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Keskeiset termit ja käsitteet
Alueellinen yhteinen varautuminen on maakuntauudistuksen myötä maakunnille muodostuva kokonaisuus, johon osallistuvat alueella toimivat viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä
ja järjestöt yhdessä. Maakunnat jatkossa huolehtivat alueelliseen yhteiseen varautumiseen
liittyvistä tehtävistä ja yhteistyön edellytysten järjestämisestä. Maakuntien on huolehdittava
esimerkiksi siitä, että eri toimijat yhdessä arvioivat alueellisesti merkittävät riskit, seuraavat
ja arvioivat turvallisuuteen vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia, suunnittelevat varautumista ja järjestävät maakunnan alueella valmiusharjoituksia. (Turvallisuuskomitea 2017c,
Valtiovarainministeriö 2017c, Valtiovarainministeriö 2017d.)
Kokonaisturvallisuus on tila, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuviin
uhkiin ja riskeihin on varauduttu. Kokonaisturvallisuus määritellään tavoitetilaksi, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkan ovat hallittavissa. Kokonaisturvallisuuden hallintaan eli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseen kuuluvat uhkiin varautuminen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012, Valtioneuvosto 2012, Turvallisuuskomitea 2017a, Turvallisuuskomitea 2017c.)
Maakuntauudistus on uudistus, jonka myötä Suomeen luodaan moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto, joka palvelee kaikkia asukkaita (Alueuudistus 2017). Tämän tutkimuksen osalta maakuntauudistusta tarkastellaan maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen
varautumisen osalta, jonka myötä maakuntien alueille muodostetaan alueellinen yhteinen
varautuminen, jonka tarkoituksena on yhtenäistää varautumista alueellisesti, että valtakunnallisesti (Valtiovarainministeriö 2017a, Valtiovarainministeriö 2017c).
Tietotarpeet tämän työn kontekstissa tarkoittavat varautumistoimijoiden tiedollisia tarpeita,
joita tarvitaan oman varautumistoimintansa tueksi. Tietotarpeet ovat oleellisia varautumisyhteistyön kannalta, sillä varautuminen mielletään tietojohtamiseksi, jolloin korostuu tiedon
merkitys toiminnan ohjaamisessa sekä johtamisessa.
Tilannetietoisuutta voidaan pitää subjektiivisena näkemyksenä ympärillä havaittavista asioista. Tilannetietoisuuden muodostamisen keskiössä voidaan pitää ajatusmallien muodostumista, jotka voidaan määritellä muodostuvan kolmen tason mukaan: ympärillä olevien tekijöiden havaitsemisesta, havaittujen elementtien ymmärtämisestä sekä niiden muutoksien ennustamisesta tulevaisuuteen. (Endsley et al. 1995, Endsley 2000, Nofi 2000.)
Tilannekuvalla tarkoitetaan objektiivista kuvausta ympärillä havainnoiduista asioista. Tilannekuva voidaan muodostaa verbaalisesti tai sen muodostamisen apuna voidaan hyödyntää erilaisia dokumentaatiomenetelmiä ja tietojärjestelmiä. Tilannekuva voidaan nähdä varautumisen kannalta sekä operatiivisena että ennakoivana tilannekuvana, jossa tämän työn
kannalta olennaisena pidetään ennakoivaa tilannekuvaa. Lisäksi tilannekuvassa hyödynnetään usein tilannekohtaista paikkatietoa. (Turvallisuuskomitea 2010, Koistinen 2011, Sisäministeriö 2011.)
Tilannekuvajärjestelmä on järjestelmä, joka mahdollistaa tilannetietojen kokoamisen, analysoinnin sekä esittämisen visuaalisesti mahdollisimman ymmärrettävällä ja havainnollistettavalla tavalla (Koistinen 2011, Luokkala 2017).

Varautuminen määritellään tarkoittavan kaikkia niitä toimia, joilla varmistetaan tehtävien
mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa sekä valmistautumista toimimaan
tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa turvallisuustilanteissa. Varautumistoimenpiteitä
ovat muun muassa valmiussuunnitelu, jatkuvuudenhallinta, etukäteisvalmistelut, koulutus
sekä valmiusharjoitukset. (Valtioneuvoston kanslia 2009, Turvallisuuskomitea 2017c).
Varautumisyhteistyö tämän tutkimuksen kontekstissa määritellään tarkoittavan maakunnan alueella tapahtuvaa varautumistoimijoiden välistä yhteistyötä. Maakunnan alueella tapahtuvan varautumisyhteistyön kannalta maakuntauudistuksen jälkeen olennaisina toteuttamiskeinoina pidetään yhteistyöfoorumeita, harjoituksia sekä työpajoja.
Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen tarkoittaa, että alueen toimijolla on ajantasainen tieto ja yhteinen käsitys valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävistä riskeistä, turvallisuustilanteista ja sen muutoksista, ja että niihin varautumisessa toimijoilla on yhteinen
tavoitetila ja eri osapuolten varautumistoimenpiteet ovat mahdollisimman hyvin yhteistä tavoitetilaa tukevia. (Valtiovarainministeriö 2017a, Valtiovarainministeriö 2017c.)

1 Johdanto
Kansalaisten turvallisuuden takaaminen on yksi valtion perustehtävistä ja se vaatii valtion
toimijoilta valmiutta suojautua ja puolustautua sekä valtion että kansalaisten turvallisuutta
vaarantavia uhkia vastaan. Valmiutta kohottaviksi uhkakuviksi määritellään muun muassa
voimahuollon, yhdyskuntatekniikan sekä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vakavat
häiriöt. Kunkin edellä mainitun uhkakuvan varalta toimialakohtaisen viranomaisen on pystyttävä varautumaan ja varmistamaan oman toimintansa häiriöttömyys niiden toteutuessa.
Tässä olennaisena osana korostuu myös toimijoiden välinen yhteistyö, jonka myötä uhkakuviin pystytään vastaamaan kokonaisvaltaisesti ja mukana ovat kunkin häiriö- ja poikkeustilanteen kannalta olennaiset toimijat.
Valtion sekä kansalaisten turvallisuuden uhkia vastaan tarvitaan varautumista. Varautumisella tarkoitetaan toimia, joilla pystytään varmistamaan kansallinen toimintakyky varautumalla toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa turvallisuustilanteissa. Hyvällä
varautumisella pystytään varmistamaan, että toimijoiden välinen varautumistoiminta on helpompaa, nopeampaa sekä loogisempaa. Suomen varautumisen keskiössä voidaan pitää kokonaisturvallisuudesta vastaavia toimijoita, jotka kattavat sekä osallistavat toimijoita kaikilta yhteiskunnan tasoilta. Kokonaisturvallisuudella tarkoitetaankin kaikkia niitä toimia,
joilla pystytään turvaamaan valtion elintärkeisiin kohteisiin kohdistuvat uhkat. Tässä yhteistoiminnassa tarvitaan kaikki toimijat, jotka ovat osallisena yhteiskunnan turvallisuuden takaamisessa.
Maakuntauudistuksen on määrä tulla voimaan 2020. Voimaantulon myötä alueelliset toimintarakenteet muuttuvat suuresti aluehallintovirastojen sekä ELY-keskuksien väistyessä.
Tämän myötä maakunnille muodostuu vastuu alueellisen yhteisen varautumisen järjestämisestä, joka merkitsee suurta muutosta alueellisten toimijoiden varautumistoiminnassa. Muutoksen taustalla ovat yhteiskunnan suuret muutokset, jotka heijastuvat muun muassa uhkakentän laajentumisena, keskinäisriippuvuuksien kasvun sekä organisaatioiden rajat ylittävien uhkien osalta. Nämä kaikki osaltaan vaikuttavat siihen, että tulevaisuudessa tarvitaan
alueellisesti entistä vahvempaa yhteistyötä sekä yhteensovittamista. Tähän liittyen voidaan
korostaa tutkimuksen aikana tehdyissä haastatteluissa nostettua kommenttia:
”Kyseessä on merkittävä toimintamallimuutos suomalaisessa yhteiskunnassa ja olen hyvin
huolissani, jos varautuminen ei muutu millään tavalla. Kyllä varautumisen pitää seurata
sitä muuttuvaa toimintamallia, jos suomalainen varautuminen on järjestetty samalla tavalla
nyt kuin viiden vuoden päästä ja meillä on toimintamalli muuttunut hyvin paljon suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kyllä silloin varautumisen ihmiset ovat tehneet jotain väärin,
koska minä uskallan väittää, että nykyinen varautumismalli ja varautumistapa ei vastaa niihin uusin toimintamalleihin, mitä Suomeen ollaan nyt tuomassa” – Eräs haastateltavista.
Muutoksen kynnyksellä on olennaista kartoittaa, mitä uudistus tuo tullessaan ja voidaan jotain asioita parantaa uudistuksen sekä nykyisen varautumisen osalta. Tässä tutkimuksessa
olennaisena asiana alueellisen yhteisen varautumisen kannalta korostettiin varautumisyhteistyötä. Varautumisyhteistyön kannalta selvitetään, miten sitä jatkossa pystytään kehittämään, jotta se vastaa yhteiskunnassa tapahtuvaan toimintamallimuutokseen. Tässä olennaisina tekijöinä pidetään varautumisyhteistyön menestystekijöitä, tietotarpeita sekä yhteistyötä
tukevaa tietojärjestelmää ja sen vaatimuksia.

