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Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky (KIVI) -hanke tukee kriittisen
infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen
aikaansaamiin, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin kehittämällä niihin
liittyvää riskienhallintaa.
Hanke ajoittuu kolmelle vuodelle (2/2017—12/2019). Projektikumppaneina toimivat toteuttamisesta
vastaava Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto TTY sekä Suomen Pelastusalan
Keskusjärjestö SPEK. Poliisihallitus on projektin koordinaattori.
Hankkeen päätavoitteena on kehittää päivitettäviä työkaluja kriittisen infrastruktuurin riskien
hallintakyvyn ja viranomaisten toimintakyvyn arviointiin.
Poliisi- ja pelastusviranomaisten toimintakyvyn arviointiin ja valmiuskoulutukseen kehitetään
simulaatiomenetelmä, jossa tarkastellaan eri toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon, tilannekuvan
muodostamiseen ja johtamiseen liittyviä haavoittuvuuksia.
Palveluntuottajille räätälöidään itsearviointityökalu (stressitesti), jota pilotoidaan hankkeen
lopussa muutamissa toimintayksiköissä. Keskinäisriippuvuuksia arvioimalla pyritään edistämään
myös poikkihallinnollista ajattelutapaa ja yhteistyötä tilanteiden hallinnassa. Tavoitteena on
herättää keskustelua yhteistyön tarpeista ja organisoinnista.
Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön, rikollisuuden
ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen tuki. Hankkeen kokonaisbudjetti on
noin 670 000 euroa.
Verkkosivuiltamme www.kivihanke.fi löydät perustietoa hankkeestamme ja aiheeseen liittyviä
blogikirjoituksia. Infoa hankkeesta lisätään myös Poliisiammattikorkeakoulun projektien esittelysivuille
suomeksi ja englanniksi www.polamk.fi/tki/projektihaku/kivi.
Olemme myös twitterissä https://www.twitter.com/KIVIhanke, @KIVIhanke. Some-viestinnässä
käytetään hashtagia #KIVIhanke.
Tervetuloa seuraamaan hankettamme eri foorumeilla ja kanavilla!

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa 2017 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin
hanketta koskevat suunnitelmat ja pohdittiin mahdollisia valmiusharjoituksia, joihin hanke voisi
osallistua kehittäessään simulaatiomenetelmää. Harjoituksista on tarkoitus kerätä aineistoa, joka
edesauttaa simulaatioharjoitusten kehittämisessä. Tavoitteena on, että tuotettavat harjoitukset
täydentävät jo olemassa olevia.
Parhaillaan työn alla on kirjallisuuskatsaus hankkeen aihepiiristä. Tässä työssä ovat mukana hanketiimin
tutkijoiden lisäksi myös Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka tekevät kaksi alaprojektia.
Ensimmäisessä alaprojektissa kartoitetaan poliisin ja pelastusalan toimivaltuuksia ja johtamista
yhteistyötä vaativissa tilanteissa. Toisessa alaprojektissa puolestaan kartoitetaan kolmannen sektorin
roolia poliisin ja pelastusviranomaisten tukena.
Erilaisia hankkeen teemoihin kytkeytyviä selvityksiä, varsin tuoreitakin, on ollut ilahduttavasti saatavilla.
Teema on laaja ja haastava, mutta myös erittäin kiinnostava. Kirjallisuuskatsaus on tarkoitus saattaa
valmiiksi ja ohjausryhmän käsittelyyn seuraavaan kokoukseen toukokuun lopussa.
Hanketoimijoiden kesken rakennellaan parhaillaan myös skenaarioita kriittisen infrastruktuurin osalta
sähkö- ja vesihuoltoon kytkeytyvistä, ihmisen aiheuttamista häiriötilanteista kaupunkiympäristössä.
Skenaarioiden kautta lähdetään hakemaan vastauksia viranomaisten toimintakyvyn arviointiin ja
toisaalta myös riskienhallintatyökalun ja simulaatioharjoitusten rakentamiseen.
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