissa asiantuntemus perustuu selkeään työnjakoon ja joissa korostetaan ainutlaatuisuutta 
suhteessa toisiin ammattikuntiin, on vaikeampaa tehdä yhteistyötä. Tavanomaisten roolien ja raja-aitojen 
säilyttäminen poikkeavissakin tilanteissa saattaa tehdä ammatti-identiteetistä haavoittuvan. (ks. Weick 
1993.)  
 

”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.) 

 
Yhteistyövaikeuksia esiintyy perinteisesti ns. kovan ja pehmeän turvallisuuden toimijoiden, siviili- ja 
puolustusviranomaisten, yksityisen ja julkisen sektorin, kunnallisten ja vapaaehtoisten sekä paikallisten, 
alueellisten ja kansallisen tason viranomaistoimijoiden välisissä suhteissa (Lindberg ja Sundelius 2013, 1300-
1305). Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteisharjoituksia pidetään tärkeinä, jotta eri tahot tiedostavat 
jokaisen roolin ja vastuualueet sekä viestinnän merkityksen. Vaikutusta on myös sillä, että on mahdollisuus 
saada muilta palautetta ja oppia todentuntuisessa ympäristössä ja tilanteessa, jolloin toimijoiden 
osaaminen kasvaa ja luottamus muihin lisääntyy. (Wilson & Gosiewska 2014, 643.)   
 
Valmiuslakia pidetään toimivana poliisin kannalta ja se mahdollistaa poliisille omaehtoisen varautumisen ja 
valmiussuunnittelun. Poliisin valmiuslaintulkinta haittaa kuitenkin viranomaisten yhteistä varautumista. 
Poliisi mieltää häiriötilanteisiin varautumisen ensi sijassa pelastuslaitosten ja kuntien väliseksi asiaksi. 
Asenteellisena esteenä yhteistyölle pelastuslaitoksen kanssa vaikuttaa myös valtio-kunta -suhde eikä 
poliisin piirissä täysin luoteta kuntien omistamiin itsenäisesti toimiviin pelastuslaitoksiin. Samoin poliisi 
suhtautuu varauksellisesti siihen, että toinen hallinto suorittaa poliisin tehtäväalueeseen kuuluvia tehtäviä. 
Poliisin omaehtoinen ajattelu saattaa vieroksua yhteistoimintaa muiden viranomaisten kanssa. Poliisin 
yhteistoimintatilanteet pelastusviranomaisten ja puolustusvoimien kanssa vaatisivat poliisin kannalta 
säädösten täsmentämistä PTR-lain esimerkin mukaisesti. Poliisin PORA 3-hallintouudistuksessa 
pelastustoimesta eriytyneet rakenteet ovat entisestään heikentäneet häiriötilanteiden 
johtamisedellytyksiä. (Kivelä 2016, 155, 190-191.) 
 
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 niin vakavia yhteistyöhön liittyviä haavoittuvuuksia ja puutteita, että niiden paljastamisen 
katsottiin vaarantavan kansallista 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 ja 
toivottuun lopputulokseen. Ongelmana oli sovittaa yhteen yhteistyön vaatimus ja ministeriöille kuuluva 
itsenäinen toimivalta. Yhteistyön lähtökohtana oli Hjelumin ja Laegreidin 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 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 sovittamiseen tavoilla, jotka mahdollistavat hyvien asioiden 
tapahtumisen yli ajan kestävästi...” (Bryson ym. 2015, 12.) 
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4.2. Järjestöt ja vapaaehtoistoiminta resurssina 

 
Siirtyminen “komentaa ja kontrolloida” -ajattelusta kohti yhteistyöstä ja yhdessä toimimista vaatii 
viranomaisia ja muita toimijoita tiedostamaan ja hyväksymään epävarmuutta ja ennalta arvaamattomuutta 
sosioekonomisten systeemien monimukaisuuden takia. Viranomaistoiminnan lisäksi suhtautuminen 
kansalaisiin on erilainen näissä kahdessa paradigmassa. Jälkimmäinen hyödyntää kompleksisen systeemin 
luontaista sopeutumiskykyä ja esimerkiksi rohkaisee kansalaisten halukkuutta ja kyvykkyyttä auttaa itseään 
ja muita mieluummin kuin kokee kansalaiset passiivisiksi sivullisiksi. (Dahlberg 2017, 23.) 
 
Pelastustoimen vahvuutena sekä osoituksena pysyvyydestä ja sopeutumiskyvystä on se, että vakinaisen 
henkilöstön tukena on laaja vapaaehtois- ja sopimuspalokuntien verkosto. Viranomaiset hyödyntävät 
vapaaehtoisresurssia päivittäistehtävissä, mutta laajoissa häiriötilanteissa avuntarve kasvaa ja 
monipuolistuu. Tämä lisää tarvetta päivittäisen toiminnan ylittäville lisäresursseille sekä yhteistoiminnalle. 
(Hatakka 2014, 97.) Vapaaehtoisten on todettu olevan omaksuvan hyvin hybriditoiminnan, joka hyödyntää 
sekä komentoja että joustavuutta. (Bhandari ym. 2014, 236). Järjestöt ja niissä toimivat vapaaehtoiset 
nähdäänkin kustannustehokkaaksi tavaksi ylläpitää palvelujärjestelmää sekä tarvittaessa mobilisoida 
laajempiakin resursseja yhteiskunnan turvaksi.  Toiseksi vapaaehtoistoiminnalla on suuri merkitys 
onnettomuuksien ehkäisyssä, turvallisuustaitojen opettamisessa, kansalaisten aktivoinnissa sekä 
lisäresurssina häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (Perttula 2013; Hatakka 2014; Barbour & Manly 2016).  
 
Järjestöjen ja viranomaisten yhteistyön käytännöistä puhuttaessa on yleensä nostettu esille huoli 
tarvittavien resurssien määrästä sekä osaamisesta (Siisiäinen 2003; Saukkonen 2013). Esimerkiksi 9/11 
vapaaehtoistoiminnan koordinaatio epäonnistui osittain eikä kaikilla ollut tarvittavaa koulutusta niihin 
tehtäviin, mihin oli tarvetta saada lisäjoukkoja (Kapucu & Van Wart 2006, 300-302). Jalava ym. (2017) 
mukaan viranomaiset eivät näe turvallisuusalan järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön esteenä 
lainsäädäntöä, jota he pitävät selkeänä ja yhteistyötä tukevana, vaan esteet ovat pikemminkin asenteellisia. 
Järjestöjen roolia ei ole tunnistettu kaikkialla ja niin viranomaisten kuin järjestöjenkin huolena on 
järjestöjen osaamisen alihyödyntäminen. (Jalava ym. 2017, 107.)  
 
Neljäs sektori nähdään viranomaisten (kuten myös järjestöjen) näkökulmasta sekä mahdollisuutena että 
riskitekijänä. Viranomaiset painottavat, että operatiivisissa tilanteissa neljännen sektorin käyttö pitää olla 
aina organisoitua ja tämä organisointi olisi syytä olla kolmannen sektorin vastuulla nykyistä selvemmin. 
(Jalava ym. 2017, 108; ks. myös Barbour & Manly 2016, 344-345.) 
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5. Vakavan häiriötilanteen vaikutukset yhteiskuntaan 
 
Vakavat häiriötilanteet voivat koskea suurta joukkoa ihmisiä, jolloin normaaliolosuhteisiin mitoitettu 
palvelu- ja auttamisjärjestelmä ei kykene vastaamaan kasvaneisiin tarpeisiin. Sillä, miten ihmiset 
käyttäytyvät, onkin huomattava merkitys häiriötilanteen seurausten kannalta.  Tutkimusten mukaan 
ihmiset varautuvat riskeihin ja uhkatilanteisiin, jotka he mieltävät omalla kohdallaan merkittäviksi tai 
todennäköisiksi. Aikaisemmat kokemukset tietynlaisista vaaratilanteista lisäävät varautumista 
kyseisenkaltaiseen tilanteisiin, mutta eivät vaikuta varautumiseen muihin vaaroihin. (Helsloot & Ruitenberg 
2004, 98-101.) Ihmisten luottamus yhteiskunnan toimintakykyyn toisaalta kannustaa ihmisiä varautumaan 
myös henkilökohtaisesti, mutta toisaalta vähentää epäluottamusta kokevien henkilöiden halukkuutta 
toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa ohjeita. Tavallisesti kansalaiset kokevat olevansa 
varautuneempia kuin mitä he erilaisten mittareiden mukaan oikeasti ovat. (Donahue ym. 2014.)  
 
Tutkimuskirjallisuuden mukaan viranomaisten varautuminen ja toiminta vakavien häiriötilanteiden aikana 
perustuu usein virheelliseen käsitykseen siitä, miten ihmiset toimivat (mm. Drury ym. 2013; Nogami & 
Yoshida 2014). Käsitykset voidaan koostaa kolmeksi erilaiseksi myytiksi, jotka kaikki on käytännössä todettu 
useimmiten harvinaisiksi tai epätodellisiksi. Myytit ovat: 
 

 Paniikkimyytti, joka pätee todellisuudessa vain silloin, kun havaitaan välitön ja vakava uhka, kun 
käytössä on vain yksi tai muutama pakoreitti ja tilanne vaatii nopeaa ulospääsyä, tai pakoreitit ovat 
sulkeutumassa eikä tilanteessa ole kommunikaatiota.  

 Avuttomuus- ja riippuvuusmyytti, vaikka tosiasiassa ihmiset ovat yleensä hyvinkin rationaalisia, 
kykeneväisiä ja valmiita toimimaan, ensimmäisinä paikalla ja jo käynnistäneet auttamisen (”The 
public are the "first responders”), kun viranomaiset saapuvat, eivät yleensä riippuvaisia valtion tai 
muiden organisaatioiden tarjoamasta avusta ja suojasta, vaan kääntyvät perheen ja ystävien 
puoleen.  

 Myytti laajamittaisesta ryöstelystä katastrofitilanteessa, vaikka tosiasiassa ryöstelyä tapahtuu vain 
vähän ja mikäli ollenkaan ja kysymys on yleensä vahingoittuneen yhteisön ulkopuolisista tekijöistä. 
(Helsloot & Ruitenberg 2004, 101-104; Tierney, Bevc & Kuligowski 2006, 58; Drabek 1986; 
Quarantelli & Dynes 1977.) 
 

Katastrofimyyttejä vahvistavat populaarikulttuuri, erityisesti katastrofielokuvat, joissa ihmiset joko 
ryntäilevät päättömästi tai jäävät lamaantuneina paikallaan, ja media, joka esimerkiksi hurrikaani Katrinan 
yhteydessä tuotti kuvaa katastrofialueesta sotatoimialueen kaltaisena paikkana, jonne ei kannattanut 
mennä, ellei halunnut tulla ryöstetyksi tai jopa tapetuksi. (Tierney ym. 2006, 58-60.) Pahimmillaan 
katastrofimyytit voivat tarpeettomasti estää pelastustyöntekijöitä menemästä paikalle. Tällöin esimerkiksi 
pelastusviranomaiset saattavat tehdä päätöksiä pohjautuen virheelliseen tietoon, priorisoida järjestyksen 
ylläpitoa auttamisen ja pelastustöiden sijaan, kuten New Orleansissa tapahtui. Myytit voivat vahvistaa 
ajatusta, että avuksi tarvitaan väistämättä puolustusvoimia ja lainvalvontaviranomaisia sen sijaan, että 
tuetaan yhteisöjen omaa vahvuutta ja resilienssiä sekä vahvistetaan niiden kumppanuuksia ja luottamusta 
toisiinsa. (Tierney ym. 2006, 60, 76.) 
 
Koska viranomaisilta menee oma aikansa tilanneorganisaation perustamiseen, joutuvat ihmiset luottamaan 
paljolti omaan ja muilta spontaanisti saamaansa apuun. Maallikoiden ja tehtävään vihkiytymättömien 
toiminta esimerkiksi onnettomuuspaikoilla nähdään usein negatiivisena, enemmän haittaa kuin hyötyä 
tuottavana. Suunnittelussa tulisi 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.) 
 
Kotitalouksien varautumistutkimuksessa tärkeänä tutkimuskohteena on pidetty sellaisten riskiryhmien 
tunnistamista, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia (vulnerable) onnettomuuden sattuessa. Riskiryhmiin 
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katsotaan kuuluvan ainakin vanhukset, naiset, lapset, yksinhuoltajaperheet, etniset vähemmistöt, 
maahanmuuttajat, vähävaraiset sekä henkilöt, joilla on terveydellisiä ongelmia tai jotka ovat riippuvaisia 
apuvälineistä. Haavoittuvat ryhmät ovat varautuneet heikoimmin ja ovat eniten ulkopuolisen avun 
tarpeessa myös erilaissa vakavissa häiriötilanteissa. (Eisenman ym. 2009; Nix-Stevenson 2013.)  
 
Kyselytutkimusten (Kekki 2017, Laurikainen 2019) mukaan useimmat ihmiset eivät ole varautuneet 
pitkäkestoisiin vedenjakeluhäiriöön tai sähkökatkoon. Arviot omasta selviytymisestään heikkenevät mitä 
pidemmästä ajasta on kyse. Heikoiten vastaajat selviytyisivät pitkään ilman juoksevaa vettä ja sähköä 
(ainoastaan 16 % yli viikon tai pidempään). Jopa 22 prosenttia vastaajista selviäisi ilman juoksevaa vettä alle 
vuorokauden ja 62 prosenttia vain 1-2 vuorokautta. Haavoittuvimpia selviytymisen suhteen olivat 
kaupungeissa asuvat henkilöt, nuoret ja taloudellisissa vaikeuksissa olevat henkilöt. (Kekki 2017, 50.) 
 
Yhteisöjen reaktioita käsittelevien katastrofitutkimusten haasteena on usein, että tutkimukset ajoittuvat 
katastrofin jälkeiseen aikaan, jolloin muutoksen tarkastelu on hankalaa. Yhteiskunnan kriisinkestävyyteen 
vaikuttavat kansalaisten auttamishalu ja solidaarisuus toisia kohtaan (mm. Laurikainen 2016). Yhteisöllisyys 
ja solidaarisuus yleensä voimistuvat katastrofien aikana. (esim.). Kuitenkin myös antisosiaali9ta ja laitonta 
käyttäytymistä ilmenee. (Petermann ym. 2011, 39.) Myös vakavien häiriötilanteiden tai onnettomuuksien 
luonne vaikuttaa reaktioiden voimakkuuteen ja yhteisön tuntemaan solidaarisuuteen. Mahdolliset 
terroriteot voivat synnyttää erilaista käyttäytymistä yksilöissä ja yhteisöissä kuin esimerkiksi sähkökatko. 
Luonnononnettomuuksista toipuminen on psyykkisesti helpompaa kuin yhteisön turvallisuutta 
järkyttäneestä terroristi-iskusta (Collins 2004, 55; ks. myös Turkel 2002).  
 
Kansalaisten kriisinkestävyyttä käsittelevän tutkimuksen (Laurikainen 2019) mukaan puolet vastaajista 
ilmoitti, ettei tarvitsisi ulkopuolista apua pitkän sähkökatkon kaltaisessa vakavassa häiriötilanteessa. 
Kaupunkilaiset arvioivat keskimääräistä harvemmin pärjäävänsä itsenäisesti. Suurin osa vastaajista (86 %) 
uskoi kuitenkin saavansa apua vakavan häiriötilanteen aikana sitä tarvitessaan. Yli puolet (57 %) ilmoitti 
turvautuvansa vähintäänkin perheensä apuun. Vain noin joka kymmenes (9 %) uskoi turvautuvansa poliisin 
tai pelastustoimen apuun. Suurin osa vastaajista oli myös valmis auttamaan jotain tahoa. Vain kaksi 
prosenttia ei auttaisi ketään. Yhteensä 60 prosenttia vastaajista arvioi, että voisi oma-aloitteisesti osallistua 
vähintäänkin melko todennäköisesti vapaaehtoistehtäviin, mikäli yhteiskuntaa kohtaisi vakava kriisi tai 
häiriötilanne. Mikäli vapaaehtoistehtäviin pyydettäisiin, esimerkiksi viranomaisten tai järjestön toimesta, 
peräti 77 prosenttia vastaajista olisi valmis osallistumaan. (Emt. 2019, 47.) 
 
Tutkimuksessa (Laurikainen 2019) haluttiin selvittää, missä määrin kansalaiset luottavat viranomaisten 
varautumiseen. Yli puolet (55 %) vastaajista arveli, että viranomaiset ovat varautuneet hyvin vakavia 
häiriötilanteita, kuten pitkiä sähkökatkoja varten. Kolmannes (30 %) ei ollut samaa eikä eri mieltä ja 
ainoastaan 15 prosenttia oli täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Kaupunkialueilla (lähiöt ja 
keskusta-alueet) asuvat suhtautuvat viranomaisiin luottavaisemmin kuin maaseudulla asuvat. Tulosta 
selittää ainakin osittain se, että maaseudulla viranomaisten palvelutaso, etenkin vasteajat, ovat heikommat 
kuin tiheästi asutuilla kaupunkialueilla. Myös yhteiskunnan keskeisen infrastruktuurin, kuten 
sähköverkkojen ja tietoverkkojen jatkuvuudenhallintaan on panostettu vähemmän kaupunkikeskuksien 
ulkopuolella. (Emt. 2019, 38.) 
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6 Viranomaisten resilienssi ja sen indikaattorit 
 
Vakavassa häiriötilanteessa yksittäisten suoritteiden määrällä ennen tai jälkeen ei ole merkitystä tilanteen 

hoitamisen näkökulmasta, koska tilannetta ei ole pystytty estämään. Olennaisempaa on arvioida yksilöllisiä 

ja organisatorisia kyvykkyyksiä. KIVI -hankkeen mukaan niin viranomaisten kuin kriittisen infrastruktuurin 

palveluntuottajienkin resilienssin yksi keskeinen rakennusaine on kyky tehdä tarkoituksenmukaista 

yhteistyötä vakavan häiriötilanteen eri vaiheissa ja erityistilanteissa. Tämä tarkoittaa ennakointivaiheessa 

kykyä osallistaa laajasti toimijoita valmiussuunnitteluun ja arvioida näiden kanssa yhdessä toimijoiden 

keskinäisriippuvuuksista seuraavia vaikutuksia omalle toimintakyvylle.  

 

 

 
Kuva 3. Viranomaisjärjestelmän resilienssi vakavassa häiriötilanteessa.  

 
Resilienssiin liittyy myös kyky johtaa ja tehdä päätöksiä. Kriisitilanteessa voidaan joutua toimimaan tavoilla, 
joita valmiussuunnitelmat ja jatkuvuuden hallinnan toimet eivät kata. Organisaation resilienssi on tällaisissa 
olosuhteissa kykyä toimia tehokkaasti muodollisten resurssien rajallisuudesta huolimatta. Tämä edellyttää, 
että organisaatiossa madalletaan toimivaltakynnyksiä ja etsitään resursseja uusista lähteistä. Haasteena on, 
että infrastruktuuripalvelujen häiriötilanteita hoitavat julkisyhteisöt, jotka ovat tottuneet muodolliseen 
toimivaltaan ja vastuuorganisaatio-asemaan (Seeck ja Lavento 2009). Vakavissa häiriötilanteissa yleisjohdon 
auktoriteetti perustuu sen sijaan yhteisymmärrykseen tilanteessa vaadituista toimenpiteistä (Seeck & 
Lavento 2009; ks. myös Özmen 2013). Häiriötilanteet toisin sanoen luovat uusia sääntöjä ja 
toimintamalleja. 
 