1

1.1 Työn tausta
Tutkimus tehtiin yhteistyössä Kuntaliiton, Huoltovarmuuskeskuksen sekä Karttakeskus
Oy:n kanssa liittyen vuonna 2017 aloitettuun KUJA2-projektiin. KUJA2-projektin päätavoitteena on tukea kuntia ja tulevia maakuntia varautumisen sekä jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä. KUJA2-projektin muina tavoitteina on selvittää ja edistää kuntien ja maakuntien sekä niiden keskeisten sidosryhmien yhteistoimintaa, varautumisen yhteensovittamista
sekä yhteistä ymmärrystä varautumiseen liittyen. KUJA2-projektin osalta tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä maakunnille muodostuvasta alueellisesta yhteisestä varautumisesta kartoittamalla asiantuntijahaastatteluiden pohjalta siihen liittyviä ajatuksia ja
määritelmiä. Lisäksi KUJA2-projektia tukevana asiana koetaan alueelliseen yhteiseen varautumisyhteistyöhön liittyvien selvityksiä tekeminen, jotka avaavat varautumisyhteistyön
menestystekijöitä, tietotarpeita sekä tietojärjestelmän vaatimuksia. Kuitenkin tämä tutkimus
tehdään itsenäisenä opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena on tukea KUJA2-projektia siitä saatavien tulosten pohjalta.
KUJA2-projektin osalta tutkimukselle asetettiin ohjausryhmä projektin toimesta, jonka tarkoituksena oli valvoa ja ohjeistaa työn etenemisessä. Tutkimuksen aikana ohjausryhmän läsnäolo koettiin erittäin tärkeäksi työn oikeellisuuden ja raamituksen määrittäjänä. Ohjausryhmä koostui KUJA2-projektissa mukana olevista henkilöistä, jotka toimivat kyseisessä
projektissa muun muassa projektipäällikön asemassa. Ohjausryhmän henkilöt olivat edustettuna seuraavista organisaatioista: Huoltovarmuuskeskuksesta, Kuntaliitosta sekä Karttakeskus Oy:stä. Ohjausryhmältä tarvittiin ohjausta etenkin termistöjen suhteen, jotka uudistuksen tullessa ovat muutosten alla sekä laadullisen aineiston keräämisessä haastateltavien
valinnassa. Lisäksi työn laajuuden rajaaminen koettiin haastavaksi, jolloin tukea tarvittiin
selkeiden raamien määrittämisessä, jotta työ saatiin pidettyä asetetun laajuuden puitteissa.
Tutkimuksen asetelmaksi asetettiin maakuntauudistuksen myötä uudistuva alueellinen yhteinen varautuminen, josta keskeisenä teemana nostettiin varautumisyhteistyö. Aiheen tiimoilta päätavoitteeksi tutkimukselle asetettiin varautumisyhteistyötä tukevien tietotarpeiden
kartoittaminen. Tietotarpeiden kartoituksen avulla oli tarkoitus löytää tekijöitä, joilla pystytään tukemaan alueellisessa yhteisessä varautumisessa toimijoiden välistä varautumisyhteistyötä. Varautumisyhteistyön näkökulmasta selvitettiin yhteistyön menestystekijöitä sekä
olemassa olevien tietojärjestelmien soveltuvuutta varautumisyhteistyötä tukevana tietojärjestelmänä ja toimijakohtaisia vaatimuksia tietojärjestelmää kohtaan. Tutkimuksen kannalta
oleellisena pohjustavana tekijänä tutkimuksessa selvitettiin maakunnille muodostuvaa alueellista yhteistä varautumista ja tarkoituksena oli muodostaa siitä syvempi ymmärrys.
Olemassa oleva ymmärrys alueellisen yhteisen varautumisen kokonaisuudesta on maakuntalakiluonnoksessa sekä muutamassa selvitystyössä. Näistä selvitystöistä tärkeimpinä voidaan nostaa esille kaksi valtiovarainministeriön laatimaa maakuntauudistuksen valmisteluryhmän raporttia, jotka käsittelevät alueellista yhteistä varautumista kokonaisuudessaan korostaen muun muassa maakunnille siirtyviä vastuita, maakunnille siirtyviä tehtäviä, uudistuksen myötä alueellisten toimijoiden vastuita, toimialakohtaista varautumisen nykytilaa
sekä alueellista yhteisen varautumisen yhteensovittamista (Valtiovarainministeriö 2017c,
Valtiovarainministeriö 2017d). Näiden lisäksi työn kirjoittamishetkellä on julkaistu yhteiskunnan turvallisuusstrategia, jossa on otettu huomioon myös maakunnille muodostuva alueellinen yhteinen varautuminen (Turvallisuuskomitea 2017a).
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Kokonaisturvallisuuden toimijoiden varautumisyhteistyötä on aikaisemmissa tutkimuksissa
käsitelty pitkälti operatiivisesta näkökulmasta (Luokkala 2009, Valtonen 2010, Koistinen
2011, Seppänen 2015, Hirvi 2017). Tämän vuoksi niissä käsitellyt teemat liittyen varautumisyhteistyöhön ja siihen liittyvin tietotarpeisiin ovat operatiivissävytteisiä. Tällöin tämän
työn kannalta olennaisena näkökulmana on ennakoivan varautumisyhteistyön tarkastelu. Lisäksi olennaisena puutteena edellä mainituissa tutkimuksissa on ollut alueellisen yhteistyön
huomioiminen, josta on puuttunut etenkin maakuntien erityispiirteiden huomioiminen.
Edellä mainitut tutkimukset tulee kuitenkin nähdä hyvinä yleisellä tasolla yhteistyötä tutkivina ja pohjustavina tutkimuksina, jotka ovat sovellettavissa tämän työn kontekstissa.
Varautumisyhteistyön toimijoiden tietotarpeita ei ole ennen tätä tutkimusta tehdessä määritelty ja kuvailtu lainkaan missään tutkimuksessa. Tällöin tutkimuksen päätavoitteena on selvittää maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön tietotarpeet. Tämän myötä saadaan parempi ymmärrys siitä, mitä maakunnan alueen toimijat tarvitsevat
tietää varautumisyhteistyön kannalta oman toimintansa tueksi. Kartoitettavat tietotarpeet korostavat myös ymmärrystä siitä, mitä maakuntien on otettava huomioon toimijoiden näkökulmasta, jotta alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamisen tavoitteeseen päästään.
Alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän kartoittaminen vaatii lisäselvitystä. Aikaisemmat tutkimukset ovat lähestyneet varautumisyhteistyötä tukevaa tietojärjestelmän määrittelyä operatiivisesta näkökulmasta (Nissinen 2009, Vesterinen 2009,
VTT 2010, Koistinen 2011, Sisäministeriö 2011, Haapanen 2015a, Valtioneuvoston kanslia
2017b). Lisäksi aikaisemmista varautumisyhteistyötä tarkastelevista tutkimuksista on puuttunut kollektiivinen kartoitus olemassa olevista varautumisyhteistyötä tukevista tietojärjestelmistä sekä niiden soveltuvuudesta alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön tukemiseen.
Olennaisena puutteena on ollut myös maakunnan näkökulman huomioiminen tietojärjestelmän osalta. Näissä tehdyissä tutkimuksissa näkökulmana on ollut etenkin tilannekuvan muodostaminen häiriö- ja poikkeustilanteen aikaisessa toiminnassa. Tästä syystä tutkimuksista
on pitkälti puuttunut suunnittelevan ennakoivan varautumisyhteistyön näkökulma. Lisäksi
niissä ei ole käsitelty alueellisen yhteisen varautumisen vaatimuksia tietojärjestelmän näkökulmasta.
Edellä mainitut selvitystä vaativat asiat ovat KUJA2-projektia tukevia. Niistä olennaisena
nostona voidaan pitää maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen selvittämistä ja määrittelemistä, joka taustoittaa KUJA2-projektin päätavoitetta maakuntien varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä. Lisäksi työssä tutkittavan varautumisyhteistyöhön menestystekijät, tietotarpeet sekä tietojärjestelmälle asetettavat vaatimukset auttavat alueellisen yhteisen varautumisen kokonaisuuden hahmottamisessa, etenkin siltä osin,
että tiedetään mitä eri sektoreilla ajatellaan näihin liittyvissä asioissa sekä onko lainsäädännössä mahdollisesti jotain huomioitavaa.

1.2 Työn tavoitteet
Tutkimuksen päätavoitteena on tukea toimijoiden välistä varautumisyhteistyötä kartoittamalla alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeita. Tätä tutkittiin neljän kokonaisuuden
avulla, jotka ovat alueellisen yhteisen varautumisen määritteleminen maakuntauudistuksen
myötä, varautumisyhteistyön menestystekijöiden selvittäminen, alueellisen yhteisen varau-
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tumisyhteistyön tietotarpeiden kartoittaminen, alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän vaatimusten kartoitus sekä nykyisten tietojärjestelmien kyvykkyyden kartoittaminen alueellista yhteistä varautumista tukevana tietojärjestelmänä. Edellä mainitut kokonaisuudet ovat esitetty kuvassa 1, jossa on lisäksi määritelty tarkemmin, mitä kunkin kokonaisuuden kohdalla selvitettiin, mitä menetelmiä hyödynnettiin sekä mikä on kunkin kannalta olennaisin tulos.

Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys.
Edellä avattujen kokonaisuuksien tavoitteisiin haettiin vastauksia tutkimuskysymysten
avulla. Tutkimuskysymykset muotoiltiin tutkimustavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kunkin
tutkimuskysymyksen alle on kuvattu pienempiä selvitettäviä asioita, joihin tutkimuskysymyksillä yritetään saada vastauksia. Työn tutkimuskysymykset voidaan työn tavoitteiden
tavoin jakaa neljään kysymykseen:
4

1. Mitä alueellinen yhteinen varautuminen on maakuntauudistuksen myötä?
Ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi asetettiin alueellisen yhteisen varautumisen määritteleminen maakuntauudistuksen myötä. Tutkimuksen kannalta kysymys koettiin olennaiseksi, koska sen avulla saadaan muodostettua ymmärrys tutkimuksen kannalta keskeisimmästä teemasta. Kysymyksen avulla tavoitteena on saada määriteltyä maakunnille muodostuvaa alueellista yhteistä varautumista kokonaisvaltaisesti, jossa otetaan huomioon varautumisen nykytilanne, uudistuksen vaikutukset, määrittely sekä toimijat.
2. Mitkä ovat alueellisen varautumisyhteistyön menestystekijöitä?
Toiseksi tutkimuskysymykseksi asetettiin varautumisyhteistyön menestystekijöiden selvittäminen. Alueellisen yhteisen varautumisen osalta tutkimuksen asetelmaksi asetettiin varautumisyhteistyö, joka koetaan olennaiseksi osaksi alueellisesta yhteistä varautumista. Tästä
syystä tutkimuksessa haluttiin tutkia varautumisyhteistyöhön liittyviä menestystekijöitä, joiden avulla maakunnalle muodostuvassa alueellisessa yhteisessä varautumisessa yhteistyö
voidaan toteuttaa parhaimmalla tavalla. Menestystekijöiden lisäksi varautumisyhteistyön
kannalta tutkimuksessa tarkastellaan varautumisyhteistyön toteuttamiskeinoja, tietojen jakamista sekä maakuntien välistä yhteistyötä.
3. Mitkä ovat alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön tietotarpeita?
Kolmanneksi tutkimuskysymykseksi asetettiin varautumisyhteistyön tietotarpeiden kartoittaminen, joka toimii myös työn päätavoitteena. Tietotarpeiden kartoittaminen koetaan olennaiseksi varautumisyhteistyötä tukevaksi tekijäksi, sillä varautuminen on tietojohtamista,
jolloin on oleellista ymmärtää sitä tukevat tietotarpeet. Lisäksi varautumisyhteistyöhön liittyviin tietotarpeisiin ei ole aikaisempia tutkimuksia tehty. Tietotarpeiden osalta tutkimuskysymyksellä haluttiin lisäksi kartoittaa tietojen jakamismenetelmiä alueen toimijoiden välillä.
4. Mitä vaatimuksia alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön toimijat asettavat yhteiselle tietojärjestelmälle sekä vastaavatko nykyiset tietojärjestelmät näihin vaatimuksiin?
Neljänneksi tutkimuskysymykseksi asetettiin varautumista tukevan tietojärjestelmän vaatimusten kartoittaminen sekä nykyisten tietojärjestelmien soveltuvuuden kartoittaminen. Varautumisyhteistyön kannalta yhtenä olennaisena asiana korostetaan tietojärjestelmiä, jotka
koetaan muun muassa tietojen jakamisen näkökulmasta olennaiseksi tekijäksi. Tästä syystä
tutkimuksessa haluttiin selvittää toimijakohtaisia vaatimuksia, joiden avulla varautumisyhteistyötä tukeva tietojärjestelmä pystyttäisiin määrittelemään. Lisäksi haluttiin kartoittaa,
onko olemassa jotain tietojärjestelmiä, joissa on yhteneviä vaatimuksia ja olisivat siten varautumisyhteistyötä tukevia.

