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KIVI-hankkeen loppuseminaari 11.12.2019
Poliisiammattikorkeakoululla järjestetty KIVI-hankkeen loppuseminaari kokosi paikalle noin kolmekymmentä osallistujaa kuulemaan hankkeen
keskeisistä tuloksista ja osallistumaan työpajaan, jossa pohdinnan kohteena oli tila
ja tarve uudelle kansalliselle yhteistyömuodolle tai -elimelle.
Pirjo Jukarainen kävi aluksi läpi hankkeen
kolmevuotista taivalta. Tuula Kekki esitteli hankkeessa tunnistettuja indikaattoreita ja Pekka Verho valotti keskinäisriippuvuuksia. KIVI-hankkeessa kehitettiin skaalautuva ja osaamisperustainen
koulutuskonsepti,
joka
sisältää
verkkooppimisympäristön ja oppimateriaaleja, sekä ohjeet näiden
hyödyntämiseksi erityisesti poliisi- ja pelastusalan koulutuksessa. Joanna Kalalahti ja Annina Takala avasivat sen lähtökohtia ja
rakennetta ja Jari Hakala kertoi siitä jo saaduista kokemuksista
poliisin päällystökoulutuksessa. Mika Salmela tarkasteli oppimisympäristöä pelastusalan koulutuksen kannalta.
KIVI-hankkeessa luotiin myös kriittiseen infrastruktuuriin liittyvien haavoittuvuuksien arviointia palveleva stressitesti, jota
Hannes Seppänen kuvasi omassa esityksessään. Vesa Huotari
puolestaan pohti sen edelleen kehittämisen suuntia ja mahdollisuuksia. Lopuksi Pirjo Jukarainen tiivisti hanketyön tuomat opit
ja aikaansaannokset.
KIVI-hankkeen työpaja
KIVI-hankkeen tulosten ja lounaan jälkeisessä työpajassa pohdittiin pienryhmissä tarvetta kansallisen tason ratkaisuille KIVIhankkeen lähtökohtana olevissa ongelmissa eli kun normaaliolojen toimintamalleilla ja resursseilla pyritään vastaamaan
kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin, jotka aiheutuvat rikollisesta toiminnasta. Työpaja osoitti, miten hankalasta,
vaikeasti hahmotettavasta ja haastavasta asiasta on kysymys.

Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky (KIVI) -hanke (20172019) tukee kriittisen infrastruktuurin palveluntuottajien ja viranomaisten ennakointia ja varautumista ihmisen aikaansaamiin, elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuviin kriisi- ja häiriötilanteisiin kehittämällä niihin liittyvää riskienhallintaa. Tarkasteltavat tilanteet
ovat kompleksisia ja vakavia ihmisen aiheuttamia häiriötilanteita
kaupunkiympäristössä.
Hankkeessa kehitetään kriittisen
infrastruktuurin palveluntuottajille
riskienhallintakyvyn itsearviointityökalu (stressitesti) vakaviin häiriötilanteisiin varautumisen tueksi.
Työkalun avulla palveluntuottajat
voivat arvioida oman toimintansa
häiriönsietoisuutta ajankohtaisten
uhkakuvien näkökulmasta. Lisäksi
hankkeessa toteutetaan poliisi- ja
pelastusviranomaisten toimintakyvyn arviointiin ja valmiuskoulutukseen koulutuskonsepti, jossa tarkastellaan erityisesti yksityisen ja
julkisen sektorin sekä viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon, tilannekuvan muodostamiseen ja johtamiseen liittyviä haavoittuvuuksia.

KIVI-hankkeen loppuraportti
KIVI-hankkeen ohjausryhmä päätti kesäkuun kokouksessaan, että
hankkeesta laaditaan yksi loppuraportti, ei erillisiä tehtäväkohtaisia raportteja. Loppuraportin kokoamista hankaloitti se, että hankkeelle asetetut tehtävät ovat sangen moninaisia ja niiden keskinäissuhteet tästä syystä vaikeasti hahmotettavissa.
Sisäisesti yhtenäisen, loogisesti etenevän ja hanketyöt kattavan
raportin laatiminen osoittautuikin vaativaksi tehtäväksi. Ohjausryhmän kokousta varten laaditusta, lähes kaksisataa sivua käsittävästä, työpaperista tiivistettiin uusi, sitä puolet lyhyempi raporttiversio. Jäljelle jääneistä teksteistä tulee mahdollisesti erillinen,
erityisesti sähköistä oppimisympäristöä palveleva osa myöhemmin. Tekstit on tarkoitus siirtää KIVI-hankkeen verkkosivulle.

Suositukset KIVI-hankkeen päättyessä 31.12.2019
Hankkeessa kehitetyn koulutuskonseptin, sitä palvelevan oppimisympäristön ja laadittujen oppimateriaalien käyttöä laajennetaan
poliisikoulutuksesta pelastusalalle ja kehitetään edelleen palvelemaan myös kyvykkyyksien kehittämistä kriittisen infrastruktuurin
toimijoiden kentällä.

OSALLISTUMISIA
Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuus –työryhmä Hallinto
– ja kuntatutkimuksen tiedepäivillä:
15–15.15 Työryhmän teemasta
(Pekka Verho)
15.15–15.35 Lentokenttien kyberturvallisuus julkisen ja yksityisen toimijan
yhteistyön areenana (Timo Aarrevaara & Mika-Petri Laakkonen)
15.35–15.55 Viranomaisten roolit
kyber- ja informaatiovaikuttamisen
alalla (Tuomas Hassinen)
15.55–16.15 Kriittisen infrastruktuurin ilmiölähtöiset varautumisverkostot (Hannes Seppänen, Riikka Lehti,
Hannu Korhonen ja Petteri Pesonen)
16.15–16.35 Emergenssi kriittisen
infrastruktuurin turvallisuuden edistämisessä (Vesa Huotari)
16.35–16.55 Puolustusvoimauudistuksen 2012 – 2015 toteutuminen
kokonaisturvallisuuden osana (Ari
Huhtamo)
16.55–17.00 Yhteenveto

Stressitestin kehittämistyötä jatketaan hankkeessa tuotetun prototyypin pohjalta.
Varautumiseen, haavoittuvuuksien paikantamiseen ja resilienssin
vahvistamiseen tähtäävää koulutus-, kehittämis- ja arviointitoimintaa palvelevaa skenaarioiden kehittämistä, käyttöä, ylläpitoa
sekä säilyttämistä kootaan ja systematisoidaan.
KIVI-hankkeen vaikuttavuutta edistetään hanketiimin ja hankkeen
ohjausryhmän jäsenten toimesta heidän edustamillaan aloilla ja
alueilla sekä tuomalla hankkeen tuloksia esiin eri tapahtuma-,
viestintä- ja julkaisufoorumeilla tulevan vuoden aikana.
KIVI-hankkeessa on muotoiltu lähtökohtaa ja lähestymistapaa,
joita vasta ollaan tulossa laajemmin tietoiseksi. Se on siksi tärkeä
avaus ja askel kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden ja sitä palvelevan yhteistyön edistämisessä sekä resilienssin kokonaisvaltaisessa vahvistamisessa.

Vesa Huotari emergenssistä ja kriittisen
infrastruktuurin turvallisuudesta Santahaminassa 28.11..2019.