Asiantuntijat eivät yleensä tyypillisesti mieti vaihtoehtoja tehdessään päätöksiä, vaan käyttävät päätöstensä 

perustana kokemuksensa kautta muodostunutta prototyyppiä apuna. Tilanteet  myös rutiinitilanteet  
nähdään tämän prototyypin kautta. Näin ollen oikean toimintavaihtoehdon tapahtuminen on välitöntä. 
Aikaisempien kokemusten muodostamista prototyypeistä käytetään usein nimitystä skeemat tai kehykset, 
ja esimerkiksi lääketieteen puolella saatetaan puhua ns. sairausskripteistä, joiden kautta lääkäri tunnistaa 
oirehahmoja, joiden perusteella diagnoosi tapahtuu. Prosessi voi olla automaattinen tai vähemmän 
automaattinen. Automaation aste riippuu siitä, kuinka tunnistettava ongelma on. (Jonassen 2011, 109.)   
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Päätöksenteossa korostuu asiantuntemuksen lisäksi kokemus. Asiantuntijan päätöksenteon intuitiivisuus 
perustuu substanssiasiantuntijalle kertyneeseen kokemukseen, jota käytetään pitkälti tiedostamatta 
uusissa päätöksentekotilanteissa. Prosessia voidaan kutsua tapausperustaiseksi päättelyksi (case-based 
reasoning). Siinä ongelmanratkaisija tunnistaa tilanteen tyypilliseksi ja tutuksi, ymmärtää mikä tavoite on 
järkevä, mitkä vihjeet ovat tärkeitä ja mitä odottaa seuraavaksi, sekä lopulta valitsee sellaisen tavan toimia, 
joka todennäköisesti tuottaa toivotun lopputuloksen. (Jonassen 2011, 107-111.) 
 
KIVI -hankkeen näkökulmasta resilientti organisaatio: 
 

 seuraa toimintaympäristöään ja sopeuttaa toimintaansa muutosten edellyttämällä tavalla 

 ennakoi ja harjoittelee vakavia häiriöitilanteita ja arvioi niiden seurauksia,   

 reagoi tehokkaasti sekä ennakoituihin että ennakoimattomiin häiriötilanteisiin 

 oppii kokemuksista.  
 
Ennakointi antaa organisaatiolle aikaa varautua erilaisiin tilanteisiin. Sopeutuvuus ja joustavuus 

tarkoittavat, että tarkkailun perusteita on arvioitava ajoittain, jotta ei jäädä kiinni rutiineihin ja 

tottumuksiin. 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. 

KIVI -hankkeessa kehitettiin Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen kuntien ja maakuntien 

jatkuvuudenhallintaprojektissa (KUJA2) pohjalta muutamia keskeisiä indikaattoreita, joilla voidaan arvioida 

viranomaisten varautumista vakaviin häiriötilanteisiin. KUJA2 - arviointityökalun tasokuvausten pohjalta 

luotiin 11 erilaista indikaattoriteemaa poliisi- ja pelastusviranomaisten varautumisen tueksi.5 KUJA2 -mallin 

tasokuvauksiin on lisätty vakavien häiriötilanteiden edellyttämä kuudes, ”luova” -valmiustaso. Indikaattorit 

tasokuvauksineen on lueteltu liitteessä 1. 

Häiriönhallintaan ja kriisijohtamiseen liittyvät indikaattorit kertovat 

 kriisijohtamisen ja operatiivisen toiminnan käynnistämisen tehokkuudesta 

 kyvystä muodostaa laaja-alainen ja monipuolinen tilannekuva ja -tietoisuus (esimerkiksi 

pitkäkestoisessa ja maantieteellisesti laajassa häiriötilanteessa) 

 kriisiviestinnän onnistumisen mahdollisuuksista (mukaan lukien sen yhteensovittaminen muiden 

toimijoiden kanssa) 

 keskeisten avainhenkilöiden tavoittamisen kyvystä 

 kyvystä palata hallitusti normaaliin toimintaan ja toisaalta oppia häiriötilanteesta 

Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät indikaattorit kertovat puolestaan 

 varautumiseen liittyvien vastuiden ja velvoitteiden tuntemisesta viranomaisyksikön kaikilla tasoilla 

ja kaikissa henkilöstöryhmissä 

 varautumistoimien tarkoituksenmukaisesta organisoinnista ja resursoinnista 

 kyvystä tunnistaa kriittisiä toimintoja, aluetason keskinäisriippuvuuksia ja yhteensovittamistarpeita 

 kyvystä seurata systemaattisesti ja ennakoivasti toimintaympäristön muutoksia ja raportoida niistä 

johdolle 

 valmiussuunnitelmien ajantasaisuudesta  

                                                           
5 Tasokuvausten jatkotyöstämiseen ja muotoiluun poliisi- ja pelastusviranomaisille soveltuvaksi on saatu lupa 
Kuntaliitosta ja Huoltovarmuuskeskuksesta. KUJA 1 ja 2 -projekteista enemmän ks. 
https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/turvallisuus-ja-varautuminen/varautuminen-ja-
jatkuvuudenhallinta/kuja-jatkuvuudenhallintaprojektit 
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 kyvystä tehdä valmiussuunnittelua yhteen sovittaen keskeisten sidosryhmien kanssa 

 kyvystä jalkauttaa valmiussuunnitelmat organisaation koko henkilöstölle 

 varautumiseen liittyvän käytännön yhteistyön toimivuudesta (mukaan lukien prosessit, resurssit ja 

rakenteet) 

 yhteisten koulutus- ja valmiusharjoittelutarpeiden tunnistamisesta 

 
Riskienhallinnalla pyritään yleensä tunnistamaan riskejä ja minimoimaan niiden toteutumisen 
todennäköisyyttä suunnittelulla. Resilienssin kasvattaminen sen sijaan tähtää kykyyn sietää 
ennakoimattomuutta ja toimintakykyyn riskien toteutuessa. Seuraavassa taulukossa on eritelty näiden 
lähestymistapojen keskeisiä eroja. 
 
Taulukko 3. Riskienhallinnan ja resilienssi-näkökulmien 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 

Suhde epävarmuuteen Pyrkimys vähentää epävarmuutta Pyrkimys selviytyä epävarmuudessa 

Huomio suunnittelussa Yksittäisten riskien näkökulma Kokonaisuuksien ja 
keskinäisriippuvuuksien 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 
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7 Kriittisen infrastruktuurin luomat keskinäisriippuvuudet kaupunkiympäristössä 
 

Kriittiset infrastruktuurit mahdollistavat kaupunkien sujuvan arjen, mutta samalla tekevät siitä 
haavoittuvan. Monet kaupunkien infrastruktuurit on alun perin suunniteltu palvelemaan itsenäisinä 
järjestelminään ja vähitellen niiden väliset kytkennät ovat lisääntyneet ja tihentyneet (ks. Heino 2016). 
Ulrich Beckin riskiyhteiskunnan ideaa mukaillen voidaan sanoa, että kehitys on tuottanut riskejä, jotka eivät 
ole enää täysin kenenkään hallinnassa. Tämä on myös tuottanut infrastruktuureista tehokkaita aseita pelon 
ja turvattomuuden lisäämiseen.6 
 
Keskinäisriippuvuudet ovat infrastruktuurijärjestelmien välisiä yhteyksiä ja rajapintoja. Näiden 
vaikutuksesta häiriöt yltävät järjestelmästä toiseen ja voivat tuottaa uusia häiriöitä. Vaikka riippuvuus onkin 
käsitteellisesti ottaen yksinkertainen, on se ilmiötasolla omiaan lisäämään dramaattisesti kriittisen 
infrastruktuurin kokonaiskompleksisuutta. Se värittää laadullisesti kriittisen infrastruktuurin koko riski- ja 
haavoittuvuusmaisemaa (ks. Peerenboom & Fisher 2010; Macaulay 2009).  
 
Esimerkiksi vesihuolto on hyvin riippuvainen sähkönsaannista. Erityisesti veden pumppaaminen ja 
käsittelyprosessit samoin kuin automatisoitujen järjestelmien hallintalaitteistot tarvitsevat toimiakseen 
sähköä. Koska käsittelyprosessit ovat nykyisin pitkälle automatisoituja, niiden tietotekniset valvonta- ja 
hallintajärjestelmät, joihin viitataan yleistermillä SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition -
ohjelmistot), ovat myös yhä keskeisemmässä asemassa. Ne myös ovat potentiaalisia peukalointikohteita. 
Esimerkiksi vuonna 2000 Australian Queenslandissa prosessinohjausjärjestelmään kohdistunut hakkerointi 
johti siihen, että valtavia määriä käsittelemätöntä jätevettä pääsi virtaamaan puistoihin, jokiin ja joka 
puolelle ympäristöön (Stamp ym. 2003). 
 
Vesihuollon vakavassa häiriötilanteessa esimerkiksi järjestelmän teknisen vian tai talousveden saastumisen 
seurauksena (useita vuorokausia tai viikkoja) joutuvat kunnan asukkaat turvautumaan erilaisiin 
varajärjestelyihin talousveden osalta (tilapäisten vedenjakelupisteiden käyttö, lähialueen kaivojen käyttö, 
pullotetun veden hankinta myymälöistä jne.). Myös ruokapalveluiden tuottajat joutuvat 
vedenhankinnassaan tilapäisjärjestelyjen varaan (ruoan valmistus, hygieniatason ylläpito). Pahimmillaan voi 
syntyä talousvesivälitteinen epidemia, jolla on laajoja lähes kaikkea toimintaa koskevia suoria ja välillisiä 
vaikutuksia. Ruokapalveluiden tuotannossa tarvittava talousvesi joudutaan hankkimaan erityisjärjestelyin 
(tankkikuljetus); veden pitkäaikainen tankkisäilytys sisältää riskejä ja tankkien puhdistus täyttöjen välillä 
vaatii erityisjärjestelyjä. Hygieniariskit kasvavat ja myös keittiötilojen puhtaanapito vaikeutuu ja 
epidemiatapauksessa ilmenee työvoimapulaa. (Holopainen 2017, 20.) 
 
Järjestelmien väliset yhteydet ja niiden kautta syntyvät riippuvuudet lisäävät kriittisen infrastruktuurin 
kokonaiskompleksisuutta. Tuloksena on piileviä haavoittuvuuksia, jotka ovat kätkeytyneinä järjestelmien 
rajapintojen ja vuorovaikutusten uumeniin. (Masys 2014; Maurino et al. 2016). Piilevät haavoittuvuudet 
voivat liittyä myös organisaatioiden väliseen tiedonvaihtoon, yhteisen tilannekuvan muodostamiseen ja 
toimintakulttuureihin ongelmien identifioinnissa ja yhteisvasteiden luomisessa.  
 
Keskinäiskytkentöjen myötä monimutkaisiin 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). Verrattain 
vaatimattomillakin resursseilla toteutettu terroristinen hyökkäys systeemisesti oikein valittuihin kohteisiin 
voi ketjuuntuvien seurannaisvaikutusten kulkeutumisen kautta aiheuttaa lopulta laajalevikkeisiä häiriöitä 

                                                           
6 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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(Dobson 2010). Siksi varautumisessa ja riskienhallinnassa olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota 
keskinäisriippuvuuksiin, jotta kyettäisiin estämään vaikutusten potentiaalinen, usein ennustamattomasti 
etenevä vahinkokierre. 
 
Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuudet paljastuvat suuremmassa tai pienemmässä määrin aina 
eriasteisten häiriötilanteiden yhteydessä. Vakavien häiriötilanteiden analysointi jälkikäteen osoittaa, mikä 
kaikki on mahdollista, vaikka sen ei mahdollisesti sitä pitänyt olla, ja millä tavalla yksi tai useampi 
suojatuksi, varmistetuksi ja hallituksi oletettu järjestelmä paljasti uusia haavoittuvuuksia 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). Tältä pohjalta KIVI -hankkeessa 
on kehitetty työvälineitä, jotka auttavat tunnistamaan kriittisiä varautumisyhteistyön ja yhteensovittamisen 
tarpeita. 
 
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.) 
 
Kun infrastruktuurin toiminta edellyttää toisen infrastruktuurin tuottamaa syötettä, voidaan puhua 
fyysisestä riippuvuudesta. Riippuvuus on tällöin materiaalista, funktionaalista tai rakenteellista yhteyttä 
järjestelmien syötteiden (input) ja tuotteiden (output) välillä. Vaikka fyysiset riippuvuudet ovat usein 
selkeästi tunnistettavissa, Brown (2010) huomauttaa, että ne eivät välttämättä ole suoraan havaittavissa 
vaan voivat sijaita esimerkiksi maan alla tai rakenteiden sisällä. Lisäksi fyysisen riippuvuuden merkityksen 
arviointia monimutkaistaa se, että toiminnoille voi olla järjestettynä vaihtoehtoisia lähteitä ja kanavia, 
kuten esimerkiksi varavoimalaitteistot sähköhuollossa tai vesisäiliöt vesihuollossa. 
 

 

Kuva 4. Infrastruktuurien fyysinen riippuvuus. 

 

Infrastruktuurin osajärjestelmien välillä on kyberriippuvuussuhde silloin, kun niiden toiminta edellyttää 
tietoliikennejärjestelmien kautta välitettävää informaatiota. Kyberriippuvuuden merkitys on noussut yhä 
olennaisemmaksi riippuvuuden muodoksi erilaisten tietojärjestelmien hyödyntämisestä ja automaation 
lisääntymisestä. Gillette kumppaneineen (2008) toteavatkin, että tästä johtuen yhteiskuntien kriittinen 
infrastruktuuri on tänä päivänä haavoittuvampi kuin koskaan aikaisemmin.  
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Kuva 5. Infrastruktuurien kyberriippuvuus 

 

Kriittisen infrastruktuurin osajärjestelmien kyberriippuvuus lisää sellaisia haavoittuvuuksia, jotka ovat 
tilastollisesti epätodennäköisiä, mutta joilla on pahimmillaan valtavat ja kauaskantoiset seuraukset. Se, että 
järjestelmiä kehitettään edelleen paloittain eri kanteiltaan, voi johtaa siihen, ettei vastuuta 
haavoittuvuuksista syntyvistä potentiaalisista vahingoista on vaikea osoittaa kenellekään. Tulevaisuutta 
toisin sanoen suunnitellaan liikaa siihen luottaen, että kaikki tietämisen arvoinen on tiedossa. (IRGC 2006.) 
 
Infrastruktuuria luonnehtii maantieteellinen riippuvuussuhde silloin, kun jokin paikallisesti tapahtuva ilmiö 
aiheuttaa häiriön useamman infrastruktuurin toimintaan. Maantieteellinen riippuvuus siis edellyttää, että 
infrastruktuurit ovat sijainniltaan riittävän lähellä toisiaan. Maantieteellisen riippuvuuden laukaiseva ilmiö 
voi olla vaikkapa räjähdyksen tai tulipalon kaltainen tilanne. Samalla tavalla esimerkiksi vesihuollon 
korjaustöissä on mahdollista aiheuttaa maantieteellistä riippuvuutta ilmentävä häiriötilanne esimerkiksi 
rikkomalla kaivinkoneella sähkö- tai telekaapeleita. 
 

 

Kuva 6. Infrastruktuurien maantieteellinen riippuvuus. 

Infrastruktuuria kuvaa looginen riippuvuussuhde silloin, kun niiden toiminnat ovat yhteydessä esimerkiksi 
jonkin hallinnollisen skeeman kautta. Tällainen hallinnollinen ulottuvuus voi liittyä vaikka lainsäädännössä 
tai markkinoilla tapahtuviin muutoksiin tai johonkin operationaalisella tasolla tehtävään muutokseen. 
Yleisesti ottaen päätöksenteolla on keskeinen merkitys loogiseen riippuvuuteen, joka ei välttämättä ole 
kuitenkaan ilmiselvänä nähtävillä päätöksentekohetkellä. (Rinaldi ym. 2001; ks. myös Petit ym. 2015.) 
Esimerkiksi taloudelliset ja poliittiset tekijät voivat patistaa rakentamaan erittäin keskinäisriippuvaisia ja 
tätä kautta haavoittuvia infrastruktuureja, tehden näin myös kriittisen infrastruktuurin kokonaisuudesta 
haavoittuvamman, kaskadeille ja eskaloitumisille alttiimman järjestelmän (Grubesic & Murray 2006). 
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Kuva 7. Infrastruktuurien looginen riippuvuus. 

Loogisen keskinäisriippuvuuden ideaa täydentää yhteiskunnallinen keskinäisriippuvuus (Pederson ym. 
2006).  Infrastruktuureja voi yhdistää jokin yhteiskunnallinen tekijä – esimerkiksi yleiseen pelkoon tai 
luottamukseen liittyvä seikka –, joka yhden infrastruktuurin kohtaaman kolauksen seurauksena ulottaa 
seurauksia myös muihin järjestelmiin.  
 

SÄHKÖ

TIETOLIIKENNE
VIESTILIIKENNE

ENERGIA
[Sveitsin 

sähköverkko]

VESIHUOLTO

RUOKAHUOLTO

LIIKENNE
(lento)

POLIISI JA 
PELASTUSTOIMI

LIIKENNE
(juna, metro)

LIIKENNE
(tiet)

yhteys palvelimiin 
katkennut, datansiirto seis palvelu erittäin hidasta 

ja rajoitettua
Sähkökatkot Sveitsin 

eteläosissa

Vedenjakelun 
keskeytyminen

häiriöt 
ruuantoimituksessa

ongelmia avun 
saamisessa paikalle, 

ihmisten toimittaminen 
sairaaloihin

pääväylien 
ruuhkautuminen

raideliikenteen 
keskeytymiennasemat suljettu, 

lennot peruttu  

Kuva 8. Italian sähkökatkoksen paljastamia keskinäisriippuvuuksia kriittisessä infrastruktuurissa (muokattu, 

alkuperäinen kuva Kröger & Zio 2011, 13) 
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8 Varautumiskoulutuksen konsepti 
 
KIVI-hankkeen yksi tavoitteista liittyy kriittisen infrastruktuurin riskien hallintakyvyn ja viranomaisten 
(käytännössä poliisin ja pelastusviranomaisen) toimintakyvyn arviointiin sekä osaamisen kehittämiseen. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa on kehitetty koulutuskonseptia, joka sisältää perustietoon 
painottuvan verkko-oppimisympäristön ja (simulaatio)harjoituksia.  
 
Vakavia seurauksia aiheuttavia, mittaluokaltaan suuria ja uudenlaisia kriisitilanteita on mahdoton harjoitella 
muutoin kuin simulaatioiden kautta. Kokemuksia tällaisissa tilanteissa toimimisesta voidaan tarjota 
simulaatioiden avulla ja mahdollisesti muuttaa aikaisempia, kenties liian yksinkertaistettuja näkemyksiä. 
Simulaatioita voidaan käyttää myös toimintavalmiuksien arvioinnissa. (Boin, Kofman-Bos & Overdijk 2008; 
Moats, Chermack & Dooley 2008.) 
  
Konsepti sisältää opetusmateriaalit, opettajan/kouluttajan käsikirjan sekä ideoita opetuskokonaisuuksien 
hyödyntämiseksi ja jatkokehittämiseksi. Tavoitteena on, että materiaalia olisi helppo päivittää ja kehittää 
edelleen.  
 
Konseptin toteutus perustuu tutkimustietoon oppimisesta ja varautumiskoulutuksesta. Koulutuskonseptin 
kehitystyön taustalla ovat seuraavat aineistot ja lähteet:  
 

1. Kirjallisuuskatsaukseen on koottu tutkimustietoa erilaisista häiriötilanteista ja niihin 
varautumisesta. Näiden pohjalta on muodostettu KIVI -koulutuskonseptin osaamis-ja 
oppimistavoitteet.  
 

2. Opetussuunnitelmien opintojaksokuvausten avulla on kartoitettu poliisi- ja pelastusalan 
varautumiskoulutuksen nykyistä sisältöä.  
 

3. Konseptiin olennaisesti liittyviin opintojaksoihin on perehdytty tarkemmin haastattelemalla 
nykyisiä ja entisiä opiskelijoita sekä relevanttien opintojaksojen opettajia 
Poliisiammattikorkeakoulussa ja Helsingin pelastuskoulussa. 