1.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen päätavoitteena oli kartoittaa alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeita,
jotka tukevat toimijoiden välistä varautumisyhteistyötä. Tutkimuksen luonteen vuoksi tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen tutkimus, sillä työn tavoitteiden saavuttaminen on
riippuvainen tutkittavan kohteen ymmärtämisestä, sen ominaisuuksista ja merkitystä kokonaisvaltaisesti, jolloin kirjallisuuskatsaus pelkästään ei riitä vastausten tuottamiseksi. Tästä
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syystä tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin asiantuntijahaastatteluita, jotka mahdollistavat
laajemman näkemyksen muodostamisen aiheen tiimoilta.
Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksen tekemisellä. Kirjallisuuskatsauksen päätavoitteena oli avartaa tutkimuskenttää ja antaa vastauksia työn tavoitteisiin sekä avata työn kannalta tärkeimpiä käsitteitä. Kirjallisuuskatsaukseen liittyen tehtävä materiaalikartoitus suoritettiin itsenäisesti kartoittamalla olemassa olevia tutkimuksia ja selvityksiä aiheen tiimoilta. Alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyvien epäselvyyksien sekä käynnissä olevien selvityksien vuoksi osa lähteistä saatiin ohjausryhmältä ja muilta tahoilta luonnoksina.
Kirjallisuuskatsauksen oletettiin lähtökohtaisesti tuovan vastauksia kahteen ensimmäisistä
tutkimuskysymyksistä. Tutkimuksen edetessä kirjallisuuskatsauksen taustoittava merkitys
muiden tutkimuskysymysten osalta koettiin olennaiseksi. Oleellisena tutkimuksen kannalta
pidettiin asiantuntijahaastatteluita, joiden pohjalta vastauksia saatiin jokaiseen tutkimuskysymykseen.
Tutkimuksessa tehtyjen asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena oli tuoda kirjallisuuskatsauksen tueksi vastaksia sekä nostaa esille uusia havaintoja kirjallisuudesta löytyneiden havaintojen rinnalle. Liitteessä 2 on kuvattu haastateltaville lähetetty saate sekä haastattelukysymykset. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jolla tarkoitetaan valmiiden kysymysten laatimista teemojen alle. Puolistrukturoitu haastattelumuoto
mahdollistaa myös vapaamuotoisen keskustelun haastattelun aikana, jolloin tarkentavien kysymysten esittäminen on mahdollista. Kyseinen menettelytapa valittiin sen vuoksi, että haastattelut haluttiin ohjata sellaiseksi, että tutkimusongelmiin saatiin mahdollisimman selkeät
ja kattavat vastaukset. Jaottelun tarkoituksena oli myös selkeyttää haastattelua ja varmistaa
selkeiden kokonaisuuksien hahmottaminen haastatteluista saatavista tuloksista. Kirjallisuuskatsauksen sekä haastatteluiden pohjalta työn päätuloksiksi saatiin muodostettua ymmärrystä maakunnille muodostuvasta alueellisesta yhteisestä varautumisesta sekä alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön kannalta menestystekijöistä, tietotarpeista sekä tietojärjestelmävaatimuksista.
Haastattelun kysymykset jaettiin kolmeen teemaan, jotka mukailevat tutkimuksen tavoitteita. Kuvassa 1 määritellyn tutkimuksen viitekehyksen mukaan ensimmäinen teema käsittelee kahta ensimmäistä tutkimuskysymystä, toinen teema kolmatta tutkimuskysymystä sekä
kolmas teema neljättä tutkimuskysymystä. Ensimmäinen teema oli alueellinen yhteinen varautuminen ja varautumisyhteistyö, jonka tarkoituksena oli saada yleistä ymmärrystä alueelliseen yhteiseen varautumiseen sekä varautumisyhteistyöhön maakunnissa. Toinen teema
käsitteli alueellista yhteistä varautumista tukevia tietotarpeita, joka avarsi ymmärrystä toimijakohtaisista tarpeista liittyen alueelliseen yhteiseen varautumiseen. Kolmantena teemana
oli alueellista yhteistä varautumista tukeva tietojärjestelmä, joka avarsi olemassa olevien tietojärjestelmien mahdollisuuksia sekä yleisesti vaatimuksia varautumisyhteistyötä tukevaan
tietojärjestelmään.
Haastateltavat asiantuntijat valittiin perustuen eri toimijakenttiin, jotka kuvastavat kokonaisturvallisuuden eri sektoreita. Lista tutkimukseen haastatelluista henkilöistä löytyy liitteestä
1. Tutkimukseen haastateltavaksi valittiin 10 henkilöä, jotka edustivat henkilöitä kaikilta
hallinnontasoilta, keskushallinnosta alue- ja paikallishallintoon sekä järjestöihin. Laajan toimijakentän tarkoituksena oli antaa hyvä ymmärrys eri hallinnontasolla vallitsevista ajatuksista liittyen alueelliseen yhteiseen varautumiseen. Haastattelut suoritettiin mahdollisuuksien mukaan kasvotusten, mutta tarvittaessa haastattelut suoritettiin Skypen välityksellä.
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Haastatteluiden kesto vaihteli tunnin ja kahden välillä ja ne suoritettiin vuoden 2017 syyskuun ja lokakuun alun välisenä aikana.
Haastatteluista saadut tulokset jäsenneltiin haastatteluissa käytettyjen teemojen mukaisesti
omiksi kokonaisuuksiksi. Tämän tarkoitus oli selkeästi erottaa työn tavoitteisiin saatavat tulokset selkeiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi tuloksista yritettiin havainnoida mahdollisia eriäviä näkemyksiä haastateltavien vastauksista. Tämän tarkoituksena oli selvittää ovatko mielipiteet asian tiimoilta yhteneväisiä vai onko niissä selkeitä eroavaisuuksia eri sektoreiden
osalta ja mitkä ovat näihin liittyvät keskeiset perusteet. Haastatteluissa tullut materiaali oli
paljon laajempi kuin työn tulosten mukaisesti oli tarkoitus kartoittaa. Tämän ei kuitenkaan
koettu olevan haitallista, sillä työssä käytetyt tutkimuskysymykset ovat laajoja kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat myös useiden näkökulmien mukaan ottamisen.
Tulosten kirjoittamisen osalta synteesi pyrittiin tekemään mahdollisimman objektiivisesti.
Tällä tarkoitetaan, että tuloksista ei korosteta yksittäisen toimijan mielipidettä sitoutettuna
haastateltavan asemaan tässä kokonaisuudessa. Tällöin vältytään tilanteilta, joissa pystytään
selkeästi tunnistamaan yksittäisten kommenttien tekijät. Työn tavoitteena onkin laaja-alaisen näkökulman muodostaminen, jonka myötä kokonaisuus ja sen osatekijät saadaan kuvattua, eikä korostaa yksittäisten haastateltavien kommentteja kokonaisuuteen nähden.

1.4 Rajaukset
Tutkimuksen kannalta olennaisena rajauksena voidaan pitää tutkimuksen asetelmaa. Tämä
tutkimus on määritelty opinnäytetyöksi, jossa aiheen ilmiötä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti tavoitteena muodostaa syvempi ymmärrys aiheen tiimoilta. Tämän vuoksi tutkimusta
ei tule pitää valtion tason selvityksenä, jolloin tämän tutkimuksen ei tulisi korvata sellaisen
tekemistä. Tästä syystä työn fokus ei ole yhteiskuntatieteellinen selvitys käsitteistä ja lainsäädännöstä, vaan tavoitteena on selvittää mitä maakunnan varautuminen olisi, mitkä ovat
yhteistyön mahdollistavia asioita sekä mitä tietotarpeita ja järjestelmänäkökulmia siihen liittyy.
Tutkimuksessa käsiteltävä alueellinen yhteinen varautuminen on käsitteenä rajoitettu suunnitelluksi ja ennakoiduksi varautumiseksi, joka ei tarkoita häiriö- ja poikkeustilanteiden aikaista operatiivista toimintaa. Tällä rajauksella ei kuitenkaan poisteta haastatteluissa mahdollisesti esiintyvää keskustelua operatiivisen toiminnan kysymyksistä. Lisäksi alueellisen
yhteisen varautumisen toimijoiden välistä yhteistyötä tarkastellaan yhteistyöedellytysten
kannalta, jolloin tutkielman ulkopuolelle jätetään tarkemmat tulkinnat käytännön yhteistyöstä, jolla tarkoitetaan muun muassa ketkä ovat yhteydessä keneenkin, mitä tietoja ja
kuinka tietoa jaetaan toimijoiden kesken sekä miten käytännön yhteistyötä tulisi toteuttaa.
Alueelliseen yhteiseen varautumiseen kartoitettavat tietotarpeet on rajoitettu tukemaan maakunnan sisäisten toimijoiden varautumisyhteistyötä. Tällöin työssä esitettävät tietotarpeet
kuvastavat maakuntien sisäisen varautumisyhteistyön tietotarpeita, joita yksittäisillä toimijoilla tai maakunnan toimijalla on varautumisyhteistyön kannalta. Lisäksi tietotarpeita ei kuvailla siitä näkökulmasta, miten ne liikkuvat varautumisen eri vaiheissa toimijoiden välillä.
Lisäksi kartoitettavien tietojärjestelmien osalta tutkimuksessa ei päädytä tulokseen, jossa
määritellään, mikä olemassa olevista tietojärjestelmistä olisi soveltuva alueellista yhteistä
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varautumista tukevaksi tietojärjestelmäksi, vaan olemassa olevien tietojärjestelmien soveltuvuutta kartoitetaan ja niiden mahdollisia yhtymäkohtia maakuntien tietojärjestelmään.
Myöskään tietojärjestelmäkokonaisuutta ei määritellä tarkasti, vaan tavoitteena on kartoittaa
toimijakohtaisia vaatimuksia tietojärjestelmää kohtaan. Tähän syynä on, että ennen tietojärjestelmän määrittämistä on tiedettävä siihen kohdistuvat vaatimukset.

1.5 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus koostuu seitsemästä luvusta, joista ensimmäisessä johdatellaan lukija aiheeseen
esittelemällä tutkimuksen taustaa, tavoitteet, tutkimuskysymykset, menetelmät sekä rajaukset. Toisessa luvussa käsitellään tutkimuksen toimintaympäristöä, jossa avataan alueellista
yhteistä varautumista nykytilan sekä maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen osalta. Lisäksi alueellisen yhteisen varautumisen osalta selvitetään sen määritelmiä,
toimijakohtaista varautumista sekä varautumisyhteistyötä. Lisäksi käsitellään kirjallisuuskatsauksessa muodostettua ymmärrystä olemassa olevista varautumista tukevista tietojärjestelmistä. Kolmannessa luvussa käsitellään alueellisen yhteisen varautumisen kannalta teoreettisemmin varautumisyhteistyötä ja siihen liittyviä menestystekijöitä. Lisäksi käsitellään
varautumisen kannalta keskeiset käsitteet tilannetietoisuus sekä tilannekuva. Tilannekuvan
osalta huomioon otetaan myös valtion tason selvitykset ja niiden linkittyminen alueellisen
yhteisen varautumisen osalta.
Tutkimuksen luvut neljä, viisi ja kuusi käsittelevät työn haastatteluissa saatuja tuloksia tutkimuksessa käytettyjen kolmen teeman mukaisesti. Neljäs luku käsittelee haastatteluista saatuja tuloksia liittyen alueelliseen yhteiseen varautumiseen sekä varautumisyhteistyöhön. Viidennessä luvussa käsitellään alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevia tietotarpeita
sekä kuudennessa alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevia tietojärjestelmiä. Viimeisessä luvussa tutkimuksen osalta esitetään yhteenveto ja johtopäätökset, jotka sisältävät
tutkimuskysymyksittäin tutkimuksen tulokset, tutkimuksen arvioinnin sekä jatkotutkimusaiheet.
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2 Toimintaympäristön kuvaus
Tässä kappaleessa kuvataan taustoittavasti kirjallisuuden pohjalta maakuntauudistuksen
myötä maakunnille muodostuvaa alueellista yhteistä varautumista. Tarkastellaan varautumisen nykytilan sekä maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen osalta varautumisen määritelmiä, toimijakohtaista varautumista sekä varautumisyhteistyötä. Lisäksi
käsitellään kirjallisuuskatsauksessa muodostettua ymmärrystä olemassa olevista varautumista tukevia tietojärjestelmiä.

2.1 Maakuntauudistus alueellisen yhteisen varautumisen näkökulmasta
Maakuntauudistuksen ja samassa yhteydessä tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä maakuntien tehtävät ja vastuut muuttuvat suuresti. Uudistusten myötä suurimpana
muutoksena voidaan pitää jakoa kolmeen hallinnon eri tasoon: valtioon, maakuntiin sekä
kuntiin. Tämän muutoksen tarkoituksena on edesauttaa selkeän työnjaon muodostamista näiden välille. Muutoksen myötä valtion vastuut ulottuvat oikeusvaltion ylläpitämiseen ja kehittämiseen, perusoikeuksien turvaamiseen ja arviointiin sekä turvallisuustehtävien, yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvontaan. (Valtioneuvosto 2016a.) Tämän lisäksi valtion rooli
säilyy valtakunnallisena työnjakajana, joka yhteensovittaa aluerajoja ylittävien tehtävien jakamista kullekin alueelliselle siitä vastaavalle toimijalle, ja ohjaa sekä valvoo alueellista toimintaa.
Uudistusten myötä maakunnista muodostetaan alueellisia päätösvaltaisia elimiä, joiden vastuulle siirretään aluehallintovirastoista, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä
muilta tahoilta tehtäviä hoidettavaksi. Tämän tarkoituksena on vähentää alueellisten lakisääteisten organisaatioiden määrää siirtämällä alueella toimivien vastuuviranomaisten tehtäviä
maakunnille, jonka myötä alueen palveluita pystytään ohjaamaan paremmin yhtenä kokonaisuutena. Uudistuksen on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2020 alussa, jota ennen
muodostetaan vaalien avulla maakunnille omat hallinnot, joiden pääeliminä toimivat maakuntajohtajat. Uudistuksen voimaan tullessa olemassa oleviin maakuntajakoihin tehdään
muutoksia. Näistä merkittävänä voidaan pitää Ahvenanmaan maakunnan poistumista ja yhdistymistä Varsinais-Suomen maakuntaan. Kuvassa 2 on kuvattu vuonna 2020 tuleva uusi
maakuntajako. (Alueuudistus 2017.)
Maakuntien vastuulle siirtyy maakunnan alueella toimivien palveluiden järjestäminen, rahoittaminen sekä alueen palvelutasosta ja yhteistyösopimuksista kiinnipitäminen. Näitä palveluita ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto sekä muut alueelliset palvelut. Muita siirtyviä tehtäviä ovat muun muassa alueiden
käytön ohjaus ja suunnittelu, alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen edistämisen tehtävät, maakuntien välinen yhteistyö sekä alueellisen varautumisen yhteensovittaminen.
(Alueuudistus 2017.) Kuntien rooli maakuntauudistuksen jälkeenkin säilyy vahvana varautumiseen liittyvässä toiminnassa. Kunnat vastaavat paikallisen demokratian, sivistyksen ja
elinvoiman kehittämisesti kunnan alueella (Valtioneuvosto 2016a). Lisäksi kunnat ovat keskiössä varautumiseen liittyvässä toiminnassa, sillä häiriö- ja poikkeustilanteet tapahtuvat
aina jonkin kunnan rajojen sisällä. Tämän toiminnan varmistamisen edellytyksenä voidaan
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pitää tiivistä yhteistyötä kuntien sekä maakuntien välillä. Kuitenkin kuntien toiminta ei uudistuksen myötä ole rajoittunut uusien maakuntahallintojen myötä, vaan kunnat ovat edelleenkin vastuussa oman alueensa sisällä tapahtuvasta toiminnasta.

Kuva 2. Maakuntauudistuksen myötä uudistuvat 18 maakuntaa.
Vastuu varautumisen alueellisesta yhteensovittamisesta siirtyy aluehallintovirastoilta yksittäisille maakunnille. Tällöin maakunnista muodostuu itsenäisiä päättäjiä alueellisen yhteisen
varautumisen yhteensovittajan roolissa ja ovat siten vastuussa myös sen toteuttamisesta. Lisäksi maakunnista muodostuu yhteiskunnan alueellisen yhteisen varautumisen keskeisiä alueellisia toimijoita ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäjiä. Muutoksen seurauksena valtion
rooli on enemmänkin valtakunnallisen tason varautumisen yhteensovittamisesta sekä siihen
liittyvässä valvonnassa ja ohjauksessa. (Valtiovarainministeriö 2017a, Valtiovarainministeriö 2017c.) Varautumisen yhteensovittamisen keskiössä nähdään kuntien ja pelastustoimen
tiivistä yhteistyötä (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012). Pelastustoimen hyödyntäminen nähdään tärkeänä osana kuntien varautumisen yhteensovittamisessa
sekä myös maakuntien varautumisessa. Tähän syynä on pelastustoimen toimenkuva, johon
liittyy varautuminen päivittäisessä toiminnassa kuntien alueella. Tästä johtuen pelastustoimella on vakaata osaamista varautumisen asiantuntijuudessa, toimintamalleissa sekä muissa
valmiuksissa. (Pihlaja 2017b.)
Varautumisen alueellinen yhteensovittaminen tarkoittaa, että alueen toimijolla on ajantasainen tieto ja yhteinen käsitys valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävistä riskeistä, turval-
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lisuustilanteista ja sen muutoksista, ja että niihin varautumisessa toimijoilla on yhteinen tavoitetila ja eri osapuolten varautumistoimenpiteet ovat mahdollisimman hyvin yhteistä tavoitetilaa tukevia. (Valtiovarainministeriö 2017a, Valtiovarainministeriö 2017c). Lisäksi
alueellisen varautumisen yhteensovittamisella tarkoitetaan alueen toimijoiden välisen yhteistyön tukemista yhteisen harjoittelun ja verkostojen rakentamisen avulla sekä kokonaiskäsityksen muodostamista alueen toimijoiden varautumisesta (Valtiovarainministeriö
2017a). Yhteensovittamisen tehtäviksi voidaan luetella muun muassa yhteensovittamisen rakenteiden tunnistaminen ja luominen, alueellisten riskiarvioiden tekeminen, ennakoiva tilanneseuranta ja arviointi, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen sekä alueellisten yhteisten valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen (Valtiovarainministeriö 2017c).

Kuva 3. Alueellisen yhteisen varautumisen tehtävien järjestäminen (Valtiovarainministeriö
2017d).
Maakuntien vastuulle siirtyvä varautumisen alueellinen yhteensovittaminen ei kuitenkaan
tarkoita häiriötilanteiden aikaista operatiivista johtamista. Tämä tarkoittaa, että häiriötilanteiden aikainen varautumisen koordinointivastuu ei ole maakunnilla vaan häiriötilanteen toimivaltaisella viranomaisella. (Valtiovarainministeriö 2017c.) Tällöin maakuntien alueellinen varautumisen yhteensovittaminen voidaan mieltää alueelliseksi yhteiseksi varautumiseksi, jolloin keskiössä ovat muun muassa tehtävät alueellisten riskiarvioiden, ennakoivan
tilanneseurannan ja arvioinnin sekä valmiussuunnitellun yhteensovittaminen tekemisestä.
Edellä mainitun lisäksi alueelliseen yhteiseen varautumiseen kuuluvien tehtävien määrittämisellä ei muuteta olemassa olevaa toimijakohtaista vastuuta huolehtia omaan toimintaansa
liittyvästä varautumisesta. Alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät tulisi määritellä tarkasti toimijakohtaisesti, jotta alueelliset toimijat ymmärtävät varautumistoimintaan
liittyvän vastuunsa ja ymmärtävät kunkin tilanteen vaatimat toiminnot. (Valtiovarainministeriö 2017d.)
Alueellisen yhteisen varautumisen toimijat voidaan nähdä kuvassa 4 koostuvan kaikista
maakunnan alaisista sekä alueellisista toimijoista. Näitä toimijoita ovat muun muassa kun-
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nat, poliisi, elinkeinoelämän toimijat, erinäiset yhteisöt sekä järjestöt. Toiminnallisten rakenteiden selkeä määritteleminen aluehallintorajojen mukaisesti edistää yhteensovittamista
häiriö- ja poikkeustilanteissa. Selkeät aluehallintorajat määrittelevät kunkin maakunnan sisälle kuuluvat toimijat, jolloin tarvittavat yhteistoimintaverkostot sekä toiminta voidaan helpommin yhteensovittaa. (Valtioneuvoston kanslia 2009.)