 
4. Koulutuskonseptia ja sen simulaatioharjoituksia on testattu poliisin ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon operatiivisen kenttätoiminnan johtaminen yleisjohtajana -
opintojaksolla vuosina 2017-2019. Testausten aikana saatiin myös yleisnäkemys siitä, miten 
poliisilaitoksilla on varauduttu vakaviin häiriötilanteisiin.  
 

5. Koulutuskonseptin pilotti järjestettiin elokuussa 2019 yhdessä poliisin ja pelastusalan 
päällystötehtävissä työskentelevien henkilöiden kanssa. Harjoitukseen osallistui yhteensä kuusi 
henkilöä Pirkanmaan ja Helsingin pelastuslaitosten tilannekeskuksista ja viisi henkilöä Sisä-
Suomen poliisilaitokselta. Poliiseista kolme toimii yleisjohtajina ja kaksi rikostutkinnassa.  KIVI-
hankkeen tutkijat havainnoivat ja analysoivat pilotin toteutusta. Lisäksi osallistujilta kerättiin 
palautetta lomakkeella. 
 

6. Vakaviin häiriötilanteisiin liittyvien koulutustarpeiden tunnistamisessa ja simulaatiopedagogisten 
ratkaisujen pohdinnassa on hyödynnetty alueellisia ja toimialakohtaisia valmiusharjoituksia. KIVI 
-hankkeen tutkijat ovat olleet havainnoimassa Pirkka17, Häme 17 ja KYMI19 harjoituksia ja 
osallistuneet harjoitusten seminaareihin.  Hanke on myös saanut käyttöönsä 
Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolin VALVE 2014, TOUKO 2011 ja JÄÄTYVÄ 2017 -
harjoituksia koskevaa materiaalia. Lisäksi JÄÄTYVÄ 2017 -harjoituksen suunnittelussa mukana 
olleita henkilöitä haastateltiin ennen ja jälkeen harjoituksen.  
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7. KIVI-hankkeen tutkijat tarkastelivat yksilöllisiä kyvykkyyksiä ja ajattelumalleja kognitiivisen 
tehtäväanalyysin menetelmällä (engl. cognitive task analysis, CTA). Tutkijat haastattelivat 
asiantuntijoita, jotka olivat kyenneet vastaamaan erilaisten erityisen vaativien tilanteiden 
vaatimuksiin. Haastatteluissa käsitellyissä tilanteissa ongelmat ylittivät joko määrällisesti tai 
laadullisesti sen, mihin käytettävissä olevilla toimintasuunnitelmilla, toimivaltuuksilla, 
työkaluilla, informaatiolla ja muilla resursseilla olisi pystytty löytämään tehokkaita ratkaisuja. 
Tilanteet eivät olleet kriittisen infrastruktuurin vakavia häiriötilanteita, mutta niissä on vaadittu 
joustavaa toimintaa ja improvisointia.  Haastateltavat henkilöt edustivat useita eri toimialoja; he 
olivat muun muassa traumakirurgian, ensihoitolääketieteen, pelastustoiminnan, poliisin ja 
maanpuolustuksen asiantuntijoita. Nämä CTA-analyysit tukivat ja terävöittivät muiden 
aineistojen pohjalta tehtyjä päätelmiä KIVI -hankkeessa. 

 
Poliisiammattikorkeakoulussa on pyritty osallistamaan perustutkinto-opiskelijoita mukaan tutkimus- ja 
kehittämishankkeisiin. KIVI -hankkeen yhteydessä valmistui neljä itsenäistä opiskelijaprojektia.  Kaksi 
opiskelijaryhmää arvioi kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastattelujen pohjalta viranomaisten tehtäviä, 
toimivaltuuksia ja johtamisrakenteita esimerkkiskenaarioiden kaltaisissa häiriötilanteissa. Kaksi muuta 
ryhmää kartoitti potentiaalisia tahoja, jotka voisivat auttaa viranomaisia vastaavan kaltaisessa tilanteessa? 
Opiskelijat pohtivat muun muassa näiden toimenkuvaa ja sitä, millaisia reunaehtoja sääntely tai 
organisaatioiden arvot asettavat toimijoille?  
 

8.1 Koulutuksen kohderyhmät 

 

Hankkeessa kehitetty varautumiskoulutus on ensisijaisesti suunniteltu osaksi poliisin ja pelastusalan 
päällystötutkintoa: poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja pelastusalan päällystötutkinto (AMK). 
Tärkeä kohderyhmä on myös poliisin ja pelastusalan alipäällystökoulutuksen opiskelijat (poliisin 
alipäällystön erikoistumisopinnot sekä pelastusalan alipäällystötutkinto). Päällystö- ja 
alipäällystökoulutuksille on suunnattu KIVI-teemaista perustietoa yhdistettynä soveltaviin harjoituksiin 
laajassa mittakaavassa. Koulutuskonseptia on mahdollista hyödyntää myös poliisin ja pelastusalan 
perustutkinto-opiskelijoille (Poliisi (AMK) ja pelastajatutkinto). Tälle ryhmälle tarjottava koulutus on 
pääsääntöisesti perustiedon tarjoamista KIVI-hankkeen teemojen mukaisista asioista. Jossain määrin 
soveltavia harjoituksia on mahdollista myös sisällyttää mukaan.  
 

 
 
Kuva 9. Koulutuskonseptin tasot ja kohderyhmät 

PERUSTASO (KAIKILLE):

Yleistieto kriittisen 
infrastruktuurin 
häiriötilanteesta

Itseopiskelu verkossa 
tai luentomuotoinen 

peruskoulutus

SYVENTÄVÄ TASO:

Työpöytäharjoitukset 

Oppimistehtävät 
osaamispuutteiden 

paikkaamiseksi (esim. 
työpaikan 

varautumiseen 
perehtyminen)

JOHTAMISKOULUTUS:

Simulaatioharjoitukset, 
joissa innostetaan 
improvisoimaan ja 

irtautumaan 
normaaliolojen  
vakiintuneista 
käytänteistä
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Osana perustutkintokoulutusta varautumiskoulutus voisi olla esimerkiksi vapaavalintainen verkkokurssi.  
Verkko-opetuksen moduuleita voidaan hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa, esimerkiksi osana 
erikoistumisopintoja. Kaikille koulutustasoille tulisi tarjota perustason tietoa seuraavista teemoista. 
 

 Mikä muodostaa kriittisen infrastruktuurin? 

 Mitä tapahtuu kriittisen infrastruktuurin erilaisissa häiriötilanteissa? 

 Mitä ovat kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuudet ja miten ne vaikuttavat häiriötilanteisiin? 

 Mitä ihmisen aiheuttamia uhkia kriittiseen infrastruktuuriin mahdollisesti kohdistuu? 

 Miten ihmiset todennäköisesti käyttäytyvät kriittisen infrastruktuurin vakavissa häiriötilanteissa? 

 Miten hybridivaikuttaminen vaikeuttaa kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteen hoitamista? 
 

Päällystö- ja täydennyskoulutuksessa edellä mainittuja teemoja on tarpeen käsitellä perustasoa 
syvällisemmin. Lisäksi perustiedon rinnalle tarvitaan harjoituksia, joissa osallistujat soveltavat tutkimus- ja 
kokemustietoa, arvioivat omaa toimintakykyään häiriötilanteissa ja perehtyvät oman organisaationsa 
varautumiseen. 
 
Täsmällisten osaamistavoitteiden määrittely on vaikeaa. Kriittisen infrastruktuurin vakavat häiriötilanteet 
ovat monimutkaisia ja niiden kehittymisen ennakointiin liittyy paljon epävarmuutta. Liian yksityiskohtaiset 
osaamistavoitteet yksinkertaistavat oppimisprosessia, eikä tarvittavaa laaja-alaista osaamista kehity. 
Riskinä on myös, että huomio keskittyy helposti mitattavaan toissijaiseen osaamiseen. (Murtonen ym. 
2017; Mäkinen & Annala 2010, 2012).  
 
Edellä mainituista haasteista huolimatta KIVI-hankkeessa on yhdessä opettajien kanssa luonnosteltu 
muutamia keskeisiä osaamistavoitteita osaksi päällystökoulutusta.  Suoritettuaan opintokokonaisuuden 
opiskelija osaa... 
 

 kuvata yhteiskunnan erilaisia tiloja ja niiden häiriötilanteita, ja 
 kuvata, mitä vakavalla häiriötilanteella tarkoitetaan, 
 luetella kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvia toimintoja, toimijoita ja kuvata niiden 

keskinäisriippuvuuksia, ja 
 selittää, miksi ja millä tavoin kriittinen infrastruktuuri on tärkeä poliisin tai pelastusviranomaisen 

työn näkökulmasta, 
 kuvata vakavan häiriötilanteen aiheuttamat erityisvaatimukset poliisin tai pelastusviranomaisen 

työlle, ja 
 selittää, miten toimintaympäristö kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteessa poikkeaa olennaisella 

tavalla rutiinitilanteesta, 
 kertoa, miksi on tärkeää osata tunnistaa päivittäistilanteista poikkeavia ja improvisaatiota 

edellyttäviä tilanteita, 
 pääpiirteissään ennakoida, miten ihmiset voivat toimia vakavissa häiriötilanteissa, 
 tunnistaa vakavassa häiriötilanteessa ilmeneviä vääriä tai harhaanjohtavia käsityksiä, jotka koskevat 

niin ihmisen toimintaa kuin kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuuksia, ja jotka voivat 
vaikuttaa hänen toimintaansa yleisjohtajana,  

 analysoida ja arvioida tutkimustuloksia, jotka koskevat ihmisen varautumista, toimintaa erilaisissa 
katastrofitilanteissa, katastrofimyyttejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia (mm. tilanne- ja 
kontekstisidonnaisuus) sekä suhtautua niihin riittävällä kriittisyydellä, ja  

 soveltaa em. tutkimustuloksia harkiten omaan toimintaansa, 
 kuvata mitä on hybridivaikuttaminen, ja 
 pääpiirteissään ennakoida, miten hybridivaikuttaminen ilmenee yhteiskunnassa ja miten se 

muuttaa poliisin tai pelastusviranomaisen toimintaympäristöä. 
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Koulutus tähtää sekä tiedollisen ja taidollisen osaamisen että asenteellisten valmiuksien kehittymiseen. 
Tiedollista osaamista voidaan kouluttaa esimerkiksi perinteisenä luento-opetuksena tai verkkokurssina. 
Opiskelu voi sisältää myös itsenäistä tai ryhmätyönä tehtävää tiedonhakua. Verkko-opinnot voivat perustua 
täysin itsenäiseen opiskeluun, tai olla osin ohjattuja.  
 
Tiedollista koulutusta on mahdollista syventää tietoa soveltavien harjoitusten avulla. Menetelmänä voidaan 
käyttää esimerkiksi tehtävänantoa, jossa opiskelija perehtyy oman työpaikkansa varautumisasioihin 
kriittisen infrastruktuurin vakavan häiriötilanteen näkökulmasta. Toinen vaihtoehto on käänteinen 
luokkahuoneopetus, jossa opiskelijat perehtyvät itsenäisesti aihealueeseen ennen luokkahuoneopetusta. 
Learning café -menetelmässä muodostetaan teemoiteltuja pöytiä, joissa opiskelijat kiertävät tietyn ajan 
mittaisissa sykleissä. Vaihdettaessa pöytää yksi henkilö jää paikoilleen alustamaan edellisen ryhmän 
keskustelemista asioista. Erilaiset kevyet työpöytäsimulaatioharjoitukset voivat myös palvella tietoa 
soveltavaa tarkoitusta. Niiden kesto on verrattain lyhyt ja palvelee virittymistä aihealueen käsittelyyn.  
Opiskelija voi myös suorittaa itsenäisesti pienimuotoisen työpöytäskenaarioharjoituksen, johon hän saa 
vaikkapa ShadowBox-mallilla7 toteutetun, ennalta laaditun asiantuntijapalautteen. Menetelmä tarjoaa 
kustannustehokkaan tavan auttaa omaksumaan asiantuntijan ajattelumalleja.  
 
Taidollisen osaamisen ja asenteellisten valmiuksien koulutus perustuu skenaariopohjaiseen 
simulaatioharjoitteluun. Harjoittelun aikana toimitaan aitoa vastaavissa viranomais- tai työrooleissa. 
Harjoituksen kulku perustuu oppimis- ja osaamistavoitteiden mukaisesti käsikirjoitettuihin 
tapahtumaskenaarioihin8. KIVI-hankkeessa on innovoitu muutamia tällaisia skenaarioita esimerkkeinä 
kriittisen infrastruktuurin vakavista häiriötilanteista (vesihuollon ja sähkönjakelun häiriöt, kyberhyökkäys ja 
näiden yhdistelmät). Olennaista on, että opiskelija tulee harjoituksen myötä tietoiseksi vakavan, ihmisen 
aiheuttaman häiriötilanteen mahdollisuudesta ja miten se muuttaa viranomaisen toimintaympäristöä. 
Tavoitteena on myös kehittää valmiuksia hahmottaa tilannetta oman työn ja työyhteisön näkökulmasta. 
Harjoitus voi olla tiivis, muutaman tunnin työpöytäharjoitus tai kestää kokonaisen työpäivän. 
 
Taitoharjoituksilla voidaan kehittää improvisaatiotaitoja, perehdyttää asiantuntijan ajatteluprosesseihin tai 
uudistaa nykyisiä työprosesseja. On hyvä huomata, että vaikka harjoituksen ajaminen äärimmäiseen 
tilanteeseen on hyvä keino pakottaa toimimaan normaalista poikkeavalla tavalla, opiskelijalle tulee antaa 
mahdollisuuksia onnistumisiin ja vaikuttaa omalla toiminnallaan skenaarion etenemiseen. Taitoharjoituksen 
tulee myös poiketa perinteisistä valmiusharjoituksista, joissa lähinnä arvioidaan nykyisiä toimintatapoja ja 
kyvykkyyttä.  Aidosti osaamista kehittävissä harjoituksissa on lupa tehdä virheitä ja kokeilla vaihtoehtoisia 
toimintatapoja. (Boin ym. 2008, 383-386; Borodzicz 2004, 418-419, 423.) Opiskelijoilla voidaan myös 
laadituttaa uusia häiriötilanne-skenaarioita toisille opiskelijoille.  
 
Taitoja harjoittavissa simulaatioharjoituksissa tilannekuvan muodostamisen edellyttämää tietoa kannattaa 
annostella sen mukaisesti, miten itsenäisesti opiskelijat etsivät tietoa. Opiskelijoille ei näin ollen anneta 
valmiita vastauksia, vaan heidän täytyy itse osata löytää ja tulkita tietoa siten, kuin he toimisivat 

                                                           
7 Menetelmällä pyritään nopeuttamaan asiantuntijan ajattelumallien omaksumista. Se perustuu asiantuntijoiden 
tuottamien skenaarioiden esittämiseen opiskelijalle. Skenaarion kuvaus keskeytetään ennalta määritettyihin 
päätöksentekopisteisiin, joissa koulutettavan tulee määrittää järjestys hänelle esitettäviin toimintavaihtoehtoihin. 
Vaihtoehtojen valinnan yhteydessä opiskelija kirjaa perustelunsa valitsemalleen järjestykselle. Lopuksi hänelle 
annetaan tiedoksi asiantuntijoiden valinnat ja perustelut. (Borders ym. 2015; Klein & Borders 2016.) 
8 On hyvä huomata, että aidonkaltaisuus muodostuu useista eri tekijöistä. Tutkimusten mukaan erityisesti jo 
ammattialansa perusasiat osaavalle opiskelijalle on tärkeää, että harjoitteluympäristö vastaa työprosessien osalta 
aitoja työtehtäviä; harjoitteluympäristön fyysiset rakenteet eivät ole niin tärkeitä (ks. Davies 2013, 50, 285-298). 
Harjoitusympäristön tulisi myös synnyttää samanlaisia psykologisia prosesseja (kuten aikapainetta ja stressiä) kuin 
aidossa tilanteessa (Borodzicz 2004, 421). 
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oikeassakin tilanteessa. (vrt. Mislevy ym. 1998, 12.) Osa tilannekuvatiedosta voidaan pyytää ennakkoon 
ulkopuolisilta toimijoilta tai osallistamalla näitä itse harjoitukseen.9  
 

8.2 Tavoiteltava osaaminen  

 
KIVI -hankkeen yksi tavoite on ollut hahmottaa minkälaista osaamista ja kyvykkyyttä tarvitaan kriittisen 
infrastruktuurin vakavissa häiriötilanteissa.  Mihin poliisin ja pelastustoimen yleis- ja tilannejohdon 
toimintakyky perustuu tämän kaltaisissa tilanteissa? Mitä toimintakyky tarkoittaa käytännössä ja miten 
toimintakykyä voitaisiin kehittää.  
 
Erityisesti kirjallisuuskatsauksen perusteella on noussut ilmeiseksi ja olennaisen tärkeäksi ymmärtää 
kriittisen infrastruktuurin vakavien häiriötilanteiden erityisluonne. Tutkimustiedon ja kokemusten 
dokumentointien perusteella voidaan kouluttaa muun muassa seuraavia asioita. Miten ihmiset yleensä 
toimivat vakavissa häiriötilanteissa? Millaista on kotitalouksien varautuminen ja kriisinkestävyys? Millaisia 
populaarikulttuurin ja sensaatiohakuisen median rakentamia (katastrofi)myyttejä liittyy häiriötilanteisiin? 
Miten häiriötilanne vaikuttaa elinkeinoelämän toimintakykyyn? 
 
Toisaalta on olennaista omaksua uudenlainen ennakoiva ja joustava ajattelutapa.  Vakavien 
häiriötilanteiden kehitystä on vaikea, jopa mahdotonta ennustaa. Ennustamisen sijaan tarvitaankin 
ennakointia, tavoiteltavien tulevaisuuksien pohdintaa ja niihin liittyvien organisatoristen ja yksilöllisten 
kyvykkyyksien kehittämistä. Keskeiset kyvykkyydet ovat aineettomia: asiantuntijuutta, ammatillista 
osaamista, yhteistyökykyä sekä johtamis-, viestintä- ja päätöksentekokykyä vaativissa kriisitilanteissa. 
Toisaalta aineettomiin kyvykkyyksiin liittyy taito hyödyntää tehokkaasti ja luovasti aineellisia kyvykkyyksiä: 
löytää korvaavia ja täydentäviä resursseja, kuten kalustoa, laitteita ja teknologiaa sekä sijais- ja 
tukihenkilöstöä. Viranomaiset tarvitsevat varsin pian ja laajasti apua järjestöiltä, uskonnollisilta 
yhdyskunnilta ja kansalaisten (jo ennen häiriötilannetta olleilta tai sen myötä rakentuneilta ja 
spontaaneilta) verkostoilta.  
 
Vaikuttaa siltä, että vakavissa häiriötilanteissa tarvittava (aineeton) kyvykkyys kehittyy hitaasti, erityisesti 
kokemusten kertymisen myötä. Tästä syystä kyvykkyyttä voidaan parhaiten kehittää pedagogisesti 
mielekkäiden simulaatioharjoitusten avulla. Hankalaa organisaation strategisen tason kyvykkyyden 
kehittymisen kannalta on se, että operatiivisen tason kyvykkyys on paljolti yksilöiden hiljaista tietoa, taitoa 
ja tilanteeseen nähden oikeanlaista asennoitumista. Yksilöllinen kyvykkyys on todennäköisesti osin 
yleisluontoista ja yhteistä kaikille asiantuntijoille, jotka joutuvat tekemään haastavia päätöksiä kriittisissä 
tilanteissa. Simulaatioharjoitukset antavat mahdollisuuden myös jakaa ”noviiseille” erityisen kyvykkäiden 
asiantuntijoiden tapaa toimia ja ajatella. 
 