Kuva 4. Alueellisen yhteisen varautumisen toimijoita (muokattu Pihlaja 2017a mukaisesti).
Hallituksen laatimaa linjausta maakuntien vastuulle muodostuvasta alueellisesta yhteisestä
varautumisesta ei voida kuitenkaan pitää selkänä. Alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmän raporttiluonnoksessa maakunnan tehtävänalaan sisältyvästä alueellisesta yhteisestä varautumista ja yhteensovittamista voidaan tulkita ainakin kolmella eri tavalla (Valtiovarainministeriö 2017c.):
1. suppeimman käsityksen mukaan alueellinen yhteinen varautuminen koskee vain
maakuntakonsernin sisällä varautumisen yhteensovittamista
2. laajemman käsityksen mukaan maakuntaorganisaation lisäksi myös maantieteellisen
alueen muiden viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden varautuminen yhteensovitetaan (mm. pelastustoimi, terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto)
3. laajimman käsitykseen mukaan alueellinen yhteinen varautuminen kattaa maantieteellisesti maakunnan alueen kaikkien toimijoiden yhteensovittamisen.
Vuonna 2017 julkaistussa yhteiskunnan turvallisuusstrategian luonnoksessa on määritelty
alueellinen yhteinen varautuminen tarkoittaen jälkimmäistä edellä mainituista:
”Maakunnat huolehtivat alueellaan toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja
järjestöjen alueellisen yhteiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Maakuntien tehtävänä
on ylläpitää yhteistyössä alueella toimivien kanssa yhteensovittamisessa tarvittavia yhteistyörakenteita, järjestää alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollinen arviointityö ja
turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallinnollinen seurantaja arviointityö. Lisäksi maakuntien tehtävänä on huomioida varautumisen suunnittelussa
tarpeellinen yhteistoiminta sekä alueen toimijoiden yhteiset valmius- ja häiriötilanneharjoitukset. Alueellisen yhteiseen varautumiseen liittyvät tehtävät toteutetaan yhteistyössä alueen
muiden toimijoiden kanssa.”. (Turvallisuuskomitea 2017a.)
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Yhteenvetona näistä linjauksista ja määrittelyistä voidaan sanoa, että maakuntauudistuksen
myötä maakunnille varautumisen kannalta yhtenä keskisemmistä tehtävistä siirtyy alueellisen varautumisen yhteensovittaminen sekä siihen liittyvät tehtävät. Työn kirjoittamishetkellä on kuitenkin vielä epävarmaa, millä laajuudella varautumisen yhteensovittaminen tulee
tapahtumaan. Maakunnille siirtyvät tehtävät on määritelty tarkasti lakiluonnokseen ja niistä
tehtyjen tulkintojen perusteella alueellisen varautumisen yhteensovittamisen laajuudella ei
pitäisi olla vaikutusta maakunnille siirtyviin yhteensovittamisen tehtäviin. Edellä mainitulla
epäselvyydellä ei ole tutkielman tulosten kannalta juurikaan merkitystä, sillä tutkielmassa
kartoitettavat alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeet perustuvat asiantuntijoiden subjektiiviseen näkemykseen tällä hetkellä olevasta ymmärryksestä. Tästä syystä haastatteluista
saatavat tulokset antavat ymmärrystä sekä määrittelevät alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyviä tulkintoja sekä siihen liittyviä epäselvyyksiä.

2.2 Alueellinen yhteinen varautuminen
Tässä kappaleessa selvitetään kirjallisuuden pohjalta varautumisen nykytilan ja maakunnille
muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen osalta määritelmät, toimijat, varautumisyhteistyö sekä sitä tukevat tietojärjestelmät.
Suomen varautumisen keskiössä voidaan pitää kokonaisturvallisuudesta vastaavia toimijoita. Kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin toimijat käsittävät verkoston, joka kattaa
ja osallistaa kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot (Turvallisuuskomitea 2017a). Kokonaisturvallisuus käsitteenä tarkoittaakin kaikki toimia, joilla voidaan turvata koko valtakunnan elintärkeisiin kohteisiin kohdistuvat uhkat. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistoimintana. (Turvallisuus- ja puolustusasiain
komitean sihteeristö 2012, Valtioneuvosto 2012.) Näitä mahdollisia uhkia varten tarvitaan
valmistautumista, jota nimitetään maakuntauudistuksen myötä maakuntien vastuulle muodostuvana alueellisena yhteisenä varautumisena.
Alueellisella yhteisellä varautumisella tarkoitetaan maakunnan alueen toimijoiden vastuulla
olevan varautumisen yhteensovittamista palvelevien tehtävien hoitamista sekä yhteisten toimintojen muodostamaa kokonaisuutta. Maakunnille säädetty yhteensovittamistehtävä koskisi maakuntakonsernin lisäksi myös alueen muiden viranomaisten, kuntien ja muiden toimijoiden varautumisen yhteensovittamista siltä osin, kun kyseessä ovat yhteiseen varautumiseen liittyvät toimenpiteet. (Valtiovarainministeriö 2017d.)

2.2.1 Varautumisen määritelmät
Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa sekä valmistautumista toimimaan tarkoituksenmukaisella
tavalla erilaisissa turvallisuustilanteissa. Käytännössä tällä voidaan tarkoittaa yksittäisten
toimijoiden varautumista tai alueellista toimijoiden välistä yhteistä varautumista häiriö- ja
poikkeustilanteita varten. (Valtioneuvoston kanslia 2009.) Hyvän varautumisen myötä häiriötilanteiden seurauksena toimijoiden välinen toiminta on helpompaa, nopeampaa ja loogisempaa (Kovanen 2011). Varautuminen voidaankin mieltää tietojohtamiseksi, sillä varautuminen edellyttää tietoja ympäröivistä asioista, jotka ohjaavat eri tahojen toimintaa häiriö- ja
poikkeustilanteisiin varautumisessa.
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Kuva 5. Häiriöihin varautuminen ja toiminnan jatkuvuudenhallinta (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012).
Tämä tutkimuksen kannalta varautuminen määritellään tarkoittavan ennakoivia toimenpiteitä häiriö- ja poikkeustilanteita varten. Kuitenkin häiriö- ja poikkeustilanteiden kokonaisvaltainen hallinta käsittää muitakin vaiheita, jotka voidaan kuvata neljän vaiheen avulla.
Nämä neljä vaihetta on kuvattu kuvassa 6, joita ovat: lieventäminen (engl. mitigation), valmius (engl. preparedness), vaste (engl. response) sekä toipuminen (engl. recovery). Näistä
lieventäminen ja valmius tarkoittavat häiriö- ja poikkeustilanteeseen liittyvää ennakoivaa
varautumista. Tarkemmin määriteltynä lieventäminen tarkoittaa häiriö- ja poikkeustilanteiden välistä ajanjaksoa, jolloin uhkat eivät ole läsnä. Tällöin oleellisia toimenpiteitä ovat
muun muassa ympäristön tarkkailu ja mahdollisten uhkien kartoittaminen sekä siihen liittyvä
analyysi ja riskiarviointi. Valmiudella tarkoitetaan muun muassa tarkentuneeseen uhkaan
liittyviä valmisteluita, harjoittelua ja toimijakohtaisen valmiuden kohottamista valmiussuunnitelmien perusteella. Vaste kuvaa häiriötilanteen aikaista toimintaa sekä toipuminen häiriötilanteen aikaista aikaa, jolloin toiminta palautetaan samalle tasolle, kuin se oli ennen häiriötilannetta. (Cova 1999.)

Kuva 6. Kriisi- ja häiriötilannehallinnan eri vaiheiden kuvaaminen (muokattu Cova 1999
mukaisesti).
Varautuminen on valmiuslain (1552/2011) 12 pykälän mukaan säädetty julkishallinnon velvoitteeksi. Säännöksen mukaan julkishallinnon toimijoiden tulee valmiussuunnitelmien ja
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muiden toimienpiteiden
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avulla varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen. Toimijat vastaavat valmiuslain mukaan säädettyjen säännösten mukaisesti varautumisestaan ja siten varmistavat oman
toimintansa häiriöttömän hoitamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa yksittäisten organisaatioiden varautumisjärjestelyiden valmistelemisen siten, että ongelmatilanteissa he kykenevät
yksin varmistamaan toimintojensa toimivuuden häiriö- sekä poikkeustilanteissa. Kuitenkin
on mahdollista, että häiriötilanne voi olla niin vakava, että siitä selviytymiseen tarvitaan ulkoisia resursseja, jolloin yhteistyön merkitys on suuri. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012.) Varautumisen toimenpiteinä voidaan pitää muun muassa jatkuvuudenhallintaa, valmiussuunnittelua, etukäteisvalmisteluja, koulutuksia sekä valmiusharjoituksia (Turvallisuuskomitea 2017a).

Jatkuvuudenhallinta
Jatkuvuudenhallinnalla varmistetaan häiriö- ja poikkeustilanteissa toimijakohtaisten toimintojen jatkuminen normaalisti kaikissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Tähän kuuluvat kaikki
toimenpiteet, joilla toimijat voivat ennalta suunnitelluilla, toteutetuilla järjestelyillä sekä johtamismalleilla hallita kaikki toimintaansa uhkaavat häiriötilanteet. Jatkuvuudenhallinnan
menettelyt varmistavat kansalaisille, yrityksille sekä organisaatioille suunnattujen palveluiden saatavuuden häiriö- sekä poikkeustilanteissa. Lisäksi jatkuvuudenhallintaa hyödyntävät
toimijat pystyvät toimimaan tehokkaasti häiriötilanteiden aikana ja siten kykenevät nopeuttamaan häiriötilanteista toipumista nostamalla toimintatason ennen häiriötä olleeseen tasoon. (Huoltovarmuuskeskus 2017d.) Jatkuvuudenhallinta voidaan myös mieltää toimintamallina, jolla toimijat pystyvät tunnistamaan omaan toimintaansa liittyvät riskit, häiriötilanteet sekä riippuvuudet, organisoimaan ja toteuttamaan menettelytavat häiriötilanteiden varalle, varmistamaan liikekumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa sekä suojaamaan
oman liiketoimintansa tuottavuuden. (Huoltovarmuuskeskus 2017d.)

Valmiussuunnitelu
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on taata jokaisen tahon toiminta niin pitkään kuin se on
mahdollista kaikissa häiriö- ja uhkatilanteissa (Aluehallintovirasto 2012). Valmiussuunnittelu voidaan määritellä tarkoittavan mitä tahansa varautumiseen liittyvään suunnittelua, jota
tehdään valmistauduttaessa toimimaan poikkeusolojen aikana (Valtioneuvoston kanslia
2009), joten sitä voidaan pitää perustana häiriö- ja poikkeustilanteisiin valmistauduttaessa
(Energiamarkkinavirasto 2010). Valmiussuunnitelun avulla pystytään varmistamaan sekä
arvioimaan toimijoiden kyvykkyyttä suoriutua häiriö- sekä poikkeustilanteiden aikaisesta
toiminnasta (Turvallisuuskomitea 2017a) sekä tehostamaan toimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä (Kovanen. J. 2011). Ilman valmiussuunnittelua tai sen olemassaoloa häiriötilanteiden johtaminen ja organisoiminen on hankalaa, ellei siinä hyödynnetä toimijoiden
kokemusperäistä tietoa (Energiamarkkinavirasto 2010).
Valmiussuunnitelmiin on sisällytettävä toimijakohtainen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen
viestintäsuunnitelma, jossa määritellään muun muassa viranomaisten viestintävastuut, poikkeukselliset viestintäkanavat ja keinot sekä yhteydet joukkoviestimiin ja muihin keskeisiin
sidosryhmiin. (Valtioneuvoston kanslia 2010.) Tämän tarkoituksena on tehostaa toimijoiden
välistä yhteistyötä tunnistamalla varautumisen kannalta tärkeät toimijat sekä yhteydenpitomenetelmät. Valmiussuunittelusta ei ole kuitenkaan hyötyä, jos siihen ei ole otettu mukaan
kaikkia toimijoita, jotka ovat suunnitelmien toteutuksen kannalta tärkeitä (Kovanen 2011).
Valmiussuunnitteluun liittyvän toimijakohtaisen arvioinnin avulla pystytään varmistamaan
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toimijakohtaisen toiminnan tehokkuus häiriötilanteiden aikana, joka valmiussuunnitelun lisäksi tarvitsee koulutusten ja harjoitusten pitämistä, jotta toimijoiden toiminta saadaan sidottua yhteiseen tehokkaaseen varautumistoimintaan. (Turvallisuuskomitea 2017a.)

Valmiussuunnittelussa hyödynnettäviä menetelmiä
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2010) on kuvattu keskeisiä menetelmiä, joita voidaan
hyödyntää valmiussuunnittelussa. Näitä ovat uhka-arvioiden määrittäminen, perusymmärryksen saavuttaminen häiriötilanteeseen varautumiseksi ja sen hallitsemiseksi, tärkeimpien
tehtävien käytännön toteutus, arviot ja suunnitelmat yhteistoimintatarpeista sekä suunnitelmien ylläpito, koulutus ja harjoitukset. (Turvallisuuskomitea 2010.)
Uhka-arviot
Häiriö- ja poikkeustilanteisiin valmistauduttaessa keskiössä ovat erilaisten uhkaskenaarioiden tunnistaminen, jotka toimivat varautumistyön perustana (Aluehallintovirasto 2012, Turvallisuuskomitea 2017a). Uhkien tunnistamisessa hyödynnetään uhkamalleja, jotka ovat
yleisen tason kuvauksia turvallisuusympäristön häiriöistä. Uhkamallit edellyttävät jatkuvaa
ja säännöllistä arviointia sekä päivittämistä (Turvallisuuskomitea 2017a). Uhkamalleissa
esitetään muun muassa uhkien vaikutusmekanismeja, lähteitä, kohteita ja vaikutuksia kohteissa sekä niiden toteutumisen todennäköisyyksiä. Lisäksi uhkamallit sisältävät usein uhkamalliin sidottuja häiriötilanteita, jotka kuvaavat tarkemmin minkälaisen häiriötilanteen uhkamallin toteutuminen voi aiheuttaa. (Turvallisuuskomitea 2010.) Esimerkkejä uhkamalleista ovat muun muassa voimahuollon vakavat häiriöt, tietoliikenteen ja tietojärjestelmien
vakavat häiriöt, yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt, väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt sekä sotilaallinen voimankäyttö (Sisäministeriöt 2011).
Uhka-arviot voidaan myös mieltää häiriö- ja poikkeustilanteiden riskienarvioinneiksi, sillä
ne kertovat olemassa olevien uhkien tapahtumisen todennäköisyyksistä ja arvioivat niistä
aiheutuvia seurauksia (Turvallisuuskomitea 2017a). Riskienarvioinnin lisäksi keskeistä on
riskienhallinta. Riskienhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla muun muassa alueellisia toimijoita johdetaan sekä ohjataan riskien osalta. Riskienhallinnan tavoitteena on muodostaa
toimijoiden keskuudessa yhteinen käsitys riskeistä päätöksentekoa varten sekä määritellä organisaation toimijoiden riskienhallinnan vastuut sekä riskien seurantamenetelmät. Riskienhallinnan avulla pystytään muodostamaan toimijoiden välillä yhteinen toimintamalli, joka
edesauttaa tehokkaan yhteistyön muodostumisessa, kun jokainen toimija ymmärtää yhteiset
riskit sekä niiden ehkäisemiseen liittyvät tehtävät. (Valtiovarainministeriö 2017b.)
Uhkamallien lisäksi uhka-arvioissa voidaan hyödyntää tilastollisia menetelmiä. Niiden
avulla pystytään ilmaisemaan alueellista kehitystä, jotka auttavat ymmärtämään mahdollisia
alueella piileviä häiriöitä tai ongelmatilanteita. Esimerkkinä tilastollisista menetelmistä voidaan pitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatimia alueellisia hyvinvointikertomuksia.
Näiden kertomuksien laatiminen on säädetty maakuntien tehtäviksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain luonnoksen 8 pykälässä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017.)
Alueellisten hyvinvointikertomusten pohjalta pystytään saavuttamaan alueellinen kuvaus
maakuntatason sekä kuntatason alueen sosiaali- ja terveyshuoltoon liittyvistä ongelmakohdista ja vahvuuksista.
Perusymmärrys häiriötilanteeseen varautumiseksi ja tilanteen hallitsemiseksi
Valmiussuunnitelmien kannalta olennaista on myös varautumistoiminnan kokonaisuuden
hahmottaminen. Kokonaisuuden hahmottaminen voidaan saavuttaa muodostamalla yleinen
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ymmärrys eri häiriötilanteisiin varautumisesta sekä käytännön toimenpiteiden hallitsemisesta häiriötilanteista. Yleisen ymmärryksen saavuttamisella voidaan tarkoittaa uhkamallien
mukaisten skenaarioiden läpikäymistä, joiden avulla pystytään hahmottamaan tarvittavat
tehtävät kunkin häiriötilanteen hoitamisesta. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2010)
yleisen ymmärryksen muodostuminen voidaan jakaa seuraaviin prosesseihin: ennaltaehkäisyyn, tiedonsaantiin, tilannekuvan muodostamiseen ja jakeluun, varautumistilanteen hallintaan, tilanteen johtamiseen sekä viestintään. (Turvallisuuskomitea 2010.) Edellä mainittujen prosessien omaksuminen edesauttaa häiriötilanteiden aikaista toimintaa ja nopeuttaa
toiminnan etenemistä (Energiamarkkinavirasto 2010).
Tärkeimpien tehtävien käytännön toteuttaminen
Käytännön toimenpiteet auttavat hahmottamaan, miten häiriö- ja poikkeustilanteet voidaan
hallita, mitä konkreettisia toimenpiteitä siihen tarvitaan sekä mitkä ovat käytettävissä olevat
resurssit tilanteen ratkaisemiseksi (Kovanen 2011). Käytännön toimilla toimijoiden välille
saadaan myös muodostettua ymmärrys kunkin toimijan vastuualueista sekä johtosuhteista
(Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012). Vastuualueiden kartoitus auttaa
ymmärtämään häiriötilanteiden varautumisessa kunkin toimijan roolit ja auttaa ohjaamaan
toimintaa paremmin niiden estämiseksi. Välittömät toimenpiteet kuvaavat käytännössä, mitä
toimenpiteitä häiriötilanteessa kunkin toimijan tulee tehdä. Lisäksi voimavarat kuvaavat
muun muassa toimijoiden miehityksiä sekä aineellisia tarpeita. (Turvallisuuskomitea 2010.)
Arviot ja suunnitelmat yhteistoimintatarpeista
Arviot ja suunnitelmat yhteistoimintatarpeista kattavat määritelmät eri toimijoista ja niiden
rooleista varautumistoiminnan kannalta. Tällä voidaan tarkoittaa kunkin toimijan kannalta
arviointia siitä, mitä lisäarvoa ne tuovat yhteistoimintaan sekä miten yhteistoiminta voidaan
muodostaa kyseisen toimijan kanssa. Isommassa tarkastelussa yhteistoiminta määritellään
usean toimijakokonaisuuden yhdistelmänä, jossa esimerkiksi viestinnän toteuttamisen suunnittelu on ensisijaista hyvän yhteistyön kannalta. (Turvallisuuskomitea 2010.)
Suunnitelmien ylläpito, koulutus ja harjoitukset
Valmiussuunnitelmien ajantasaisuuden ylläpitäminen tarvitsee suunnitelmien ylläpitoa,
koulutuksia ja harjoituksia. Suunnitelmien ylläpitoa voidaan toteuttaa toimintaympäristöjen
muutostrendien seurannalla sekä eri skenaarioiden läpikäymisellä harjoituksissa, joiden
avulla voidaan varmistaa valmiussuunnitelmien toimivuus. Harjoitusten myötä saadut palautteet ja kokemukset voidaan ohjata hyödynnettävinä tekijöinä suunnitelmien päivityksissä. (Turvallisuuskomitea 2017a.) Varautumisharjoituksia tulisi tehdä keskus- sekä aluehallinnon sekä muiden alueen toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa toimijoiden välinen yhteistoiminnan toimivuus häiriö- ja poikkeustilanteissa. (Energiamarkkinavirasto
2010, Valtiovarainministeriö 2017a.)

Paikkatietomenetelmät valmiussuunnitelmien tukena
Valmiussuunnitelun kannalta on myös syytä käyttää paikkatietoa hyödyntäviä menetelmiä.
Niiden on tutkittu tukevan varautumistoiminnan eri vaiheita tuomalla analysointi- ja visualisointimenetelmiä olemassa olevan tiedon tueksi. Varautumisen kannalta hyödyllisimmät
paikkatietomenetelmät liittyvät yleisen ymmärryksen jakamiseen tilannekuvan avulla, päätöksenteon tukemiseen paikkatietoanalyyseillä ja malleilla, riskienhallintaan sekä vaikutusmallien muodostamiseen. (Seppänen & Virrantaus 2010.)
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Tilanteen toimijoille tilannekuvan jakaminen antaa yleisen ymmärryksen tilanteen tiedoista.
Paikkatietonäkökulmasta tarkasteltuna tällä viitataan usein paikkatietojen esittämiseen kartan avulla, johon on visualisoitu tilanteen kannalta tärkeitä tietoja. Visualisointi koetaan tärkeäksi, kun tietoa halutaan välittää nopeasti ja tarkasti. Tällöin kartan avulla jaettu tilannekuva on keskeinen osa jaetun tilannetietoisuuden muodostumisessa sekä välittämisessä. Varautumistoiminnassa on tärkeää oikeiden päätöksien tekeminen ja tätä varten paikkatietomenetelmät antavat tehokkaat työkalut. Usein päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoja, jotka ovat
sidottavissa sijaintiin sekä mahdollisesti myös aikaan. Tällaiseen tietoon viitataan spatiotemporaalisena tietona, jonka analyysi- ja mallinnusmenetelmät antavat mahdollisuuden
muodostaa yhteisen tilannetietoisuuden esimerkiksi edellä mainitun kartan avulla. (Seppänen & Virrantaus 2010.)
Riskienhallintaan sekä arviointiin paikkatietomenetelmät antavat paljon erilaisia työkaluja.
Ne vaihtelevat spatio-tilastollisten menetelmien avulla löytyneistä korrelaatioista, rakennetuista ennustemalleista yksinkertaisiin hotspotteja ja klustereita paljastaviin visualisointeihin. Paikkatietonäkökulmasta mielenkiintoisimpana mahdollisuutena voidaan pitää sijainnin
ja ajallisen tiedon yhdistelmän spatiotemporaalisen tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia
riskienarvioinnissa. Tämä mahdollistaa ilmiön riskien vaikutusten arviointi sijainnin sekä
ajan suhteen. Erilaisten vaikutuksia kuvaavien mallien avulla pystytään arvioimaan yksittäisten häiriö- ja poikkeustilanteiden vaikutuksia tilannekohtaisesti. Niiden avulla on mahdollista arvioida muun muassa kemikaalivuodon aiheuttaman evakuointisuunnitelman tekemistä, ennakointia tulvista aiheutuvia tuhoja vastaan sekä suuren maahanmuuton myötä
mahdollisten aiheutuvien ongelmien mallintamiseen valtakunnallisesti. (Seppänen & Virrantaus 2010.)