 

8.3 Yksilön kyvykkyydet vakavissa häiriötilanteissa 

 

Kognitiivisen tehtäväanalyysin menetelmällä (CTA) tehtyjen haastattelujen perusteella voitiin 
yleispiirteisesti tunnistaa niitä yksilöllisiä kyvykkyyksiä, joita päätöksentekijältä (esim. yleisjohtajalta) 
tarvitaan kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteissa.  Kokoavasti voidaan todeta, että haastatellut henkilöt 
ovat paitsi erityisluontoisia oman erityisalansa huippuosaajina, myös ihmisinä jollain muotoa 
tavallisuudesta poikkeavia. Tätä poikkeavuutta selittää erilaisten ristiriitaisuuksien yhtäaikainen läsnäolo. 
Tässä kuvataan lyhyesti muutamia näitä ristiriitaisuuksia. Tarkoituksena on avata näkymää haastateltujen 
henkilöiden ajattelu- ja toimintatapojen perustuksiin. CTA-menetelmää sovellettaessa ei näihin asioihin 
kiinnitetty varsinaisesti tutkimuksellista huomiota. Havainnot ovat ennemminkin jälkeenpäin väreilemään 

                                                           
9 Relevantteja tahoja ovat esimerkiksi infrastruktuurin palveluntuottajat, aluehallinto, kunnat, sosiaali- ja terveysalan 
toimijat, kolmannen sektorin toimijat ja erilaiset kansalaisten yhteisöt. 
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jääneitä tuntumia henkilöitä yhdistävistä ominaisuuksista. Huippuosaajilla on vastakkaisia ominaisuuksia, 
jotka täydentävät, eivät ”laimenna” toisiaan. Tämä paradoksaalisuus on yksilöllisen kyvykkyyden ydin –  
pelkkä suunnitelmien mukainen toiminta ei riitä, vaan niiden lisäksi on myös kyettävä tarvittaessa 
improvisoimaan. 
 
Varman päälle pelaavia riskinottajia 
 
Haastateltujen huippuosaajien yksi tyypillinen ominaisuus on pyrkimys vähentää kielteisten yllätysten 
toteutumismahdollisuuksia. Kysymys on tietynlaisesta varman päälle pelaamisesta ja riskien 
minimoimisesta. He huolehtivat siitä, että tarkastuslistojen ja etukäteissuunnittelun kautta tehtävistä 
toimenpiteistä ei tingitä. He pitävät tärkeänä toiminnan yleislinjauksena sitä, ettei virheitä synny sellaisissa 
asioissa, jotka olisivat rutiinien ja vakiintuneiden käytäntöjen kautta vältettävissä. He ovat valmiita 
satsaamaan suhteellisesti ottaen mittavia resursseja sellaisiin asioihin, joiden olemassaolosta ja 
toteutumistodennäköisyyksistä ei ole tietoa mutta jotka toteutuessaan saattaisivat käynnistää 
kohtalokkaiden vaikutuspolkujen reaktiosarjan.  
 
Samaan aikaan, kun he pyrkivät minimoimaan virheitä ja ”pelaamaan varman päälle”, he ovat valmiita 
hylkäämään tarkistuslistat ja etukäteen laaditut toimintasuunnitelmat improvisoidakseen parempia 
ratkaisuja. He kykenevät oivaltaviin ratkaisuihin ja toimimaan ilman ulkopuolista hyväksyntää. He toisin 
sanoen ymmärtävät, milloin ennalta laadittua protokollaa, suunnitelmaa, toimintakortteja tai muuta 
käsikirjoitusta on mielekästä noudattaa ja milloin niistä on tilannekohtaisista syistä poikettava. He ovat 
aktiivisia käsillä olevaan ongelmaan nähden, eivätkä ainoastaan passiivisia, ennalta laadittuihin 
käsikirjoitusten ratkaisuvoimaan luottavia. Heillä on yleisnäkemys siihen, että koska ennalta laaditut 
ratkaisumallit eivät ole tilannekohtaisiin erityispiirteisiin nähden herkkiä, heidän itsensä on oltava.  
 
Työteliään uupumattomia 
 
Haastatellut henkilöt ovat selvästikin nähneet valtavasti vaivaa ammattitaitonsa kehittämiseksi. He ovat 
äärimmäisen työteliäitä ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvia. He kokevat työnsä merkitykselliseksi ja 
yhteiskunnallisesti arvokkaaksi. He etsivät työstään ja itsestään työntekijöinä uusia ulottuvuuksia, ja 
ponnistelevat kyvykkyytensä kasvattamiseksi. He nauttivat hankalista ja vaativista tilanteista, joissa he 
joutuvat venymään tietojensa ja taitojensa suhteen.  
 
Vaikka he tietävät osaamisalueestaan erittäin paljon, he ovat hyväksyneet sen, että keskeinen osa 
tämänkaltaisen ammattitaidon kehittämistä on kokea tietämättömyyttä. Tämä tunne ei välttämättä ole 
kuitenkaan epämukava. He eivät turhaudu tai lamaannu tietämättömyyden edessä, vaan ammentavat sitä 
paremman osaamisen polttoaineena. He hakeutuvat työtehtäviin ja tilanteisiin, joissa heidän oma 
rutiinisuorittamisensa taso ei riitä. Valtavasta työteliäisyydestä huolimatta he eivät vaikuta uupuneilta, 
eivätkä myöskään tee tekemänsä työn määrästä numeroa. Työstä on muodostunut erottamaton osa omaa 
identiteettiä ja elämää. He kokevat saavansa tehdä sitä työtä, jota he haluavatkin tehdä – suurimpina 
pelkoinaan eläköityminen tai organisaation hierarkiassa epämieluisampiin tehtäviin yleneminen. 
 
Nöyrän itsevarmoja 
 
Edellä mainittuun valtavaan työteliäisyyteen ja itsensä kehittämiseen kytkeytyy ymmärrys oman tietämisen 
ja osaamisen rajoista; samalla kun oma osaaminen ja tietämys halutusta ilmiökentästä kasvaa, lisääntyy 
myös ymmärtämättömyys siitä, mitä kaikkea onkaan vielä tietämättä ja ymmärtämättä. Tämä tekee 
henkilön nöyräksi omaa työtään kohtaan. He eivät asemoi itseään superosaajiksi tai korvaamattomiksi 
sankarihahmoiksi, vaan hahmottavat koettuja tilanteita pikemminkin muiden tilanteessa mukana olleiden 
kautta. He kokevat olleensa vain osana sitä porukkaa, joka tarvittiin ratkaisemaan tarkastelussa oleva 
tilanne. He hahmottavat itsensä joukkoon, jota ilman kunkin yksilön vaikutusmahdollisuudet 
kokonaisuuteen olisivat ratkaisevasti toisenlaisia. Nöyryyttä kuvastaa myös varsin rehellinen 
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suhtautuminen onnekkuuden merkitykseen tilanteiden lopputulemia selittävänä tekijänä. Mutta 
samanaikaisesti nöyryyden kanssa on aistittavissa suuri itsevarmuus ja luottamus omaa osaamista kohtaan. 
Monet kuvailivat tuntevansa levollisuutta mennessään kohti uutta, erittäin haasteelliseksi tiedettyä 
tilannetta. Levollisuus kielii luottamuksesta siihen, ettei heiltä akuutisti puutu mitään, mikä estäisi heitä 
toimimasta riittävän tehokkaalla tavalla. He ovat luottavaisia sen suhteen, että pystyvät ratkaisemaan sen, 
mikä ratkaistavissa on. Levollisuuden ansiosta he eivät turhaudu tai kiusaannu siitä, että tilanne tulee 
todennäköisesti olemaan epäoptimaalinen esimerkiksi saatavilla olevan informaation, välineiden tai 
muiden resurssien suhteen. Kaikista puutteista huolimatta, heidän näkökulmastaan, kaikkea on kuitenkin 
riittävästi. 
 
Konservatiivisen luovia 
 
Haastatellut henkilöt ovat todistetusti erittäin luovia. He osaavat kehittää tavanomaisesta poikkeavia 
ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin ja kykenevät ajattelemaan uudella tavalla. He järjestelevät uudelleen 
ennalta sovittuja tehtävärooleja, osoittavat uusia käyttötarkoituksia resursseille ja käyttävät 
ongelmanratkaisussaan välineitä, joita ei lähtökohtaisesti ole tarkoitettu tähän tehtävään. He pystyvät 
ylittämään muodollisesti sallitun toiminnan rajoja silloin, kun saavutettavat hyödyt ovat potentiaalisia 
haittoja merkittävämpiä.  
 
Heidän luovuutensa ei kuitenkaan ilmene kiinnostuneisuutena uusia menetelmiä tai tekniikoita kohtaan. 
Heitä voisi luonnehtia pikemminkin järkähtämättömän konservatiivisiksi ja pessimisteiksi uutuutta kohtaan. 
Uusien välineiden sijaan he haluavat oppia käyttämään mahdollisimman hyvin yksinkertaisia ja 
varmatoimisia välineitä. Riittävän yksinkertaisiin välineisiin ja työtapoihin kytkeytyvä taituruus vie 
ratkaistavan ilmiön ytimeen ja auttaa ymmärtämään sitä paremmin. He tulevat välineiden kanssa yhdeksi: 
näkevät mikä kulloisessakin tehtävässä on olennaista. Tämä kaikki antaa mahdollisuuden myös 
improvisointiin tarvittaessa. 
 
Tunteettoman empaattisia 
 
Yksi huomattavimmista vastakkaisuuksista on taipumus pyrkiä ratkaisemaan ongelmia järkiperusteisesti ja 
olla samaan aikaan myötätuntoinen ihminen. Haastatellut huippuasiantuntijat pystyvät sivuuttamaan 
tilanteessa vallitsevia inhimillisiä tekijöitä niin, etteivät ne pääse vaikuttamaan varsinaiseen 
ongelmanratkaisuprosessiin. Kun he kuvailevat toimintaansa erilaisissa haastavissa tilanteissa, tarinoista 
välittyy kyky sivuuttaa empatia.  He tunnistavat tilanteet, joissa tunteettomuus on tärkeä osa onnistunutta 
toimintaa. Tästä huolimatta heistä välittyy valtava empaattisuus, toisen ihmisen asemaan asettumisen 
taito. Heistä välittyy halu palvella ihmistä ja ymmärrys työroolistaan, jossa ollaan olemassa ihmisiä varten. 
Heille jokaisen asiakkaan tai potilaan ongelmat ovat tärkeitä: sydämen asioita, joiden ratkaisemisen eteen 
he ovat valmiit laittamaan itsestään kaiken likoon.  
 
Mitä voimme oppia CTA-haastatteluista? 
 
Haastatellut henkilöt ovat omilla erityisaloillaan erinomaisia ongelmanratkaisijoita. Heiltä opittavissa oleva 
ei kuitenkaan pelkisty siihen, millaisia ratkaisuja he ovat kulloiseenkin tilanteeseen tuottaneet. Voisi hieman 
kärjistetysti sanoa, että olemme varautumistoimien kehittämisen yhteydessä liiankin kiinnostuneita 
lopputuloksista: oikeista ratkaisuista ja parhaista käytännöistä. Sen lisäksi tulisi ymmärtää, millaista 
ajattelutapaa ja suhtautumista vakava häiriötilanne edellyttää yksilöiltä.  Näyttäisi siltä, että hyvä 
ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky edellyttää ensinnäkin hyvää tilanneymmärrystä: ymmärrystä 
esimerkiksi siitä, milloin valmiussuunnitelmaa toimintakortteineen on syytä noudattaa kirjaimellisesti ja 
milloin siitä on välttämätöntä poiketa. Improvisointi on toisin sanoen tarkkaan harkittua ja edellyttää 
vakiintuneiden työvälineiden ja -prosessien rautaista hallintaa. Huippuasiantuntijat ovat itsevarman 
levollisia ratkaistessaan ongelmia ja tehdessään päätöksiä myös silloin, kun tilanne on vaativa. Kolmas 
havainto on, että kyvykkyys rakentuu erityisosaajien yhteistyönä; vaativissa tilanteissa kokenut 
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huippuasiantuntijakaan ei koe olevansa korvaamaton sankari, vaan osa muiden osaavien yksilöiden tiimiä. 
Yksilöllinen kyvykkyys on sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja jatkuvaan asiantuntijuuden kehittämiseen 
yhteiseksi ja yhteiskunnalliseksi hyväksi. 
 

8.4 Simulaatioharjoitus mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen vakavista häiriötilanteista 

 

Simulaatioharjoitus jäljittelee todellisia tilanteita oppimista jäsentävien rakenteiden tuella ennalta laaditun 
käsikirjoituksen mukaisesti. Kyse ei ole kuitenkaan vain käytännön harjoituksesta; keskustelu harjoituksessa 
koetuista tilanteista on tärkeä osa oppimista. (Fletcher 2009; Chen 2011; Cordingley et al. 2007; Sawyer et 
al. 2016; Sjöberg 2016.)  Harjoitukseen osallistujat eivät voi vielä harjoituksen aikana reflektoida omaa 
toimintaansa ja oppimistaan.  Siksi harjoituksen jälkeinen jälkipuinti tai oppimiskeskustelu on 
simulaatioharjoituksen tärkein vaihe ja sille tulee varata riittävästi aikaa. (Borodzicz 2004, 421, Crookall 
2010, 907). Yksi hyvä tapa on tallentaa simulaatioharjoituksen kulku videolle tai muulla tavalla, jolloin sitä 
voidaan hyödyntää jälkipuinnissa. (Dieckmann et al. 2012; Keskitalo 2013; Kalalahti 2016; Sjöberg 2016.)  
 
Vakavien häiriötilanteiden simulaatioharjoitusten laadinnassa on sovellettu simulaatiopedagogisten 
suositusten mukaista mallia (ks. Kalalahti 2016, 150–151). Harjoitus koostuu orientoivasta vaiheesta, 
skenaariopohjaisesta harjoituksesta ja sen jälkipuinnista, eli oppimiskeskustelusta (Kalalahti 2016; 
Dieckmann et al. 2012; Keskitalo 2013). Orientaatiovaihe varmistaa, että opiskelija tietää mitä häneltä 
odotetaan ja missä roolissa, mitä harjoituksessa pääpiirteissään tapahtuu ja mitä ennakkotietoja hänellä 
oletetaan olevan. Osaamistavoitteet tulee avata opiskelijalle, eli mitä hänen odotetaan osaavan tehdä 
koulutuksen jälkeen. Opiskelija tarvitsee myös riittävän tietoperustan. (Dieckmann ym. 2012; Keskitalo 
2013; Kalalahti 2016; Sjöberg 2016.) Esimerkiksi KIVI-hankkeen tapauksessa on tärkeää, että opiskelija 
ymmärtää kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuuksia ja haavoittuvuuksia. 
  
Jotta simulaatioskenaariot eivät etenisi sattumanvaraisesti vaan olisivat systemaattisesti toteutettuja ja 
toistettavia, niille laaditaan käsikirjoitus. Käsikirjoitus varmistaa, että harjoitukseen sisältyy tilanteita ja 
tapahtumia, jotka mahdollistavat tavoitellun oppimisen. (Alinier 2011; Helveranta ym. 2009, 23; Salakari 
2007, 179.) Mikäli kaikki opiskelijat eivät osallistu harjoitukseen suorittajina (lyhyemmissä harjoituksissa 
mahdollista ja jopa hyvä hyödyntää tätä mahdollisuutta), harjoitusta havainnoiville opiskelijoille annetaan 
ennalta selkeä tehtävänanto havainnoinnin pohjaksi: mihin kiinnittää huomiota ja mitä havaintoja kirjata. 
(Dieckmann ym. 2012; Keskitalo 2013; Kalalahti 2016; Sjöberg 2016.)  
 
Skenaarioiden älyllistä haastavuutta voidaan lisätä seuraavin tavoin:  
 

 lisätään skenaarioon haasteita, jotka hankaloittavat tilanteen tulkintaa, 

 lisätään tilanteisiin harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa,  

 jätetään osa tiedosta pois, jolloin osallistuja joutuu hakemaan sen itse, 

 tarjotaan niin paljon tietoa, että sen läpikäyminen on mahdotonta päätöksentekotilanteessa, 

 luodaan ennakko-oletuksia ja tarkkaillaan, miten kauan osallistujalta menee tilanteen uudelleen 
arviointiin, 

 annetaan osallistujalle selkeä etenemisjärjestys jonkin asian suhteen, mutta tehdään sen 
noudattaminen mahdottomaksi,  

 luodaan aikapainetta päätöksenteolle, 

 luodaan kilpailevia tavoitteita, intressejä ja arvoristiriitoja ja tarkkaillaan, miten osallistuja käsittelee 
näitä, tai 

 tuodaan vihjeitä tapahtumista (kehittyvistä ongelmista) hienovaraisesti niin, että vihjeet jäävät 
dramaattisempien (mutta ei skenaarion kannalta niin merkittävien) tapahtumien varjoon. Näin 
voidaan havaita, pystyykö osallistuja havaitsemaan ongelman siinä vaiheessa, kun se on 
hallittavissa ja siitä aiheutuva katastrofi on jopa mahdollista välttää. (Klein 2017.) 



 
 

33 
 

 

8.5 Koulutusmateriaalit 

 
KIVI-hankkeessa on tuotettu perusmateriaalia koulutuksen avainsisällöistä sekä luentomuotoiseen 
opetukseen että itseopiskelua varten. Materiaali sisältää oheiskirjallisuutta, videoluentoja, kalvo-esityksiä, 
opettajan ohjeita ja oppimista tukevia testejä. Lisäksi kouluttajien/opettajien käyttöön on suunniteltu 
simulaatioharjoitusten yhteydessä käytettäviä materiaaleja: esimerkiksi kuvitteellisia sosiaalisen median ja 
verkkosivujen näkymiä ja sähköpostiviestejä. Simulaatioharjoituksia tukevan aineiston on tarkoitus toimia 
syötteenä ja herätellä opiskelijoiden ajattelua. Aineisto saattaa vaatia välitöntä reagointia tai oivalluttaa 
havaitsemaan erilaisia asioita. 
 
Koulutuskonseptiin liittyvä opetusmateriaali on koottu Poliisiammattikorkeakoulun verkko-
oppimisympäristöön (oppilaitosverkon Moodle).  Moodleen integroitujen avulla. Materiaali on yhdistelmä 
tekstimuotoista aineistoa, Moodleen integroidun H5P-työkalun avulla tuotettuja videoita, havainnollistavia 
ja interaktiivisia sisältömuotoja ja testejä. Ajatuksena on, että materiaali olisi ladattavissa 
standardimuodossa ja siten siirrettävissä muihin Moodle -ympäristöihin. 

 
KIVI-hankkeessa tuotetut skenaariokuvaukset toimivat simulaatioharjoitusten tarinallisena pohjana, jonka 
kautta opiskelijat käsittelevät erilaisia tilanteita ryhmissä pohtien. Skenaariokuvauksen tärkein tarkoitus on 
motivoida ja herätellä pohtimaan mahdollisia kriittisen infrastruktuurin vakavia häiriötilanteita ja niiden 
synnyttämää "näkymää" sen sijaan, että opeteltaisiin tiettyä toimintatapaa- tai mallia. Koska harjoituksen 
ohjaajan tai kouluttajan rooli on keskeinen, hankkeessa on tuotettu myös ohjeistus (kouluttajan käsikirja) 
koulutuskokonaisuuksien toteuttamiseksi ja materiaalien hyödyntämiseksi. Käsikirjassa on huomioitu ja 
ohjeistettu myös materiaalien ja skenaarioiden jatkokehittämistarpeet.  
 