2.2.2 Toimijakohtainen varautuminen
Tässä tutkimuksessa varautumisesta vastaavat kokonaisturvallisuuden toimijat ovat jaettu
kahteen kokonaisuuteen: keskus- sekä aluehallintoon. Tähän syynä on allekirjoittaneen tulkinta maakuntauudistuksen säännöksistä, jonka myötä varautuminen voidaan selkeästi jaotella keskushallinnon sekä aluehallinnon toimintoihin sekä tehtäviin. Keskushallinto määritellään valtionhallinnon julkishallinnolliseksi elimeksi, jonka rooli varautumiseen liittyvässä säädösvalmisteluissa, ohjauksessa, kehittämisessä sekä varautumistoimenpiteiden toteuttamisessa on merkittävä (Turvallisuuskomitea 2017a). Aluehallinto sen sijaan koostuu
aluehallinnollisista toimijoista, jonka keskiössä ovat maakuntauudistuksen myötä maakunnat, kunnat sekä muut alueen viranomaiset, joiden vastuulla on alueellisen yhteisen varautumisen toteuttaminen sekä yhteensovittaminen.
Yhdessä tämä kokonaisuus muodostaa kokonaisturvallisuuden verkoston, jonka tavoitteena
on mahdollistaa tiedon jakaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen sekä yhteistyö toimijoiden välillä. Tarkemmin tarkasteltuna kokonaisturvallisuuden verkosto käsittää valtionhallinnon, viranomaiset, elinkeinoelämän, maakunnat, kunnat, järjestöt, yhteiset sekä yksilöt.
Tässä verkostossa tiedon jakaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja yhteistyöhön sitoutuminen voidaan toteuttaa joustavasti. (Turvallisuuskomitea 2017a.) Kokonaisturvallisuuden keskiössä ovat valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia sekä ministeriö, jotka valvovat, ohjaavat sekä yhteensovittavat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista
(Turvallisuuskomitea 2010).
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Keskushallinto
Keskushallinnon roolia varautumiseen liittyvässä toiminnassa voidaan pitää merkittävänä
(Turvallisuuskomitea 2017a). Kyseisen roolin tärkeyttä korostetaan valmiuslaissa
(1552/2011) 3 luvun 12 pykälässä, jonka mukaan valtion johdon tulee varautua poikkeusoloihin etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä, joilla voidaan varmistaa tehtävien
mahdollisimman hyvä hoitaminen. Valmiuslain 13 pykälässä säädetyn mukaisesti varautumista ohjataan ministeriötasolla, jota ohjaa ja valvoo valtioneuvosto. Kukin ministeriö yhteensovittaa varautumistaan omalla toimialallaan, josta säädetään valtioneuvostossa erikseen. (Valtioneuvoston kanslia 2010, Valmiuslaki 2011.) Tämän lisäksi keskushallintoon
kuuluu muita valtakunnallisia virastoja sekä laitoksia. Näistä varautumisen kannalta merkittävimpinä toimijoina voidaan pitää Turvallisuuskomiteaa sekä Huoltovarmuuskeskusta.

Kuva 7. Varautumisen johtaminen, valvonta ja yhteensovittaminen (Valtiovarainministeriö
2017d).
Valtioneuvosto sekä valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston ja valtioneuvoston kanslian tehtävinä on toimia ylimpänä keskushallinnon
valtaelimenä varautumiseen liittyvissä tehtävissä. Yhtenä tärkeimmistä tehtävistä varautumisen kannalta voidaan pitää tilannekeskuksen sekä tarvittaessa luotavan johtokeskuksen
ylläpitämistä. Valtioneuvoston tilannekeskuksessa tuotetaan reaaliaikaista turvallisuustapahtumatietoa ja toimivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua tilannekuvaa, joka koostuu
useilta eri viranomaisilta sekä avoimista lähteistä saaduista tiedoista. (Valtioneuvoston kanslia 2017a.) Poikkeusolojen tehtäviin kuuluu myös viestinnän yhteensovittaminen (Valmiuslaki 2011). Varautumisen kannalta valtioneuvoston tehtäviin kuuluu myös säädöksien, asetusten ja päätösten tekeminen varautumiseen liittyvissä asioissa, joita ministeriöt ohjaavat
kullakin toimialallaan. Lisäksi valtioneuvoston ohjauksessa on muutamia varmuuskriittisiä
toimijoita, joista tärkeimpänä varautumistoiminnan kannalta voidaan pitää Huoltovarmuusorganisaatiota sekä Suomen Erillisverkkoja.
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Sisäministeriö
Maakuntauudistuksen myötä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen näkökulmasta
tärkeimpänä keskushallinnon toimijoista voidaan pitää Sisäministeriötä. Sisäministeriön toimialaan kuuluu valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaan aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumisessa (Valtioneuvosto 2003).
Tämä tarkoittaa alueellisen yhteensovittamisen ohjaamista sekä valvomista. Kuitenkaan Sisäministeriö ei puutu varautumisen käytännön toteuttamiseen, joka on säädetty maakuntauudistuksen myötä maakuntien tehtäväksi. Edellä mainittujen tehtävien lisäksi Sisäministeriö huolehtii muun muassa seuraavista yhteensovittamistehtävistä yhteistoiminnan asianomaisten ministeriöiden ja keskushallinnon viranomaisten kesken: alueellisen valmiussuunnittelun kehittämisestä ja tukemisesta sekä tarvittaessa asiantuntijana olemisesta, alueellisen
varautumisen koulutusten ja harjoitusten järjestämisestä, aluejohtokeskuksen ja johtamisjärjestelyjen ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä alueellisten riskien ja uhkien arvioinnista.
(Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012, Valtiovarainministeriö 2017a,
Valtiovarainministeriö 2017c.)
Puolustusministeriö
Puolustusministeriön tehtävänä on yhdessä valtioneuvoston kanssa Suomen maanpuolustukseen liittyvän toiminnan yhteensovittaminen. Valtioneuvoston ohjaus siirtyy puolustusministeriön kautta puolustusvoimiin, jossa maavoimien esikunta vastaa muiden puolustushaaraesikuntien kanssa viranomaisyhteistyötoiminnasta sekä varautumisen suunnittelusta alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastojen kanssa yhteistoiminnan valmistelussa sekä varautumisen
suunnittelussa. (Valtiovarainministeriö 2017c.)
Turvallisuuskomitea
Turvallisuuskomitea on puolustusministeriön alainen toimija, jonka tehtävänä on avustaa
valtioneuvostoa sekä ministeriöitä raportoimalla yhteiskunnan turvallisuuden tilasta valtion
ylimmälle johdolle. Lisäksi se tarvittaessa toimii yhteiskunnan häiriötilanteissa asiantuntijaelimenä ja muodostaa yhteisen tilannetietoisuuden valtakunnallisesta varautumisesta sekä
valmiudesta. Turvallisuuskomitean yhteydessä toimii sihteeristö, joka koostuu yhteiskunnan
eri alojen varautumisen asiantuntijoista. (Turvallisuuskomitea 2017b.)
Huoltovarmuuskeskus
Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, joka tehtävinä on
huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu sekä operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi huoltovarmuusorganisaatio koostuu sektoreista,
pooleista ja huoltovarmuusneuvostosta. Sektoreiden tehtävänä on arvioida huoltovarmuuden
tilaa ja edistää viranomaisten ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä. Poolit vastaavat operatiivisesta varautumisesta elinkeinoelämän johtamina toimieliminä. Lisäksi ne yhdessä alan
yritysten kanssa seuraavat, selvittävät, suunnittelevat ja valmistelevat toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi. Huoltovarmuusneuvosto tarkastelee maan huoltovarmuuden tilaa yleisesti ja tekee aloitteita huoltovarmuutta koskevissa asioissa. Huoltovarmuusneuvosto
on valtioneuvoston asettama neuvosto. (Huoltovarmuuskeskus 2017c.)