Opiskelijat saattavat taistella joissakin tapauksissa skenaarioita vastaan tai kyseenalaistaa niissä kuvattujen 
tapahtumien mahdollisuutta, jolloin ohjaajan tehtävä on puuttua peliin ja palauttaa opiskelijat toimimaan 
halutulla tavalla. Opiskelijat eivät välttämättä lähde ennakkoon ajatelluille ajatuspoluille – he eivät kenties 
huomaa jotakin yksityiskohtaa skenaariossa, joka aiheuttaisi tavoitellun toiminnan. Opiskelijat saattavat 
myös selitellä jonkin tapahtuman synnyttämän toimintatarpeen itselleen helpoimmalla tavalla, "parhain 
päin". Tällöinkin ohjaajan tulee puuttua harjoituksen kulkuun ja ohjata se suuntaan, jolla tavoitteiden 
edellyttämä toiminta toteutuu. Olennaista ennen materiaalien hyödyntämistä on ymmärtää hankkeessa 
laaditun varautumiskoulutuksen tavoitteet ja opiskelijoiden ohjaamista sen mukaisesti. 
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9 Viranomaisten ja yritysten varautumisyhteistyön työkalu (stressitesti) 
 
Alkuperäisenä tavoitteena oli tuottaa kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajille itsearviointityökalu 
(työnimeltä stressitesti), jonka avulla nämä voisivat muodostaa käsityksen omasta riskien hallintakyvystään 
ja viranomaisten toimintakyvystä ja sen vaarantumisesta vakavassa häiriötilanteessa. Työkalun tuli 
huomioida erityisesti kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteen vaikutus poliisin ja pelastustoimen 
toimintakykyyn. Lähtökohtana oli kuormitustesti, jonka tuli olla järjestelmäriippumaton ja tilaajan, 
Poliisihallituksen vapaasti muokattavissa. Stressitestityökalu kehitettiin kilpailutettuna hankintana ja sen 
toteutti CGI10. Lopullinen stressitestityökalu koostuu ylätason toimintaperiaatetta kuvaavasta konseptista ja 
sitä havainnollistavan teknisen ratkaisun prototyypistä.  
 
KIVI -hankkeen tutkimustiimin muotoileman teoreettisen viitekehyksen mukaisesti työkalun tuli auttaa: 
tunnistamaan vakavat häiriötilantee ja kasvattaa ymmärrystä niiden vaikutuksista viranomaisten 
toimintaan. Lisäksi työkalun tuli parantaa tietoisuutta julkis-yksityisistä keskinäisriippuvuuksista. Työkalua 
kehitettäessä havaittiin, että perinteisen suorituskykytestauksen sijaan uusia työkaluja tarvittaisiin 
viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötarpeiden kartoittamiseen sekä yhteisvasteen kehittämiseen. 
Stressitesti -työnimi ei täten kerro kehitetyn ratkaisun luonteesta. Yhteiskehittelyssä ehdotettiin 
korvaavaksi nimeksi esimerkiksi ”yhteisvasteen ratkaisua”, ”siilon murtajaa” ja ”riippuvuuskartoitusta”. 
 
Kehittämistyöhön osallistetut viranomaiset ja elinkeinoelämän edustajat kokivat, että työvälinettä voitaisiin 
hyödyntää ajankohtaisista uhista tiedottamiseen ja niiden arviointiin yhdessä. Testin tuloksia voitaisiin 
käyttää jatkuvuudenhallintatoimien ja valmiussuunnittelun tukena. Erityisesti pitkittyneiden ja 
laajamittaisten häiriötilanteiden vaikutusten tarkastelu nähtiin hyödyllisenä: esimerkkinä yli kolme 
vuorokautta kestävät sähkökatkot tai yli vuorokauden kestävät vesihuollon häiriötilanteet.  
 
Vaikka tarvetta nähtiin muidenkin kuin ihmisen aiheuttamien häiriötilanteiden arviointiin, työkalun avulla 
koettiin mahdolliseksi kehittää infrastruktuurin kykyä sietää monimutkaista tahallista haitantekoa (mukaan 
lukien hybridivaikuttamista). Testi voisi auttaa luomaan yhteisvastetta ja yhteisiä toimintamalleja vakavien 
häiriötilanteiden varalle. Vaikka KIVI -hankkeessa ei katsottukaan mielekkääksi tuottaa kovin spesifejä 
skenaariokohtaisia toimintakortteja, myös tällaisia olisi periaatteessa mahdollista dokumentoida 
stressitestityökalun yhteyteen.  
 
Stressitestissä tarkastellaan uhkaskenaarion kautta kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien 
toimintakykyä ja yhteistyötarpeita vakavissa häiriötilanteissa. Uhkaskenaariot voivat perustua esimerkiksi 
alueelliseen tai kansalliseen riskiarvioon, Sisäisen turvallisuuden tilan arviointiin tai toimialakohtaiseen 
ennakointityöhön. Skenaarioiden tuottamiseen voisivat osallistua esimerkiksi Poliisiammattikorkeakoulu, 
Pelastusopisto tai alueellisesta yhteisestä varautumisesta vastaava toimija. Skenaarioiden laadintaa ei ole 
kuitenkaan mielekästä ulkoistaa vain yksittäiselle taholle; uhkaskenaariot vastaavat paremmin 
tarkoitustaan, mikäli ne laaditaan yhdessä, esimerkiksi osana alueellista ennakointityötä.  
 
Työkalu näin ollen täydentää muuta varautumista ja jatkuvuudenhallintaa, kuten Huoltovarmuuskeskuksen 
kypsyysanalyysi-työkalua. Tarkoituksena myös on, että stressitesti tuottaa tietoa yhteisten 
valmiusharjoitusten järjestämiselle. 
 
 

                                                           
10 Stressitestin kehittämisestä vastasi loppuvaiheessa asiantuntijatiimi CGI Suomi Oy:stä, jonka omistukseen 
kilpailutuksen voittanut Karttakeskus Oy siirtyi projektin aikana.  
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Kuva 10. Stressitestin konsepti 

 
Testi tarjoaa tarkastelukehikon, jonka avulla toimija voi arvioida miten skenaario vaikuttaisi 
infrastruktuuriin, miten siltä on suojauduttu ja mitä yhteistyötarpeita häiriötilanteessa syntyisi. 
Jatkuvuudenhallintaa kuitenkin kehitettäisiin organisaatiossa ja yhteistyötarpeet eli vasteen organisointi 
kehitettäisiin yhteistyössä osana maakunnan varautumistoimintaa.  
 
Yhteiskehittelyssä pohdittiin myös uhkaskenaarioiden maantieteellistä rajausta. Vakavassa häiriötilanteessa 
kuntatason yhteistoiminta koettiin liian suppeaksi, koska useimpien viranomaisten ja yksityisten 
palveluntuottajien toiminta on ylikunnallista. Aluehallintoviraston hallinnollista aluetta pidettiin puolestaan 
liian laajana; niiden puitteissa on haastavaa löytää selkeitä ja konkreettisia kehittämistarpeita, jotka olisivat 
relevantteja kaikille alueen toimijoille. Maakuntatason mittakaavan tarkastelu koettiin kaikkein 
relevanteimmaksi tämän tyylisessä itsearvioinnissa. Toisaalta tarkastelu on tarpeen useammalla 
maantieteellisellä tasolla, jotta vakavien häiriötilanteiden yhteistoiminta olisi tehokasta ja skaalautuisi 
tarpeen mukaan. 
 
Stressitestaamisen lähtökohtana on selvittää, mitä tietty uhka tarkoittaa tietyn alueen varautumisen ja 
yhteistoiminnan näkökulmasta. Testaamisen tavoitteena on toisin sanoen vahvistaa toimijoiden yhteistä 
resilienssiä. Stressitesti auttaa tunnistamaan haavoittuvuuksia, jotka voisivat estää tai jäädyttää eri 
toimijatahojen välisen yhteistyön vakavissa häiriötilanteissa. Kyse on myös yhteisen oppimisen 
mahdollistamisesta, esimerkiksi valmiusharjoituksissa. 
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9.1 Stressitestin iterointiprosessi 

 
Konseptin ja teknisen sovelluksen prototyypin kehittäminen oli iteratiivinen prosessi, joka osallisti laajasti 
asiantuntijoita ja täsmensi vaihe kerrallaan teknisen sovelluksen vaatimuksia. Kehitystyö jakautui 
pääpiirteissään seuraaviin vaiheisiin: 
 

1. Alustavan konseptin määrittäminen yhteiskehitystyöpajassa Tampereella 
Poliisiammattikorkeakoululla. Työpajaan oli kutsuttuna ohjausryhmässä edustetut organisaatiot 
sekä KIVI-hanketiimit 

2. Asiantuntijahaastattelut konseptin ja teknisen sovelluksen prototyypin vaatimusten 
tarkentamiseksi11  

3. Prototyypin kehittäminen iteroidun palvelumuotoilun avulla 
4. Konseptin ja prototyypin testaaminen ja arviointi yhteistyössä sidosryhmien kanssa 
5. Raportointi ja teknisen ratkaisun toimitus tilaajalle 

 

 
Kuva 11. Iteraatiovaiheet 

 
Prototyypin kehittäminen aloitettiin ryhmittelemällä kerättyjä vaatimuksia tarinamuotoon: kuka tekee, 
mitä tekee ja miksi tekee. KIVI-hankkeen tavoitteita tukevat vaatimukset priorisoitiin korkeimmalle. 
Prototyyppiin ei luotu erillisiä roolikohtaisia näkymiä eikä käyttäjähallintaa. Konseptin ideana kuitenkin on, 
että testin käyttäjä näkee omalle toimialalleen räätälöidyt ja kohdennetut uhkaskenaariot lyhyine 
metatietoineen. Vastaajalla on myös mahdollisuus valita maantieteellinen alue, jos se on julkaistu 
useammalla alueella samanaikaisesti. Tämä siksi, että osa toimijoista toimii paikallisesti ja osa laajemmalla 
maantieteellisellä alueella.  
 

                                                           
11 Asiantuntijat edustivat seuraavia tahoja: Aluehallintovirasto, Caruna Oy, ELY-keskus, Energiateollisuus ry, 
Huoltovarmuuskeskus, Poliisihallitus, Sisäministeriön Pelastusosasto, Turun Seudun Vesi Oy, Turvallisuuskomitean 
sihteeristö, Vesilaitosyhdistys ja Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus. 
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KIVI-hanketiimin kanssa täsmennetyt teemakokonaisuudet testissä ovat a) yleisjohto: mikä organisaatio on 
vasteen eri vaiheissa yleisjohtovastuullinen tilanteesta, b) kriittiset yhteistoimintakumppanuudet: mitkä 
toimijat/tahot ovat oman organisaation kannalta välttämättömiä yhteistyökumppaneita häiriötilanteen 
hallinnassa ja c) viestintä: mitkä kriittiset sidosryhmät tulisi pitää tietoisina tilanteesta ja sen kehityksestä, 
jotta laajemmat seurausvaikutukset voitaisiin minimoida. Tarkastelun aikajännettä voidaan räätälöidä 
vastaamaan uhkaskenaarion luonnetta. Prototyypissä aikahorisontti on jaoteltu tuntiin, vuorokauteen ja 
viikkoon. 
 
Testitulosten avulla etsitään puutteita, ristiriitaisuuksia, yhtäläisyyksiä tai virheellisyyksiä. Tarvittaessa 
voidaan kirjata myös toimenpide-ehdotuksia vastuutahoineen ja tavoiteaikatauluineen varautumisen 
kehittämiseksi. Vastausten lisäksi voidaan selata vastaajien tilastoja: lukumääriä ja toimialajakaumaa. 
Lisäksi uhkaskenaarion vaikuttavuuden arviot ja varautumistason arviot on mahdollista koostaa 
toimialakohtaisiksi tilastoiksi. 
 
Kehitettyä konseptia ja teknisen ratkaisun prototyyppiä testattiin varsin suppealla otoksella toimijoita.12 
Kaiken kaikkiaan eri iterointivaiheissa osallistettiin kuitenkin varsin laajasti asiantuntijoita ja ohjausryhmän 
jäseniä.  
 

9.2 Stressitestin jatkokehittämistarpeet 

 
Testauksen perusteella sekä konsepti että prototyyppi ovat hyödyllisiä julkis-yksityisen (alueellisen) 
varautumisyhteistyön kehittämisen kannalta. Työkalua, sen skenaarioita sekä toimintamallia tulee kuitenkin 
jatkokehittää ja testata laajemmin erilaisilla kohderyhmillä. Tarkennettavia asioita ovat muun muassa 
yhteistoimintamalli ja yhdessä luotujen varautumistoimenpiteiden seuranta.  
 
Stressitestin prototyypissä testaajat arvioivat uhkaskenaariota oman organisaationsa varautumistason 
näkökulmasta.  Jatkokehittämisen yhteydessä voitaisiin pohtia, olisiko skenaariota syytä tarkastella myös 
yksilönäkökulmasta. Näin se voisi tulla lähemmäs simulaatiokoulutusta ja auttaa organisaation 
avainhenkilöitä tunnistamaan omien kyvykkyyksien kehittämistarpeita. Jo iterointiprosessin aikana syntyi 
kehittämisidea, että suorituskykyä testattaisiin myös työkalun ulkopuolella esimerkiksi 
valmiusharjoituksena tai kevyempänä työpöytäharjoituksena. 
 
Monimutkaista ja vakavaa uhkaskenaariota ei voi arvioida pelkästään millään helpolla ja yksinkertaisella 
työkalulla. Yleisjohtovastuun, kriittisten yhteistyökumppanuuksien ja viestinnän/tiedonvaihdon tarpeiden 
tunnistaminen on tärkeää, mutta ei vielä riitä uhkaskenaarion kokonaisvaltaisempaan vaikutusten 
arviointiin. Näiden teemojen suhdetta toisiinsa tulisi tarkastella huolellisemmin.  
 
Eri aikahorisontit ovat stressitestissä tarpeen.  Kompleksisissa tai kaoottisissa häiriötilanteissa luotettavan 
tilannetietoisuuden muodostaminen eri tiedonlähteiden perusteella voi viedä aikaa, joten testaajaa 
voitaisiin myös pyytää arvioimaan tätä prosessia. Missä ajassa luotettava tiedon vaihto onnistuisi kunkin 
kriittisen tahon kanssa? Mistä ei kenties saataisi lainkaan tietoa skenaarion kaltaisessa tilanteessa? 
 
Stressitestin konsepti, jolle testin prototyyppi rakentuu sisältää kehittämispotentiaalin työkalulle, joka luo 
siltaa viranomaisten ja kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien välille.  Eräät iterointiprosessiin 
osallistuneet kokivat rajautumisen vain ihmisen aiheuttamiin häiriötilanteisiin tarpeettomaksi. KIVI -
hankkeessa pyrittiin sen sijaan huomiomaan ihmisen tahallisesti aiheuttamien häiriötilanteiden 
erityisluonne. Kyse on ennen kaikkea poliisitoiminnan tiiviimmästä nivoutumisesta häiriötilanteiden 
ehkäisyyn, niiden ratkaisemiseen ja niistä toipumiseen. Poliisin tehtävät voivat liittyä ennalta estävään 

                                                           
12 Testaukseen osallistui asiantuntijoita seuraavista organisaatioista: Helen Oy, Helsingin Pelastuslaitos, 
Huoltovarmuuskeskus, KIVI-hanketiimi ja -ohjausryhmä, Pelastusopisto, Pirkanmaan Pelastuslaitos, Pirkanmaan 
Turvallisuusklusteri, Poliisihallitus, Sisäministeriö, Tampereen kaupunki ja Turun Vesihuolto Oy. 
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poliisitoimintaan, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon taikka poliisi- tai esitutkintaan. Mitä 
esimerkiksi seuraa yhteistyölle siitä, että jokin kriittisen infrastruktuurin osajärjestelmä on mahdollisesti 
organisaation sisällä tietoisesti aiheutetun rikoksen tekopaikka ja -väline? Entä mitä vaikutuksia sillä on 
viestinnälle, jos kriittisen infrastruktuurin haavoittamista tietoisesti jatketaan ja siihen kehotetaan 
sosiaalisessa mediassa? KIVI-hanke on käynnistynyt tarpeesta parantaa valmiutta tämän kaltaisiin 
tilanteisiin, sillä niiden kokemukset ovat Suomessa vielä (onneksi) harvassa. ”Stressitesti 2.0” -konsepti 
tarvitsee lähtökohdakseen mallin, jossa poliisin ja pelastusviranomaisten toiminta jäsentyy kriittisen 
infrastruktuurin olennaiseksi osaksi.  
 
 

 

10 Soveltuvien ICT-ympäristöjen arviointi  
 
Stressitestin teknisen sovelluksen prototyypin laadintavaiheessa kävi ilmi, että keskeinen haaste on löytää 
tietoturvallinen alusta viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteisen varautumisen kehittämiselle. Sovelluksen 
tuli olla helppokäyttöinen ja laajasti saavutettavissa, jotta sitä hyödynnettäisiin aktiivisesti. Toisaalta 
varautumista koskeva tieto on salassa pidettävää ja luottamuksellista. Työkalun toimittanut CGI ehdottikin 
yhden tietoteknisen alustan sijaan hybridiratkaisua, jossa huoltovarmuuskriittisten yritysten käyttöliittymä 
mahdollistettaisiin esimerkiksi Huoltovarmuusorganisaation Extranetin, Sisäisen turvallisuuden TUOVI-
portaalin tai Erillisverkkojen KRIVAT -alustan kautta. Stressitestissä käsitellään korkeintaan suojaustason IV 
aineistoa.  
 
Teknisen sovelluksen prototyyppiä ryhdyttiin kehittämään viranomaisten Turvallisuusverkossa (TUVE). 
Tämä osoittautui hankalaksi ja yhtäältä symbolisoi julkis-yksityisessä rajapinnassa tapahtuvan kehittämisen 
haasteellisuutta. Teknisen sovelluksen käyttöä kovennetun tietoturvallisuuden TUVE -ympäristössä ei nähty 
realistiseksi mahdollisuudeksi. Teknisen sovelluksen prototyypin luontevin ”omistajuus” jäikin edelleen 
epäselväksi. Keskeiseksi stressitestausta koordinoivaksi tahoksi nähtiin Sisäministeriö, joka on vastannut 
kansallisen ja sitä täydentävien alueellisten riskiarviointien ohjeistamisesta.  Huoltovarmuuskeskus on niin 
ikään tärkeä linkki kriittisten infrastruktuurien palveluntuottajiin ja sen ylläpitämä HVO Extranet -portaali 
voisi periaatteessa olla luontevin käyttäjähallinta-ympäristö.  Varautumisen alueellisen yhteensovittamisen 
vastuun määrittyminen vaikuttaa myös stressitestin teknisen ratkaisun prototyypin jatkojalostamiseen. 
Työkalun käyttö sopisi parhaiten sille aluehallinnon tasolle, jolla alueelliset riskiarviot on tehty.  Käyttäjiin 
lukeutuvat kokonaisturvallisuusperiaatteen mukaisesti uhkatilanteeseen liittyvät keskeiset viranomaiset, 
elinkeinoelämä ja mahdollisesti myös kolmas sektori.  
 
Kuten edellä on todettu, koulutuskonseptiin liittyvä opetusmateriaali on koottu Poliisiammattikorkeakoulun 
oppilaitosverkon Moodle -alustalle.  Materiaali on yhdistelmä tekstimuotoista aineistoa, Moodleen 
integroidun H5P-työkalun avulla tuotettuja videoita, havainnollistavia ja interaktiivisia sisältömuotoja ja 
testejä. Opetusmateriaalin tallennusta ja siirtoa toiseen Moodle -ympäristöön on tarkoitus kokeilla 
myöhemmin. 
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11 Johtopäätöksiä ja suosituksia 
 

Riskienhallinnan ohella tarvitaan resilienssin rakentamista vakaviin häiriötilanteisiin 

Varautumisessa ja valmiussuunnittelussa on hyvä huomioida nykyistä vahvemmin ihmisen tahattomasti tai 
tahallisesti aiheuttamat pitkäkestoiset ja laajat häiriötilanteet. Operatiivisella tasolla tulee varautua myös 
tilanteisiin, joissa erilaisia poikkeavia ilmiöitä esiintyy samanaikaisesti (niin sanottu hybridivaikuttaminen).  
Esimerkiksi viranomaisen viestinnästä vastaavia tulee kouluttaa vastaamaan informaatiovaikuttamiseen. 

Viranomaisten ja kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien resilienssin yksi keskeinen rakennusaine on 
kyky tehdä tarkoituksenmukaista yhteistyötä vakavan häiriötilanteen eri vaiheissa ja erityistilanteissa. Tämä 
tarkoittaa ennakointivaiheessa kykyä osallistaa laajasti toimijoita valmiussuunnitteluun ja arvioida näiden 
kanssa yhdessä toimijoiden keskinäisriippuvuuksista seuraavia vaikutuksia omalle toimintakyvylle. Kyse on 
kokonaisturvallisuusajattelun aidosta sisäistämisestä. 

Resilienssi rakentuu myös johtamis- ja päätöksentekokyvystä. Vakavat häiriötilanteet edellyttävät 
toimintaa, joita valmiussuunnitelmat ja jatkuvuuden hallinnan toimet eivät kata. Organisaation resilienssi 
on tällaisissa olosuhteissa kykyä toimia tehokkaasti muodollisten resurssien rajallisuudesta huolimatta. 
Tämä edellyttää, että organisaatiossa madalletaan toimivaltakynnyksiä ja etsitään resursseja uusista 
lähteistä. Infrastruktuuripalvelujen häiriötilanteita hoitavat julkisyhteisöt ovat tottuneet muodolliseen 
toimivaltaan ja vastuuorganisaatio-asemaan. Vakavissa häiriötilanteissa yleisjohdon auktoriteetti perustuu 
sen sijaan yhteisymmärrykseen tilanteessa vaadituista toimenpiteistä. Organisaatioiden ja yksilöiden 
kyvykkyys on sekä rutiinien professionaalista osaamista, että tilannekohtaista herkkyyttä ja kykyä tehdä 
rohkeitakin ratkaisuja. 
 

Varautuminen edellyttää keskinäisriippuvuuksien tunnistamista ja niiden vaikutusten 
ennakointia 

Toimintaympäristön kehitystä tulisi arvioida erilaisilla ennakointimenetelmillä ja kerätä tietoa 
epätavanomaisiltakin foorumeilta. Viranomaisten olisi hyvä kehittää toimintamalli myös niin kutsuttujen 
hiljaisten signaalien (kuten henkilöstön arjen havaintojen) keräämiseen ja käsittelyyn osana 
toimintaympäristön seurantaa.   

Lisäksi valmiussuunnittelun ohella tulisi panostaa ennalta ehkäisevään turvallisuussuunnitteluun, jossa 
aikaperspektiivi on pidempi ja pyritään vaikuttamaan turvallisuusriskien juurisyihin. Turvallisuussuunnittelu 
avaa keinon osallistaa elinkeinoelämää sekä kansalaisjärjestöjä ja -verkostoja. 

Viranomaisten tulisi yhteensovittaa valmiussuunnittelua keskeisimpien sidosryhmien kanssa nykyistä 

laajemmin. Tässä työssä tulee pyrkiä ennakoimaan  siltä osin kun se on ylipäätään mahdollista   
kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteiden ketjuuntuvia ja kasautuvia vaikutuksia. 

 

Laaja-alaisen yhteistyön edellytyksiä tulee rakentaa jo normaaliolojen aikana  

Viranomaisten tulee sallia "normaaliolojen toimivaltuuksien ja tehtävän määrittelyiden rajojen" 
koetteleminen suunnitellessaan varautumistoimia. Viranomaisyksikön johdon tulee kyetä tulkitsemaan 
toimivaltuus- ja vastuukysymyksiä ratkaisulähtöisesti ottaen huomioon vakavan häiriötilanteen 
poikkeuksellisuuden. Katastrofin välttäminen edellyttää, että vakavissa häiriötilanteissa byrokraattiset, 
suunnitelmalliset toimintamallit ja vastuuviranomaisen-periaate saavat rinnalleen ratkaisuja, jotka ovat 
jälkibyrokraattisia. 
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Viranomaisen tulee tiedostaa kriittisten toimintojen suorittamiseen liittyvät suoritus- ja toimintakykynsä 
sekä kynnysrajat, joissa se tulee tarvitsemaan lisäresursseja oman organisaation ulkopuolelta sekä tilanteet, 
joissa se pystyy tukemaan muita tahoja niiden kriittisissä toiminnoissa.   

Keskeisiksi sidosryhmiksi tulee tunnistaa tahoja, joita voidaan käyttää resursseina tavanomaisten 
sidosryhmien toimintakyvyn ollessa heikentynyt ja/tai häiriötilanteen pitkittyessä.  Resurssien 
suunnittelussa tulee ylipäänsä huomioida myös muiden, kuin sopimuskumppaneiden potentiaalinen rooli 
vakavassa häiriötilanteessa (kuten harrastelija-asiantuntijat, kotitaloudet, kansalaisten spontaanit 
verkostot, muut kuin huoltovarmuuskriittiset yritykset, muut kuin pelastus- ja maanpuolustustoiminnasta 
vastaavat yhdistykset). 

Viranomaisilla tulee olla toimintamalli ja viestintävälineet tiedonvaihdon turvaamiseksi ja tilannekuvan 
muodostamiseksi myös silloin, kun tavanomaiset viestintäkanavat eivät ole käytössä. Erityisesti tulee 
varmistaa kriittisten palveluntuottajien ja strategisten kumppaneiden tavoittaminen kaikissa olosuhteissa. 
Yhteisen kriisiviestinnän toimintamallia tulee myös harjoitella säännöllisesti paikallisten, alueellisten ja 
valtakunnallisten toimijoiden kesken.  Jo ennen kriisitilannetta tulee kartoittaa mahdollisuudet hyödyntää 
kolmannen sektorin toimijoita sekä kansalaisten digitaalisia ja muita verkostoja tilannekuvan 
muodostamisessa ja hälyttämisessä.  

Viranomaisten tulee harjoitella yhteistyössä verkostojen kanssa häiriötilanteita, joissa häiriön laajuus, 
kesto, johtovastuu sekä käytettävissä olevat resurssit eivät ole varmuudella tiedossa. Henkilöstön tulisi 
myös harjoitella ainakin pienimuotoisesti riskiarvion perusteella epätodennäköistenkin häiriötilanteiden 
aikaista toimintaa. Viranomaisella tulisi olla esim. henkilöstön täydennyskoulutuksen kautta syntynyt 
ymmärrys siitä, että vakava häiriötilanne voi paljastaa myös ennakoimattomia keskinäisriippuvuuksia (ns. 
mustia joutsenia).  

 

Yhteisharjoituksia ja kokemuksista oppimista 

Varautumiskoulutuksen menetelminä on hyvä käyttää pedagogisesti tavoitteellisia, skenaariopohjaisia 
simulaatioharjoituksia sekä erilaisia luovaa ongelmanratkaisua ja itsenäistä oivaltamista tukevia 
menetelmiä (esimerkiksi improvisaatioharjoituksia). 

Myös aiemmista kokemuksista opitaan, vaikka uudet häiriötilanteet eivät todennäköisesti olekaan niiden 
toisintoja. Erityistä huomiota kiinnitetään häiriötilanteiden paljastamiin keskinäisriippuvuuksiin ja luoviin 
ongelmanratkaisuihin (kuten uudenlaiseen yhteistyöhön tai uusiin toimintatapoihin). Häiriötilanteista 
opittua jaetaan mahdollisimman laajasti salassapitosäännökset huomioiden. 
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Suosituksia KIVI -hankkeessa kehitettyjen työvälineiden jatkokehittämiselle 

KIVI -hankkeessa on tunnistettu useita vakaviin häiriötilanteiden kannalta tärkeitä opetussisältöjä ja -

moduuleita. Poliisikoulutusta varten on luotu verkko-oppimisympäristö, joka vahvistaa varautumiseen 

liittyviä valmiuksia. Tämä on jo otettu käyttöön osana poliisin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

opintoja. Opetussisältöjä ja skenaariopohjaisia harjoituksia on kuitenkin tarpeen lisätä ja suunnata 

palvelemaan paremmin myös pelastusalan päällystö- ja täydennyskoulutusta.  

Turvallisuussensitiivisille häiriötilanneskenaarioille tulisi löytää tietoturvallinen alusta, joka mahdollistaisi eri 

toimijoiden yhteiskäytön. 

Koulutusta voitaisiin räätälöidä myös muiden kuin viranomaisten tarpeisiin, esimerkiksi kriittisen 

infrastruktuurin palveluntuottajille. ”KIVI -koulutussisältöjen” liityntä kunnille ja muille julkisyhteisöille 

suunnattuun, Pelastusopiston antamaan varautumiskoulutukseen on myös tärkeää.  

”Stressitestin”, eli alueellisen yhteisvasteen suunnittelutyövälineen kehittely konseptista ja prototyypistä 

tuotteeksi on tarpeen. Vastaavanlaista työvälinettä ei ole tällä hetkellä olemassa. Työvälineen lisäarvo on 

ennen kaikkea siinä, että se auttaa konkretisoimaan kansallisia ja alueellisia riskejä.  Toistaiseksi 

luontevimmaksi hallinnoijaksi on nähty alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta vastaava taho, 

mutta relevantin koordinaatiotahon pohtimista on syytä jatkaa. 

Skenaariopohjaisen varautumiskoulutuksen ja toimintakyvyn ”stressitestin” tulee edellyttää laaja-alaista 

yhteistyötä. Skenaarioiden kehittelyn tulisi olla nykyistä systemaattisempaa. Resilienssin vahvistamista ja 

varautumista palvelevaa ”skenaariokirjastoa” voisi pyrkiä edistämään kansallisella tasolla. Näin skenaarioita 

voitaisiin hyödyntää laajasti resurssina valmiusharjoituksissa ja varautumisen/jatkuvuuden hallinnan tason 

arviointiprosesseissa. 

KIVI -hankkeen innovoiman ajattelumallin levittäminen ja edelleen vahvistaminen on tärkeää ja tässä työssä 

toivotaan apua hankkeen ohjausryhmään kuuluneiden organisaatioiden lisäksi valtakunnallisilta ja 

alueellisilta varautumisen ja ennakoinnin verkostoilta.  
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LIITE 1. Ehdotukset poliisin ja pelastusviranomaisen toimintakykyä ja resilienssiä 

kuvaaviksi indikaattoreiksi  
(kehitetty Kuntaliiton KUJA2- arviointimallin pohjalta)  
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HÄIRIÖNHALLINTA JA KRIISIJOHTAMINEN 

1 Kriisijohtamisen käynnistäminen  

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 
(sovellettu KUJA 4.3) 
Kriisijohtamisen 
käynnistäminen  

Tapauskohtainen 
toimintatapa 

Epävirallinen 
toimintatapa 

Vakioitu ja dokumentoitu 
toimintatapa 

Sidosryhmien 
huomiointi 

Yhteiset kriteerit 
valmiuden 
säätelemiseksi 

Valmius yhteisten 
johtamisrakenteiden 
muodostamiseen 

Kykeneekö 
viranomainen 
käynnistämään 
kriisijohtamisen hallitusti 
ja tehokkaasti? 

Käytössä ei ole 
vakioitua mallia  

Kriisitilanteiden 
hallintaan käytetään 
epävirallisia tai 
puutteellisesti 
dokumentoituja 
toimintamalleja  

Ennalta nimetty taho käynnistää 
toimintamallin mukaisesti tilanteen 
edellyttämät toimenpiteet. 
Toimintamallissa on määritetty 
kenen/keiden päätöksellä ja 
millaisiin toimenpiteisiin 
normaalista toiminnasta siirrytään 
kriisijohtamiseen.  

Kriisijohtamisen 
käynnistämisestä 
viestitään ennalta 
sovitusti keskeisille 
sidosryhmille, joiden 
kriisijohtamisen 
toimintamallit ovat myös 
organisaation tiedossa.  

Toimintamallit 
sisältävät yhteisesti 
määritetyt kynnykset, 
joiden perusteella 
toimintaa tehostetaan 
ja valmiutta säädellään.  

Toimiala- ja 
organisaatiokohtaisen 
kriisijohtamisen 
rinnalla organisaatio 
sitoutuu tukemaan ja 
toimii yhteistyössä 
muiden tahojen 
kriisijohdon kanssa.   

 

2 Tilannetietoisuuden muodostaminen vakavassa häiriötilanteessa 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 4.1) 
Tilannekuva ja -
tietoisuus 

Ei määritelty, ei 
toimintamallia 

Ei vakioitua 
toimintamallia 

Vakioitu toimintamalli 
yliorganisatorisen 
tilannekuvan 
muodostamiselle 

Vakioitu toimintamalli 
tunnetaan koko 
organisaatiossa 

Ennakoiva ja 
vuorovaikutteinen 
tilannetietoisuus 

Tilannekuvan muodostamisen 
keinovalikoima on laaja 

Onko viranomaisella 
vakioitua 
toimintamallia laaja-
alaisen ja 
monipuolisen  
tilannekuvan 
muodostamiseen 
vakavassa  (esim. 
pitkäkestoisessa tai 
maantieteellisesti 
laajassa) 
häiriötilanteessa? 

Toimintamallia 
tilannetietojen 
laaja-alaiseksi 
keräämiseksi 
vakavien 
häiriötilanteiden 
aikana ei ole.  

Viranomaisella on 
erillisiä toisistaan 
irrallaan olevia 
asiakirjoja, joissa 
kuvataan miten ja 
mistä 
tilannetietoja 
voitaisiin kerätä.  

Viranomaisella on käytössä 
vakioitu ja dokumentoitu 
toimintamalli vakaviin 
häiriötilanteisiin, joka 
mahdollistaa 
tilannetietojen 
hankkimisen ja 
välittämisen ennakoivasti 
ja häiriötilanteen aikana. 
Toimintamallissa 
huomioidaan myös 
tiedonvaihto keskeisten 
sidosryhmien kanssa. 

Avainhenkilöt kaikilla 
organisaation tasoilla 
tuntevat yhteisen 
tilannekuvan 
muodostamisen ja 
jakamisen 
toimintamallin 
vakavissa 
häiriötilanteissa.   

Viranomainen on 
määritellyt, mikä tieto 
on olennaista ja 
kriittisintä (riskiarvion 
mukaan vakavimmissa) 
häiriötilanteissa.  
Tilannetietojen 
jakaminen on 
vuorovaikutteista ja 
kaksisuuntaosta 
keskeisimpien 
sidosryhmien välillä 
muutenkin kuin vain 
häiriötilanteiden 
aikana.  

Viranomaisella on toimintamalli ja välineistö 
tiedonvaihdon turvaamiseksi ja tilannekuvan 
muodostamiseksi myös tilanteissa, joissa 
tavanomaiset viestintäkanavat eivät ole 
käytössä. Viranomainen on kartoittanut 
mahdollisuuksia hyödyntää kolmannen 
sektorin toimijoita sekä kansalaisten 
digitaalisia ja muita verkostoja tilannekuvan 
muodostamisessa. Viranomainen on 
kouluttanut henkilöstöä vastaamaan sekä 
informaatiovaikuttamiseen että 
hyödyntämään verkon ja sosiaalisen median 
yhteisöjä tilannekuvan muodostamisessa. 
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3 Kriisiviestintä ja hälyttäminen vakavassa häiriötilanteessa 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 
(sovellettu KUJA 4.5)  
Viestintä 
häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa 

Ei suunniteltu eikä 
vastuutettu 

Toiminta osin 
suunniteltua 

Toiminta 
suunnitelmallista 

Yksityiskohtaiset 
ohjeet  ja sidosryhmien 
huomiointi 

Kaksisuuntaisuus  
kriisiviestinnässä ja 
lisäresurssien sopiminen 

Valmius  laaja-alaiseen ja 
yhteensovitettuun 
kriisiviestinnän  

Onko kriisiviestintä 
suunnitelmallista 
toimintaa ja millaiset 
mahdollisuudet 
viranomaisella  on 
onnistua 
kriisiviestinnässä? 

Organisaatiossa ei 
ole tunnistettu 
kriisiviestinnän 
tärkeyttä ja 
merkitystä 
häiriötilanteen 
hallinnassa. 
Kriisiviestinnästä ei 
ole ajantasaista 
ohjeistusta.  

Varsinaista 
kriisiviestintäsuunnitelmaa 
ei ole laadittu, mutta asiaa 
ohjeistetaan mm. 
irrallisten ohjeiden avulla.  

Suunnitelma on 
laadittu ja 
jalkautettu 
tarvittavilta osin 
kaikille tasoille. 
Organisaatiolla on 
kyky käynnistää 
ensitoimet 
tehokkaasti.  

Organisaatiossa on 
laadittu myös 
häiriötilannekohtaisia 
ohjeita ja malleja 
hyödynnetään tilanteen 
aikaisessa viestinnässä. 
Kriisiviestintään liittyvät 
vastuut sidosryhmien 
kanssa ovat selkeät ja 
osapuolten tiedossa.  

Kriisiviestintä pohjautuu 
kaksisuuntaisuuteen sekä 
mahdollistaa asiakkaiden 
viestinnän ja havaintojen 
hyväksikäyttämisen. 
Pitkäkestoisen tai muuten 
vaikutuksiltaan laajan 
häiriötilanteen hallinnan 
edellyttämistä viestinnän 
lisäresursseista on sovittu 
alueellisella tasolla tms.  

Kriisiviestinnän vastuukysymykset 
on sovittu, dokumentoitu sekä 
toimintamallia harjoiteltu 
paikallisten, alueellisten ja 
valtakunnallisten toimijoiden 
kesken.   

(Sovellettu KUJA 5.4) 
Hälyttäminen ja 
tiedonvaihtaminen 

Sidosryhmiä ei 
huomioitu 

Sidosryhmät huomioitu 
osittain 

Sidosryhmät 
huomioitu ja 
vastuut selkeitä 

Sidosryhmät huomioitu 
laajasti ja osallistettu 
kehittämiseen 

Valtakunnan tason 
kehittämistyötä 

Valmius hälyttämiseen ja 
tiedonvaihtamiseen 
viestintävälineiden 
häiriötilanteessa 

Onko keskeisten 
sidosryhmien kanssa 
sovittu hälyttämisen ja 
tiedonvaihtamisen 
menettelyistä 
vakavissa 
häiriötilanteissa? 

Häiriönhallinnassa 
ei juurikaan ole 
huomioitu 
sidosryhmiä 

Sidosryhmien kanssa on 
sovittu joistakin 
käytänteistä, mutta ei 
kattavasti 

Keskeisten 
sidosryhmien ja 
kriittisten 
palveluntuottajien 
kanssa on sovittu 
toimintatavoista. On 
myös sovittu, kuinka 
havainnot 
häiriötilanteesta 
kerätään ja 
käsitellään yhdessä 
tiedonvaihdon ja 
hälyttämistoiminnan 
kehittämiseksi 

Häiriötilanteiden 
hallinta on suunniteltu 
yhdessä keskeisten 
sidosryhmien ja 
kriittisten 
palveluntuottajien 
kanssa. 
Kehittämistoimien 
seurannasta on sovittu 
yhdessä. 

Havaintoja ja 
kehittämisehdotuksia 
jaetaan muille toimijoille. 
Osallistutaan 
valtakunnalliseen 
kehittämistyöhön ja 
tuotetaan uusia 
innovaatioita. 

Viranomaisella on toimintamalli ja 
välineistö tiedonvaihdon 
turvaamiseksi ja tilannekuvan 
muodostamiseksi myös tilanteissa, 
joissa tavanomaiset 
viestintäkanavat eivät ole 
käytössä. Viranomainen on 
kartoittanut mahdollisuuksia 
hyödyntää elinkeinoelämän, 
kolmannen ja neljännen sektorin 
resursseja tiedonvaihdossa ja 
hälyttämisessä.  
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3 Kriisiviestintä ja hälyttäminen vakavassa häiriötilanteessa 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 4.2)  
Reagointi ja 
hälyttäminen 

Reagointi- ja 
hälytysjärjestelyitä 
ei ole määritelty 

Reagointi- ja 
hälytysjärjestelyt 
puutteelliset 

Toimintamalli on 
olemassa 
avainhenkilöiden 
tavoittamiseksi 
kaikkina aikoina  

 Sidosryhmien 
huomiointi 

Kriittisten 
palveluntuottajien 
huomiointi  

Varautuminen tavanomaisten 
viestintävälineiden käytön 
häiriöihin  

Pystytäänkö keskeiset 
henkilöt tavoittamaan 
kaikissa tilanteissa, 
jotta vakava 
häiriötilanne 
kyettäisiin saamaan 
hallintaan 
mahdollisimman 
nopeasti? 

Reagointi- ja 
hälytysjärjestelyitä 
ei ole määritelty tai 
määrittelyt ovat 
huomattavan 
vanhentuneita 

Viranomaisella ei ole 
yhtenäistä toimintamallia 
häiriötilanteisiin 
reagoimiseksi ja tarvittavien 
tahojen informoimiseksi, 
mutta joitain yksittäisiä 
toimintamalleja on 
olemassa. Järjestelmät 
huomioivat vain virka-
aikana tapahtuvan 
toiminnan tai 
varautumisesta vastaaville 
ja muille yksikön 
avainhenkilöille ei ole 
nimetty sijaisia.  

Organisaatiolla on 
selkeä kirjattu 
toimintamalli 
ulkoiselle 
kriisiviestinnälle, 
sisäiselle 
tiedottamiselle ja 
keskeisten 
avainhenkilöiden 
tavoittamiselle 
(vakavissa) 
häiriötilanteissa.  

Reagointi- ja 
hälytysjärjestelyissä 
on sovittu viestinnän 
ja tiedonvaihdon 
menettelytavoista 
keskeisten 
sidosryhmien kanssa, 
ottaen huomioon 
näiden roolit ja 
tehtävät erilaisissa 
häiriötilanteissa 
(mitkä sidosryhmät 
ovat tärkeää tavoittaa 
missäkin 
häiriötilanteessa).  

Kriittisille 
palveluntuottajille on 
määritetty 
tavoitettavuusvaatimukset 
ja näistä on sovittu ja 
tiedotettu riittävän laajasti 
oman organisaation 
vastuuhenkilöille.  

Reagointi- ja hälytysjärjestelyissä 
huomioidaan myös tilanteet, joissa 
normaalit viestintäyhteydet eivät 
ole käytössä. Erityisesti on 
huomioitu kriittisten 
palveluntuottajien ja kumppaneiden 
tavoittaminen. 
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4 Operatiivinen toiminta vakavassa häiriötilanteessa 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 4.4.)  
Operatiivinen toiminta 
häiriötilanteissa 

Tapauskohtainen 
toimintatapa 

Toimintatapa 
puutteellinen  

Yhteensovitut ja 
suunnitellut 
toimenpiteet  

Sidosryhmien 
huomiointi 

Määritetyt 
suorituskykyvaatimukset 
Jatkuva kehittäminen 

Laaja-alainen operatiivinen toiminta 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa 

Kykeneekö organisaatio 
aloittamaan 
operatiivisen tason 
toiminnan 
häiriötilanteen 
hallitsemiseksi 
systemaattisesti ja 
tehokkaasti  

Toiminta on 
tilanne- ja 
henkilösidonnaista 

Toimintakorteissa 
tai vastaavissa on 
otettu huomioon 
vain yksittäisen 
toimialan toiminta 
ja resurssit 
(siilomaisuus) 

Kriittisiin toimintoihin 
on laadittu mm. 
yhteen sovitetut 
toimintakortit tai 
vastaavat 
keskeisimpien 
uhkakuvien varalta. 
Henkilöstö on 
tietoinen roolistaan 
häiriötilanteen 
aikaisessa 
toiminnassa.  

Keskeisimmät 
sidosryhmät on 
huomioitu 
toimintakorteissa 
tms. ja näiden 
resursseja kyetään 
hyödyntämään 
tehokkaasti.  

Uhkakuvien mukaisten 
häiriötilanteiden 
suorituskykyvaatimus on 
määritetty ja ylin johto 
on tietoinen 
mahdollisista puutteista 
sekä ryhtynyt tarvittaviin 
toimenpiteisiin 
puutteiden 
korjaamiseksi.  

Häiriötilanteiden hallintaan saamiseksi 
huomioidaan kolmannen ja neljännen sektorin 
sekä elinkeinoelämän resurssit. Lisäksi 
varaudutaan operatiivisella tasolla myös 
pitkäkestoisten ja laajojen häiriötilanteiden 
edellyttämiin toimiin sekä tilanteisiin, joissa 
erilaisia poikkeavia ilmiöitä esiintyy 
samanaikaisesti.   

 

  



 
 

59 
 

 

5 Toipuminen ja palautuminen 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 4.6)  
Toipuminen ja arviointi Ei suunniteltu  

Huomioitu 
puutteellisesti 

Toimintamallit 
määritelty Toimintaa 
arvioidaan ohjatusti 

Toimintaa kehitetään 
yhteistyössä 
Häiriötilanteet 
analysoidaan 
sidosryhmien kanssa  

Sidosryhmäyhteistyö 
toipumisessa 
Tiedonjakaminen laajasti 

Häiriötilanteista oppiva 
yhteiskunta 

Onko organisaation 
normaaliin toimintaan 
palaaminen hallittua 
sekä arvioidaanko ja 
kehitetäänkö 
varautumista 
tapahtuneiden 
häiriöiden perusteella? 

Toipumista ja 
arviointia ei ole 
huomioitu 
toimintamalleissa 
ja suunnitelmissa 

Toipuminen ja 
tilanteen jälkeinen 
toiminnan arviointi 
on huomioitu 
jollain tasolla 
osittain tai vain 
toinen näistä 
kokonaisuuksista 
on huomioitu. 
Arviointeja on 
toteutettu 
häiriötilanteiden 
jälkeen, mutta 
arviointimalli ei ole 
systemaattista ja 
vakioitua.  

Toimintamalleissa ja 
suunnitelmissa on 
määritetty 
normaalitoimintaan 
palaaminen ja 
häiriötilanteen 
jälkihoidossa tarvittavat 
toimenpiteet. 
Häiriötilanteen jälkeen 
toteutettava toiminnan 
arviointi sekä 
kehittämistoimenpiteiden 
tunnistaminen on 
ohjeistettu. 
Kehittämistoimenpiteet 
kirjataan systemaattisesti 
ja kootusti tilanteen 
jälkeen ja nämä 
toimenpiteet käsitellään 
organisaation johdon 
kanssa.  

Toipumisessa on 
huomioitu sisäiset sekä 
keskeisten sidosryhmien 
voimavarat 
poikkihallinnollisesti. 
Tapahtuneet 
häiriötilanteet 
analysoidaan myös 
yhteistyössä keskeisten 
sidosryhmien kanssa ja 
tehtyjen huomioiden 
pohjalta kehitetään 
systemaattisesti 
verkoston toimintaa. 
Kehittämistoimenpiteiden 
toteutumista seurataan 
organisaation sisällä sekä 
yhteistyössä keskeisten 
sidosryhmien kanssa.  

Toipuminen on suunniteltu 
keskeisten sidosryhmien 
kanssa yhteistyössä siten, 
että esim. verkoston 
toimijoiden 
tukimahdollisuudet 
pitkäkestoisia tilanteissa 
ovat tiedossa. Organisaatio 
jakaa omatoimisesti ja 
tehokkaasti tapahtuneista 
häiriötilanteista saatuja 
oppeja keskeisille 
sidosryhmille alueellisella ja 
valtakunnallisella tasolla, 
millä on vaikutuksia myös 
koko toimialan 
varautumisen 
kehittämiseen.  

Yhteisiä valmiusharjoituksia 
rakennetaan häiriötilanteiden 
aikaisten huomioiden pohjalta. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
häiriötilanteiden paljastamiin 
keskinäisriippuvuuksiin ja luoviin 
ongelmanratkaisuihin (kuten 
uudenlaiseen yhteistyöhön tai 
uusiin toimintatapoihin). 
Häiriötilanteista opittua jaetaan 
mahdollisimman laajasti 
salassapitosäännökset 
huomioiden. 
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VARAUTUMINEN JA VALMIUSSUUNNITTELU 

6 Toimivaltuuksien ja vastuiden tunnistaminen 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 1.1) 
Perusteiden ja 
vastuiden 
tunnistaminen  

Ei tiedossa kaikissa 
henkilöstöryhmissä 

Joidenkin henkilöstöryhmien 
tiedossa 

Kattavasti tiedossa 
koko 
viranomaisyksikössä 

Kattavasti tiedossa ja 
noudattamista 
seurataan 

Osallistutaan 
vastuiden ja 
velvoitteiden 
uudelleen 
määrittelyyn 
kansallisella (tai 
kansainvälisellä) 
tasolla 

Normaaliolojen 
toimivaltuuksien ja 
tehtävänmäärittelyiden  
rajojen tunnistaminen 

Onko 
viranomaisyksikkö 
kaikilla tasoilla (ylin 
johto, keskijohto, 
kenttäjohto, 
operatiivinen 
henkilöstö) tietoinen 
kaikista 
varautumiseen 
liittyvistä vastuista ja 
velvoitteista? (Esim. 
valmiussuunnittelu- 
ja varautumisohjeet 
ja määräykset, 
lainsäädäntö) 

Varautumisvastuita 
ja -velvoitteita ei 
tunneta kaikissa 
henkilöstöryhmissä  

Varautumisvastuut ja -velvoitteet 
tunnetaan joissakin 
henkilöstöryhmissä (esim. ylin johto, 
valmiuspäälliköt/turvallisuuspäälliköt) 

Varautumisvastuut 
ja -velvoitteet 
tunnetaan kaikissa 
henkilöstöryhmissä  

Varautumistehtävien 
suorittamista ja 
velvoitteiden 
noudattamista 
seurataan ja 
arvioidaan 
säännöllisesti.  

Viranomaisyksikkö 
pyrkii vaikuttamaan 
oman hallinnonalansa 
varautumisvastuiden 
ja -velvoitteiden 
määrittelyyn. Myös 
kansainvälisiin 
vaatimuksiin ja 
toimintaperiaatteisiin 
voidaan pyrkiä 
vaikuttamaan 
aktiivisesti.  

Viranomaisyksikkö kykenee 
"kokeilemaan normaaliolojen 
toimivaltuuksien ja tehtävän 
määrittelyiden rajoja" 
suunnitellessaan 
varautumistoimia. 
Viranomaisyksikön johto 
tulkitsee toimivaltuus- ja 
vastuukysymyksiä 
ratkaisulähtöisesti ottaen 
huomioon vakavan 
häiriötilanteen 
poikkeuksellisuuden. 
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6 Toimivaltuuksien ja vastuiden tunnistaminen 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 2.1) 
Organisointi ja 
resursointi  Niukasti resursseja 

Resursointi ja organisointi 
lyhytkestoista/pienialaista 
häiriötilannetta varten 

Resursoitu ja 
organisoitu 
vakavaa 
häiriötilannetta 
varten 

Osallisuus ja 
mahdollisuus 
vaikuttaa 

Resurssien joustava 
lisääminen ja tehokas 
kohdentaminen 

Resurssien innovatiivinen 
lisääminen ja toimintojen 
joustava organisointikyky 

Onko varautuminen 
organisoitu ja resursoitu 
tarkoituksenmukaisesti 
vakavia häiriötilanteita 
ajatellen?  

Varautuminen on 
niukasti resursoitu (esim. 
vain valmiusvastaava ja 
hänen sijaisensa). 
Toiminnan jatkuvuuden 
turvaamista vakavissa 
häiriötilanteissa ei ole 
ennakoivasti huomioitu 
tehtäväjärjestelyissä. 
Viranomaisyksiköllä on 
niukasti tai ei lainkaan 
varajärjestelmiä ja 
varautumiseen liittyviä 
laitteita (esim. 
viestintävälineet, 
varavoimalaitteet, 
kriittiset varaosat) 

Varautuminen on 
organisoitu ja resursoitu 
siten, että toimintakyky 
voidaan säilyttää 
priorisoiduissa tehtävissä 
lyhytkestoisen ja/tai 
pienialaisen häiriötilateen 
aikana ja sen jälkeen. 

Varautuminen on 
organisoitu ja 
resursoitu siten, 
että toimintakyky 
voidaan säilyttää 
priorisoiduissa 
tehtävissä myös 
vakavassa, 
pitkäkestoisessa 
(useamman päivän) 
ja/tai laaja-
alaisessa 
häiriötilanteessa ja 
sen jälkeen. 

Koko henkilöstöllä (ei 
vain 
johdolla/esimiehillä ja 
valmiusvastaavilla) on 
mahdollisuus 
vaikuttaa 
valmiussuunnitteluun.  
Koko henkilöstöllä 
ymmärrys siitä, miten 
he voivat tarvittaessa 
vaikuttaa resurssien 
kohdentamiseen 
(vakavissa) 
häiriötilanteissa. 

Viranomaisyksiköllä on 
valmius lisätä ja 
kohdentaa resursseja 
ennakoivasti ja 
joustavasti 
toimintaympäristössä 
tapahtuneiden 
muutosten mukaan. 
Resurssien käyttö ja 
toiminnan organisointi 
on pääosin tietojohtoista 
ja ennakoivaa, ei 
reaktiivista. 

Viranomaisyksiköllä on  valmius 
muuttaa tarvittaessa 
huomattavastikin toimintojen 
organisointia  ja kasvattaa 
resursseja elinkeinoelämää, 
kolmatta ja neljättä sektoria 
hyödyntäen (esim. 
kumppanuuksia yhdistysten ja 
uskonnollisia yhdyskuntien 
kanssa, suunnitelma 
rekisteröimättömien 
kansalaisverkostojen 
hyödyntämisestä, ml. sosiaalisen 
median yhteisöt)  
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7 Kriittisten toimintojen ja keskinäisriippuvuuksien tunnistaminen 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 1.2) 
Kriittisten toimintojen 
määrittäminen Ei tunnistettu  

Tunnistettu 
puutteellisesti 

Kriittiset toiminnot 
tunnistettu ja arvioitu 

Kriittiset toiminnot on 
tunnistettu yhdessä 
muiden organisaatioiden 
kanssa 

Priorisointi ohjaa 
yhteistoimintaa 

Vakavan 
häiriötilanteen 
resursointitarpeiden 
ymmärtäminen 

Onko viranomaisyksikkö 
tunnistanut ja 
priorisoinut kriittiset 
toimintonsa? 

Kriittisiä toimintoja ei ole 
tunnistettu. 

Yksittäisiä kriittisiä 
toimintoja on 
hajanaisesti tunnistettu 
dokumentoidusti. 

Kriittiset toiminnot on 
tunnistettu ja luokiteltu 
tärkeyden perusteella eri 
kategorioihin.  

Viranomaisyksikössä on 
selvitetty 
merkittävämpien 
ulkoisten 
palveluntuottajien ja 
yhteistyökumppaneiden 
rooli kriittisten 
toimintojen 
tuottamisessa; tämä on 
myös palveluntuottajien 
ja 
yhteistyökumppaneiden 
tiedossa.  

Kriittisten toimintojen 
luokittelu ohjaa 
normaalia toimintaa yli 
organisaatiorajojen. 
Kriittisiin toimintoihin 
kohdistuvia riskejä 
käsitellään 
säännöllisesti 
yhteisissä palavereissa 
ja kriittisiin 
toimintoihin liittyen on 
yhteisiä suunnitelmia 
yli organisaatiorajojen. 

Organisaatio tiedostaa 
kriittisten toimintojen 
suorittamiseen liittyvät 
suoritus- ja 
toimintakykynsä sekä 
kynnysrajat, joissa se 
tulee tarvitsemaan 
lisäresursseja oman 
organisaation 
ulkopuolelta sekä 
tilanteet, joissa se 
pystyy tukemaan muita 
tahoja niiden kriittisissä 
toiminnoissa.   

 

  



 
 

63 
 

 

7 Kriittisten toimintojen ja keskinäisriippuvuuksien tunnistaminen 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 3.1) 
Keskinäisriippuvuuksien 
tunnistaminen 

Keskinäisriippuvuuksia ja 
yhteensovittamistarpeita 
ei tunnisteta 

Keskinäisriippuvuuksia ja 
yhteensovittamistarpeita 
on tunnistettu osittain  

Osallistuminen kriittisiä 
keskinäisriippuvuuksia 
tunnistaneen 
toimielimen 
tilaisuuksiin. 

Osallistuminen kriittisiä 
keskinäisriippuvuuksia 
tunnistaneen 
toimielimen 
ennakointityöhön ja 
seurantatiedon 
tuottamiseen. 

Osallistuminen 
kriittisiä 
keskinäisriippuvuuksia 
tunnistaneen 
toimielimen 
valtakunnalliseen ja 
ylialueelliseen 
ennakointityöhön ja 
seurantatiedon 
tuottamiseen. 

Varautuminen ennalta 
tunnistamattomien 
keskinäisriippuvuuksien 
ilmenemiseen 
vakavassa 
häiriötilanteessa.  

Onko viranomainen 
tunnistanut ja 
huomioinut 
varautumisessaan 
aluetason (esim. 
kaupunkiseututason) 
keskinäisriippuvuuksia 
sekä määritellyt niiden 
pohjalta 
yhteensovittamistarpeet?  

Varautumiseen liittyviä 
keskinäisriippuvuuksia ja 
yhteensovittamistarpeita 

ei ole tunnistettu.  

Varautumiseen liittyviä 
keskinäisriippuvuuksia ja 
yhteensovittamistarpeita 
on tunnistettu osittain 
(esim. muutamien 
toimintojen tai 
yhteistyömuotojen 
osalta).   

Keskinäisriippuvuuksiaan 
tunnistaneet toimijat 
ovat muodostaneet 
yhteisen 
varautumisrakenteen 
(esim. foorumin, 
verkoston ekosysteemin), 
joka käsittelee 
säännöllisesti 
yhteensovittamistarpeita. 
Viranomainen osallistuu  
tilaisuuksiin (kokouksiin, 
valmiusharjoituksiin), kun 
se nähdään oman 
toiminnan kannalta 
hyödylliseksi. 

Keskinäisriippuvuuksiaan 
tunnistaneet toimijat 
ovat muodostaneet 
yhteisen varautumisen 
rakenteen (esim. 
foorumin, verkoston tai 
ekosysteemin), joka 
käsittelee säännöllisesti 
yhteensovittamistarpeita. 
Viranomainen tuottaa 
tälle seurantatietoa ja 
osallistuu 
kehittämistarpeiden 
yhteiseen arviointiin sekä 
tulevaisuuden 
ennakointiin.  

Kriittisille 
keskinäisriippuvuuksille 
perustuva rakenne 
liittyy valtakunnan 
tason ja alueiden 
väliseen 
ennakointityöhön. 
Viranomainen tuottaa 
myös valtakunnan 
tason seurantatietoa ja 
osallistuu 
kehittämistarpeiden 
yhteiseen arviointiin 
sekä tulevaisuuden 
ennakointiin 
valtakunnan tasolla.  

Viranomaisella on esim. 
henkilöstön 
täydennyskoulutuksen 
kautta syntynyt 
ymmärrys siitä, että 
vakava häiriötilanne voi 
paljastaa myös 
ennakoimattomia 
keskinäisriippuvuuksia 
(ns. mustia joutsenia).  
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8 Toimintaympäristön kehityksen seuranta ja ennakointi (ml. valmiussuunnittelu) 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 
(sovellettu KUJA 3.1) 
Ennakoiva 
toimintaympäristön 
seuranta  

Seurantaa ei ole 
Seuranta on 
satunnaista ja 
tapauskohtaista 

Seuranta perustuu 
toimintamalliin 

Seurantatietoa 
analysoidaan ja  
käsitellään 
sidosryhmien kanssa  

Seurantatietoa 
hyödynnetään laajasti 
viranomaisen 
ulkopuolella 

Seurantatietoa täydennetään 
muilla ennakointimenetelmillä 

Onko organisaatiossa 
määritelty ja käytössä 
järjestelmällinen 
toimintatapa 
ennakoivaan 
toimintaympäristön 
seuraamiseen? 

Toiminta on pääosin 
reagoivaa. 
Toimintaympäristön 
kehityksen seurantaa ei 
ole suunniteltu eikä 
muutoksia seurata. 
Viranomainen ei ole 
ylipäätään tunnistanut, 
mitä ja millaisia asioita 
sen tulisi 
toimintaympäristössä 
seurata. 

Toimintaympäristön 
kehitystä pyritään 
seuraamaan, mutta 
siihen ei ole 
systemaattista 
toimintamallia. 
Muutamia keskeisiä 
toimintaympäristön 
muutosta kuvaavia 
asioita on 
tunnistettu. 

Toimintaympäristön 
kehitystä seurataan 
kaikissa yksiköissä ja 
seurannalle on laadittu 
toimintamalli ja 
indikaattorit. 
Toiminnassa pyritään 
ennakointiin ja 
kannustetaan 
avoimuuteen sekä 
hiljaisen tiedon esiin 
tuomiseen ja 
käsittelemiseen. 

Viranomaisen 
varautuminen perustuu 
analysoidun 
seurantatiedon 
hyödyntämiseen. 
Analyysitoiminnassa on 
riittävä osaaminen ja 
resurssit. Asiantuntijat 
tuottavat tietotuotteita 
johdolle. Seurantatietoa 
vaihdetaan 
sidosryhmien kanssa. 

Viranomainen 
osallistuu alue-, 
valtakunnan ja 
kansainvälisen tason 
ennakointityöhön ja 
vaihtaa näillä 
foorumeilla 
analysoitua 
seurantatietoa 
aktiivisesti. 

Viranomainen arvioi 
toimintaympäristön kehitystä 
useilla erilaisilla 
ennakointimenetelmillä ja kerää 
tietoa myös epätavanomaisilta 
foorumeilta. Viranomainen on 
kehittänyt toimintamallin 
hiljaisten signaalien (kuten 
henkilöstön arjen havaintojen) 
keräämiseen ja käsittelyyn 
osana toimintaympäristön 
seurantaa.   

(sovellettu KUJA 1.6) 
Seuranta ja ohjaus 

Ei tosiasiallista 
seurantaa Seuranta satunnaista 

Seuranta ennakoivaa ja 
järjestelmällistä  

Varautumisen seuranta 
kiinteä osa normaalia 
johtamisrakennetta 

Oma-aloitteinen 
toimintaympäristön 
seuranta ja 
raportointi 

Laaja-alainen ja kaukokatseinen 
varautuminen 

Raportoidaanko 
varautumisesta 
riittävästi? Seuraako ja 
ohjaako 
hallinnonalan/yksikön 
johto varautumista ja 
valmiussuunnittelua? 

Varautumistoimista ja 
valmiussuunnitelmien 
tarkistamisesta ei  
käytännössä edellytetä 
raportointia (vaikka 
nimellisesti tästä olisikin 
ohje tai määräys) 

Varautumisesta 
raportoidaan 
hallinnonalan/yksikön 
johdolle hyvin 
satunnaisesti tai 
ainoastaan 
tapauskohtaisesti 
merkittävien 
häiriöiden ilmetessä 
tai yhteydessä.  

Raportointi on 
ennakoivaa, 
järjestelmällistä ja 
säännöllistä. Johto 
edellyttää aktiivista 
raportointia myös 
merkittävien häiriöiden 
yhteydessä, 
tunnistettujen 
puutteiden tai 
huomattavien 
poikkeamien yhteydessä 
tai muutoin tarvittaessa.   

Varautumista ja siinä 
tapahtuneita muutoksia 
käsitellään osana 
johtoryhmätyöskentelyä 
organisaation kaikilla 
tasoilla. 

Merkittävät 
yhteiskunnalliset 
tapahtumat, ilmiöt ja 
trendit arvioidaan 
varautumisen ja 
valmiussuunnittelun 
näkökulmasta ilman 
että johto kehottaa 
näin tekemään.  
Ilmiöiden ja trendien 
tuottamista 
varautumistarpeista 
raportoidaan johdolle. 

Varautumisessa ja 
valmiussuunnittelussa 
huomioidaan pitkäkestoiset ja 
laajat häiriötilanteet sekä 
tilanteet, joissa erilaisia 
poikkeavia ilmiöitä esiintyy 
samanaikaisesti.  Näihin liittyen 
seurataan aktiivisesti 
toimintaympäristössä 
tapahtuvia muutoksia ja 
varautumistarpeista 
raportoidaan johdolle. 
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8 Toimintaympäristön kehityksen seuranta ja ennakointi (ml. valmiussuunnittelu) 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 3.2) 
Valmiussuunnitelmien 
ajantasaisuus ja 
yhteensovittaminen 

Valmiussuunnitelmat 
huomattavan 
vanhentuneita ja 
hajanaisia 

Valmiussuunnitelmia 
ei ole yhteensovitettu 

Valmiussuunnitelmat 
on yhteensovitettu 
viranomaisen sisällä 

Valmiussuunnitelmat on 
yhteensovitettu 
keskeisten sidosryhmien 
kanssa 

Valmiussuunnittelua 
tehdään sidosryhmien 
kanssa yhdessä 
ennakoiden 

Ymmärrys 
valmiussuunnittelun 
rajallisuudesta 

Ovatko viranomaisen 
valmiussuunnitelmat 
ajantasaisia ja 
yhteensovitettuja? 

Viranomaisella ei ole 
kokonaisnäkemystä 
siitä, millaisia 
valmiussuunnitelmia 
eri yksiköissä ja 
toiminnoissa on tehty.  
Valmiussuunnitelmat 
ovat vanhentuneita 
eikä niiden 
päivittämistä ole 
suunniteltu. 

Valmiussuunnitelmat 
eivät ole 
vanhentuneita, mutta 
niitä ei ole keskenään 
sovitettu yhteen 
viranomaisen  eri 
yksiköiden/toimintojen 
kesken saati kuntien ja 
muiden viranomaisten 
suunnitelmien kanssa. 
Kokonaisvaltainen 
vakavan 
häiriötilanteen 
aikainen toimintamalli 
puuttuu. 

Valmiussuunnitelmat 
ovat ajantasaisia ja 
niiden päivitysrytmi on 
määritelty. Eri 
valmiussuunnitelmien 
liityntä toisiinsa on 
tunnistettu ja 
dokumentoitu 
viranomaisen sisällä. 
Erilaisia häiriötilanteita 
varten on luotu koko 
viranomaisorganisaation 
kattavat toimintamallit, 
jotka noudattavat 
normaalia 
organisaatiohierarkiaa. 

Valmiussuunnitelmat ovat 
ajantasaisia ja niiden 
päivitystapa ja -rytmi on 
määritelty. Eri 
yksiköiden/toimintojen 
valmiussuunnitelmat on 
yhteensovitettu. Erilaisia 
häiriötilanteita varten on 
luotu koko 
viranomaisorganisaation 
kattavat toimintamallit, 
jotka noudattavat 
normaalia 
organisaatiohierarkiaa. 
Myös keskeisimpien 
sidosryhmien kanssa on 
sovittu kirjallisesti 
toimintamallit erilaisissa 
vakavissa häiriötilanteissa 
ja näiden 
valmiussuunnitelmia on 
pyritty laatimaan 
yhteensovittaen.  

Valmiussuunnittelua 
tehdään yhdessä 
keskeisten sidosryhmien 
kanssa ja 
toimintaympäristön 
kehitystä seurataan ja 
arvioidaan yhdessä 
yhteisen varautumisen 
suuntaamiseksi. 
Valmiussuunnitelmissa 
huomioidaan toisten 
toimijoiden  ja 
valtakunnalliset 
riskiarviot. 

Vakavassa häiriötilanteessa 
pystytään yhteensovittamaan 
keskeisimpien sidosryhmien 
valmiussuunnittelua, 
suorituskykyjä sekä resursseja. 
Valmiussuunnittelussa 
huomioidaan häiriötilanteiden 
kaskadivaikutuksia. Lisäksi 
valmiussuunnittelun ohella 
panostetaan mm. ennalta 
ehkäisevään 
turvallisuussuunnitteluun, 
jossa aikaperspektiivi on 
pidempi ja pyritään 
vaikuttamaan 
turvallisuusriskien juurisyihin. 
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8 Toimintaympäristön kehityksen seuranta ja ennakointi (ml. valmiussuunnittelu) 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 3.3) 
Valmiussuunnitelmien 
toimeenpano Ei toimenpiteitä 

Yksittäisiä 
toimenpiteitä 

Priorisoidut ja 
aikataulutetut 
toimenpiteet 
Toimenpiteiden 
seuranta 

Sidosryhmät huomioitu  ja 
systemaattinen 
toimeenpanoprosessi 

Huolellinen ja laadukas  
toimeenpano Luovien ratkaisujen etsiminen 

Johtaako suunnittelu sekä 
suunnitelmien laatiminen 
selkeisiin sekä 
konkreettisiin 
varautumistoimenpiteisiin, 
joiden toteutumisessa 
pyritään kokonaisuuteen 
sekä usean vuoden 
aikajänteeseen? 

Valmiussuunnittelu ei 
johda välittömiin 
toimenpiteisiin tai 
toimenpiteet 
aikataulutetaan 
taloustilanteen 
salliessa. 

Valmiussuunnitelma 
johtaa muutamiin 
yksittäisiin 
toimenpiteisiin. 

Valmiussuunnitelman 
perusteella johto 
priorisoi 
kehittämistoimet sekä 
resursoi ja 
aikatauluttaa ne.  
Toimenpiteiden 
toteutumista 
seurataan. 

Viranomaisella on 
systemaattinen 
toimeenpanoprosessi 
valmiussuunnitelman 
päivittämisen yhteydessä. 
Toimeenpanossa tehdään 
yhteistyötä sidosryhmien 
kanssa 

Toimeenpanossa 
hyödynnetään 
ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 
Toimenpiteitä tehdään 
koordinoidusti, jotta 
vältetään niiden 
päällekkäisyyksiä tai 
ristiriitaisuuksia.  

Toimeenpanossa etsitään 
vaihtoehtoisia toteutustapoja 
ja ratkaisuja. Varautumista 
rakennetaan uudenlaisille 
kumppanuuksille ja 
yhteistyömalleille.  
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9 Yhteistyö varautumisessa 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 
(sovellettu KUJA 
5.2) Yhteisen 
varautumisen 
toimintatapa, 
prosessit ja 
resurssit  

Ei mietitty eikä 
dokumenoitu 

Satunnaista, 
reaktiivista ja/tai 
henkilösidonnaista 
yhteistyötä  

Vastuut ja resurssit 
määritetty Yhteistyö 
dokumentoitua Yhteistyö on ennakoivaa 

Jatkuva 
kehittäminen 
Kansallisen tason 
yhteistyö  

Resurssien suunnittelussa 
huomioidaan laajasti potentiaalisia 
toimijoita 

Onko 
viranomainen 
määritellyt 
toimintatavan, 
prosessit ja 
resurssit, joilla 
osallistutaan 
yhteisen 
varautumisen 
rakenteisiin?  

Varautumiseen 
liittyvän yhteistyön 
käytännön 
toteuttamista ei ole 
juurikaan mietitty tai 
se on pelkästään 
reaktiivista. Yhteiselle 
varautumiselle ei ole 
määritelty sisäistä 
toimintamallia, 
vastuutahoja/-
henkilöitä eikä 
muitakaan resursseja 
(esim. kalusto, 
teknologia).  

Yhteinen 
varautuminen 
perustuu suullisiin 
sopimuksiin ja 
painottuu 
akuutteihin 
häiriötilanteisiin 
reagointiin (esim. 
toimintaohjekortit). 
Yhteistoiminta ei ole 
vastavuoroista ja 
säännöllistä (esim. 
toimintaohjekortit 
on laadittu omassa 
yksikössä itsenäisesti 
eikä yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa). 
Yhteistoiminnan 
syvyys vaihtelee 
yksittäisten 
henkilöiden 
aktiivisuuden ja 
kiinnostuksen 
mukaisesti.   

Yhteiselle varautumiselle 
on määritelty 
toimintamalli, 
vastuutahot/-henkilöt ja 
muut resurssit (esim. 
kalusto, teknologia). 
Keskeisten kumppanien 
kanssa on laadittu 
yhteistyösopimuksia, -
suunnitelmia tai 
yhteisymmärryspöytäkirjoja 
vakavien häiriötilanteiden 
varalle. Hiljaisen tiedon 
siirtymisestä 
vastuuhenkilöiden 
vaihtuessa on huolehdittu. 

Yhteisen varautumisen 
toimintamalli sisältää 
seurantatiedon jakamisen 
ja yhteisen analyysin. 
Varautuminen on 
ennakoivaa ja perustuu 
yhteiseen, säännöllisesti 
päivittyvään riskien 
arviointiin. Ennakoinnin ja 
riskien arvioinnin 
tuloksena syntyneet 
toimenpiteet ovat 
vastuutettu ja resursoitu.  

Yhteisen 
varautumisen 
toimintamallia ja 
optimaalista 
resursointia 
kehitetään 
jatkuvasti.  
Kehittämistyössä 
hyödynnetään myös 
ulkoista arviointia ja 
tutkimustietoa. 
Kehittämistyössä 
huomioidaan 
muiden vastaavien 
rakenteiden hyvät 
käytännöt ja 
valtakunnan tason 
suositukset. 

Keskeisiksi sidosryhmiksi tunnistetaan 
myös sellaisia tahoja, joita voidaan 
käyttää resursseina tavanomaisten 
sidosryhmien toimintakyvyn ollessa 
heikentynyt häiriötilanteen 
pitkittyessä.  Resurssien 
suunnittelussa on huomioitu myös 
muiden, kuin sopimuskumppaneiden 
potentiaalinen rooli vakavassa 
häiriötilanteessa (kuten harrastelija-
asiantuntijat, kotitaloudet, 
kansalaisten spontaanit verkostot, 
muut kuin huoltovarmuuskriittiset 
yritykset, muut kuin pelastus- ja 
maanpuolustustoiminnasta vastaavat 
yhdistykset).  
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10 Perehdyttäminen ja harjoittelu 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 
(sovellettu KUJA 
3.4) 
Perehdyttäminen ja 
koulutus 

Ei saatavilla, ei 
perehdytetty 

Saatavilla, ei 
perehdytetty 

Saatavilla ja 
perehdytetty 

Osa normaalia perehdytystä 
ja kouluttamista.  
Sidosryhmien 
tiedottamisesta huolehdittu. 

Säännöllinen käsittely ja 
kehittämien  

Perehdyttämisellä 
tavoitellaan kykyä luovaan 
ajatteluun ja 
ongelmanratkaisuun 

Ovatko 
organisaation 
valmiussuunnitelmat 
ja häiriötilanteen 
hallinnan 
toimintamallit/-
ohjeet henkilöstön 
tiedossa? 

Valmiussuunnitelmat 
ja toimintamallit/-
ohjeet eivät ole 
henkilöstön saatavilla 
eikä niiden sisältöön 
ole perehdytetty. 

Valmiussuunnitelmat 
ja toimintamallit/-
ohjeet ovat saatavilla 
esim. sisäisessä 
verkossa, mutta 
niiden sisältöön ei 
ole perehdytetty 
eikä niistä ole 
tiedotettu. 

Valmiussuunnitelmat 
ja toimintamallit/-
ohjeet ovat saatavilla 
ja henkilöstö on 
riittävästi perehtynyt 
niihin.  Kun 
suunnitelmia 
päivitetään tai 
henkilöstö vaihtuu, 
niihin perehdytetään 
uudelleen. 

 Valmiussuunnitelmat ja 
toimintaohjeet ovat myös 
keskeisten sidosryhmien 
tiedossa.  Sidosryhmien 
vastaavat suunnitelmat ja 
ohjeet on perehdytetty 
viranomaiselle riittävän 
laajasti. 

Vakavien häiriötilanteiden 
hallinnan toimintamalleja/-
ohjeita käsitellään 
säännöllisesti kokouksissa. 
Valmiussuunnitelmista ja 
toimintaohjeista kerätään 
palautetta, jota 
hyödynnetään 
kehittämisessä. 

Perehdyttämisessä 
hyödynnetään ulkopuolisia 
asiantuntijoita ja 
kouluttajia. 
Koulutusmenetelminä 
käytetään myös luovaa 
ongelmanratkaisua ja 
itsenäistä oivaltamista 
tukevia menetelmiä 
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10 
 Perehdyttäminen ja harjoittelu 

  Heikko Puutteellinen Perustaso Sitoutunut Edelläkävijä Luova 

(sovellettu KUJA 
5.3) Yhteiset 
koulutukset ja 
harjoitukset 

Ei yhteisiä 
koulutuksia tai 
valmiusharjoituksia 

Yhteisiä koulutuksia 
ja/tai 
valmiusharjoituksia 
harvoin tai niihin 
osallistuminen 
pienimuotoista 

Yhteiset koulutus ja 
harjoitustarpeet on 
tunnistettu ja  niihin 
osallistutaan 
suunnitelmallisesti 

Yhteisten koulutusten ja 
harjoitusten 
vaikuttavuutta 
viranomaisen omaan 
toimintaan seurataan ja 
arvioidaan. 

Yhteisten koulutusten ja 
harjoitusten 
poikkihallinnollista ja -
sektoraalista 
vaikuttavuutta seurataan 
(tarvittaessa ulkopuolisen 
toimijan tuella). 
Valmiusharjoitusten 
toteuttamistapaa 
arvioidaan ulkoisesti. 

Laaja-alainen koulutus- 
ja harjoitusyhteistyö 

Kouluttaako 
viranomainen 
henkilöstöään ja 
harjoitteleeko se 
yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa, 
jotta se voisi 
vastata 
toimintaympäristön  
muutoksiin? 

Yhteisiä koulutus- 
ja harjoitustarpeita 
ei ole tunnistettu. 
Viranomainen 
osallistuu harvoin 
vain ns. pakollisiin 
harjoituksiin. 

Yhteisiä koulutus- ja 
harjoitustarpeita on 
jonkin verran tunnistettu. 
Yhteiset koulutukset ja 
harjoitukset ovat 
satunnaisia. Koulutusten 
ja harjoitusten sisältö on 
kapea-alainen (esim. 
yksittäisten kohteiden 
turvallisuus). 

Yhteiset koulutus- ja 
harjoitustarpeet on 
tunnistettu.  Koulutusten ja 
harjoitusten koordinointi- ja 
toteuttamisvastuut on 
määritelty.  Koulutus ja 
harjoittelu on tavoitteellista ja 
suunnitelmallista. Yhteiset 
varautumiskoulutukset ja 
valmiusharjoitukset ovat 
kiinteä osa henkilöstön muuta 
työhön perehdyttämistä ja 
kouluttamista. Viranomaisen 
johto ja muu avainhenkilöstö 
harjoittelevat säännöllisesti 
keskeisten sidosryhmien 
kanssa.  

Koulutusten 
vaikuttavuutta seurataan 
ja valmiusharjoituksissa 
opitut asiat viedään 
suunnitelmallisesti 
käytäntöön 
viranomaisorganisaatiossa. 

Valmiusharjoituksille 
tehdään ulkoinen arviointi, 
jonka tulokset otetaan 
huomioon seuraavien 
yhteisten harjoitusten 
sisällön ja toteuttamistavan 
suunnittelussa. 

Organisaatiossa on 
suunniteltu ja harjoiteltu 
yhteistyössä verkostojen 
kanssa häiriötilanteiden 
hoitoa tilanteissa, joissa 
häiriön laajuus, kesto, 
johtovastuu sekä 
käytettävissä olevat 
resurssit eivät ole 
varmuudella tiedossa. 
Henkilöstö harjoittelee 
ainakin pienimuotoisesti 
myös riskiarvion 
perusteella 
epätodennäköisten 
häiriötilanteiden aikaista 
toimintaa. 
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