Aluehallinto
Valtion aluehallintoviranomaisten kannalta keskeisiä toimijoita ovat aluehallintovirastot
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Edellä mainitut toimijat vastaavat alueen
lainsäädännöllisistä toimeenpano-, ohjaus-, valvonta- ja alueellisista kehittämistehtävistä.
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(Valtiovarainministeriö 2016.) Lisäksi edellä mainittuja toimijoita voidaan pitää varautumistoiminnan sekä alueellisen varautumisen yhteensovittamisen kannalta tärkeinä aluehallinnollisina toimijoina. Maakuntauudistuksen myötä aluehallinnon keskuksina voidaan pitää
maakuntia, sillä maakunnille siirtyvät suurimmalta osin aluehallintovirastojen sekä ELYkeskusten tehtävät. Aluehallinnon alueellisiin toimijoihin kuuluvat maakunnat, kunnat sekä
muut alueellisen viranomaiset kuten elinkeinoelämä, yritykset sekä järjestöt. Tämän lisäksi
alueellisiin toimijoihin kuuluvat maakuntahallinnon rajat ylittäviä toimijoita kuten poliisi,
rajavartiolaitos, pelastustoimi sekä puolustusvoimat. Edellä mainittujen aluehallinnon toimijoiden välillä voidaan muodostaa selkeä kahtiajako, joka jakaa osan toimijoista maakuntien sisäisiin toimialoihin sekä alueella toimiviin toimijoihin, joiden toiminta voi olla myös
maakuntarajoja ylittävää.
Aluehallintovirastot
Aluehallintovirastot ovat aluehallinnon kannalta keskeisiä toimijoita. Virastot hoitavat ministeriöiden alaisuudessa niille asetettuja tehtäviä kullekin virastolle säädetyllä vastuualueella. Lisäksi virastot toimivat tiiviissä yhteistyössä poikkihallinnollisesti eri vastuualueilla.
(Aluehallintovirasto 2016.) Aluehallintovirastojen itse säätämän lain (896/2009) 4 pykälän
2 momentin 3 kohdan mukaan aluehallintovirastojen tehtävänä on alueellisen varautumisen
yhteensovittaminen ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen. Näitä tehtäviä ovat
valmiussuunnitelun yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen,
kuntien valmiussuunnitelmien tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- ja
paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistäminen. Maakuntauudistuksen myötä olemassa olevat aluehallintovirastot lakkautetaan ja nykyisestä kuudesta aluehallintovirastosta
muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen, joka toimii alueellisissa yksiköissä tai toimipisteissä. (Valtiovarainministeriö 2017d.)
ELY-keskukset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien merkitys alueellisen yhteiseen varautumiseen
liittyvässä yhteistoiminnassa on merkittävä. ELY-keskusten itse säätämän lain (897/2009)
toisen pykälän mukaan ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtiohallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueillaan (Finlex 2009, Valtiovarainministeriö 2017c). Keskusten vastuulla on ympäristöön ja luonnonvaroihin, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, elinkeinoon sekä työvoiman käyttöön, maahanmuuttoon, koulutukseen ja
kulttuuriin liittyvät toimeenpano- ja kehittämistehtävät. Lisäksi ELY-keskukset vastaavat
varautumisesta sekä kriisijohtamisesta. ELY-keskukset tekevät tiivistä yhteistyötä maakuntien kanssa ja maakuntauudistuksen myötä tehtävät siirtyvät suurimmalta osin maakuntien
hoidettavaksi. (Sisäministeriö 2011.)
Maakuntakonserni
Maakuntakonserni on maakunnan hallinnon ylimmän tason kokonaisuus, jonka rakenne
määritellään koostuvan maakuntahallinnosta sekä muista hallinnon sisäisistä toimijoista.
Maakuntahallintoon sisältyy maakuntajohtaja, maakuntahallitus sekä muu konsernijohto,
jolla voidaan kuvata edellä mainittujen kokonaisuutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa ja muuta toimintaa (Maakuntalakiluonnos 15/2017
luku 7 36 §). Maakuntalakiluonnoksen (15/2017) 7 luvun 37 pykälässä maakuntahallituksen
tehtäviksi luetellaan maakunnan toiminnan yhteensovittaminen, maakunnan sisäisestä valvonnasta huolehtiminen sekä riskienhallinnan järjestäminen. Muita tehtäviä ovat muun muassa varautumiseen liittyvien koulutusten ja harjoitusten järjestäminen, valmiussuunnitelmien yhteensovittaminen sekä valmiussuunnitelman yleisen osan valmistelu ja ylläpito.
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(Maakuntalakiluonnos 2017, Pihlaja 2017b.) Varautumiseen liittyen poikkeuksena voidaan
pitää seuraavia maakuntakonsernin sisäisiä toimijoita, jotka vastaavat pitkälti itse omasta
varautumisestaan. Näitä toimijoita ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, pelastustoimi sekä muut ulkoistetut palvelut. (Pihlaja 2017a.)
Maakunnat
Maakuntauudistus muokkaa laajalti maakuntien tehtäviä ja vastuita. Varautumisen kannalta
maakuntalakiluonnoksen (15/2017) 18 luvun 141 pykälässä mainitaan maakunnille siirtyviä
vastuita. Maakuntien on huolehdittava valmiussuunnitelmin, etukäteisvalmisteluin sekä
muilla toimenpiteillä huolehdittava siitä, että sen toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi häiriö- ja poikkeustilanteissa. Maakuntalakiluonnoksessa on myös määritelty maakuntien tehtäväksi huolehtia alueellaan toimivien viranomaisten, kuntien, elinkeinoelämän ja
järjestöjen alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyvästä yhteensovittamisesta. Maakuntien alueellisen varautumisen yhteensovittamisen tehtävät ovat määritelty maakuntalakiluonnoksen 18 luvun 142 pykälän mukaan seuraavasti (Maakuntalakiluonnos 2017):
1. ”Alueellisesti merkittävien riskien poikkihallinnollisen arviointityön järjestäminen”
Maakuntien vastuulla on alueellisen poikkihallinnollisen riskiarvioinnin järjestäminen yhteistyössä viranomaisten, kuntien, järjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa. (Maakuntalakiluonnos 2017.)
2. ”Turvallisuuteen vaikuttavien toimintaympäristön muutosten poikkihallinnollisen
seuranta- ja arviointityön järjestäminen”
Maakuntien vastuulla on alueellisten poikkihallinnollisten toimijoiden kanssa tehtävän toimintaympäristön muutosten seurannan järjestäminen. Tällä tarkoitetaan määräajoin tehtäviä
katsauksia turvallisuuteen vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista sekä varautumiseen liittyvien vaikutusten arviointia. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta häiriötilanteiden aikaiseen hallintaan tai johtamiseen liittyvää operatiivista tilannekuvatoimintaa. (Maakuntalakiluonnos 2017, Pihlaja 2017c.)
3. ”Varautumisen suunnittelussa tarpeellisen yhteistoiminnan järjestäminen”
Maakuntien tulee huolehtia alueellisen yhteistoiminnan suunnittelun järjestämisestä poikkihallinnollisten toimijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa yhteisten tilaisuuksien järjestämistä,
joissa on osallisena poikkihallinnollisia toimijoita. Yhteisten tilaisuuksien tarkoituksena on
kehittää ja toteuttaa yhteisiä suunnitteluprosesseja sekä tiedon jakamista. (Maakuntalakiluonnos 2017, Pihlaja 2017c.)
4. ”Maakunnan alueen valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestäminen”
Maakuntien tulisi huolehtia yhteisten varautumiseen liittyvien valmius- ja häiriötilanneharjoitusten järjestämisestä. Harjoituksiin osallisena tulisi olla alueella toimivat viranomaiset,
kunnat, järjestöt sekä elinkeinoelämä. (Maakuntalakiluonnos 2017.)
Kunnat
Kuntien rooli alueellisessa yhteisessä varautumisessa on merkittävä, sillä kaikki häiriö- ja
poikkeustilanteet sattuvat kuntien alueella. Tästä syystä kuntien varautumisen yhteensovit-
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taminen maakuntien alueelliseen varautumiseen on ensisijaista hyvän valtakunnallisen varautumisen saavuttamiseksi sekä kuntien oman varautumisen tason kohottamiseksi (Valtioneuvoston kanslia 2009, Valtioneuvoston kanslia 2010). Tästä syystä kuntien varautuminen
sekä jatkuvuudenhallinta tulisi sovittaa osaksi kuntien perustoimintaa (Kuntaliitto 2016).
Kuntien varautumiseen liittyviä tehtäviä ovat muun muassa perusinfrastruktuurin tuottaminen ja ylläpitäminen, kaavoituksen ja alueiden kehittäminen, työllisyyden ja alueen elinvoiman edistäminen, varhaiskasvatus ja koulutus sekä hyvinvoinnin edistäminen (Pihlaja
2017a). Lisäksi kuntien varautumisessa on otettava huomioon ulkoistetut palvelut sekä yhteistyö elinkeinoelämän ja eri järjestöjen kanssa (Turvallisuuskomitea 2017a).
Kuntaliiton (2016) kuntien jatkuvuudenhallinnan projektissa tunnistettiin varautumisen tason olevan keskimäärin kunnissa ja niiden kriittisten yhteistoimintakumppanien kanssa alhainen. Lisäksi eri kuntien varautumisen taso heittelehti suuresti. Suurissa kunnissa varautumista on suunniteltu ja harjoiteltu hyvin, ja se on linjassa kansallisen varautumisen kanssa.
Sen sijaan pienemmissä kunnissa varautuminen saattaa olla vain muodollisen asiakirjan
muodossa toteutettu, jolloin kunnollisten valmiussuunnitelmien tekeminen olisi perusteltua.
Halutessaan kunnat pääsevät yhteensovittamisen rakenteiden avulla mukaan poikkihallinnolliseen toimintaan tasavertaisena yhteistyökumppanina. (Valtiovarainministeriö 2017c.)
Kuntien varautumisesta sekä jatkuvuudenhallinnasta vastuussa ovat kunnanjohtaja sekä kunnanhallitus. Kuntien varautumisen tueksi yhteiskunnanturvallisuusstrategia (2010) määrittää
kunnan johdon tehtäväksi strategiassa määriteltyjen uhkamallien arviointia ja häiriötilanteiden vaikutuksia kunnan toiminnoille. Uhkamallien avulla kunnat pystyvät arvioimaan, mitä
alueellisia tai paikallisia uhkia kuntaan ja sen elintärkeisiin toimintoihin voi kohdistua. Näiden menettelyiden pohjalta kunnat muodostavat uhka-arviot, jotka toimivat valmiussuunnitelmien perustana. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012.)
Elinkeinoelämä ja ELVAR-toimikunnat
Elinkeinoelämän rooli alueellisessa yhteisessä varautumisessa on merkittävä, sillä suuri osa
yhteiskunnan välttämättömistä voimavaroista on yksityisten yritysten hallussa. Yhteiskunnan välttämättömiä voimavarjoja ovat muun muassa voimalaitokset, terveyspalvelut sekä
tietoliikenneverkot. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että elinkeinoelämä on mukana turvaamassa yhteiskunnan toimintakykyä osallistumalla alueelliseen yhteiseen varautumistoimintaan. (Aluehallintovirasto 2012.) On kuitenkin muistettava, että varautumiseen liittyvässä
toiminnassa elinkeinoelämän toimijoilla tarkoitetaan vain yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisiä yrityksiä ja muita toimijoita.
Elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyön toimikunnat (ELVAR) muodostavat alueillaan yhteistoimintaverkostoja, jotka sitovat elinkeinoelämän ja viranomaiset sekä muita
keskeisiä toimijoita yhteen. Toimikunnat toimivat osana huoltovarmuusorganisaatiota ja toimivat ennen maakuntauudistuksen tuloa ELY-keskuksien alaisuudessa. (Huoltovarmuuskeskus 2017a.) ELVAR-toimikuntien roolia elinkeinoelämän varautumisen yhteensovittamisessa voidaan pitää merkittävänä (Turvallisuuskomitea 2017a). Toimikuntien tarkoituksena on kehittää elinkeinoelämän toimintavalmiuksia sekä yhteistyötä eri elinkeinoelämän
toimialoilla, kuten sähkö- ja energiateollisuus, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tieto- ja
viestintäverkkojen alueellisessa varautumisessa. Tämän varmistamiseksi tarvitaan harjoitustoiminnan yhteensovittamista ja toteuttamista. Lisäksi osallistuminen aluehallintoviranomaisten tilannekatsausten muodostamiseen, ylläpitoon ja toimenpide-ehdotusten laadin-
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taan. (Valtiovarainministeriö 2017c.) ELVAR-toimikuntien tavoitteena on myös toimia alueellisina keskustelufoorumeina, joissa elinkeinoelämän alueellista varautumista voidaan yhteensovittaa sekä jakaa tietoja ja parhaita käytäntöjä kunkin toimialan asiantuntijoiden
kanssa (Huoltovarmuuskeskus 2017a).
Järjestöt
Edellä mainittujen aluehallinnon toimijoiden lisäksi on myös muita erittelemättömiä toimijoita, kuten järjestöt, jotka koetaan tärkeinä toimijoina varautumisessa. Järjestöt tuottavat
varautumiskriittisiä palveluita maakunnille ja kunnille sekä tukevat ja koordinoivat vapaaehtoisten osallistumista viranomaisia tukevaan toimintaan. (Turvallisuuskomitea 2017a.)

2.2.3 Varautumisyhteistyö
Kokonaisturvallisuuden toimijoiden varautumisyhteistyön edellytyksenä voidaan pitää yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista. Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat
muun muassa maan sisäisen puolustuskyvyn ylläpitäminen, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus sekä väestön toimintakyky ja palvelut. Näiden toimintojen
turvaaminen osallistuttaa kaikki yhteiskunnan tasot ja tahot, jotka voidaan nähdä koostuvan
seuraavista: keskushallinnosta, viranomaisista, elinkeinoelämästä, maakunnista, kunnista ja
lisäksi järjestöistä, yhteisöistä sekä yksilöistä. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisturvallisuuden verkoston, jossa tiedon jakaminen, yhteisten tavoitteiden asettaminen ja yhteistyöhön sitouttaminen tulee voida toteuttaa joustavasti. (Turvallisuuskomitea 2017a.)
Valtioneuvoston kanslian julkaisussa (2010) on todettu, että Suomen varautumisjärjestelyt
ovat toimivat, eivätkä kaipaa suuria uudistuksia. Kuitenkin kehittämistoimenpiteitä tarvitaan
paremman toimijoiden välisen yhteistyön luomiseksi sekä varautumistoimintojen päällekkäisyyksien poistamiseksi. (Valtioneuvoston kanslia 2010.) Käytännössä tällä tarkoitetaan
selkeämpää varautumistoiminnan yhteensovittamista, jossa jokainen toimija tietää omat vastuunsa sekä roolinsa.
Maakunnan alueen tasolla varautumisen suorituskyky perustuu siihen, kuinka hyvin maakunnan alueen suorituskyky on saatu viritettyä tarkoituksenmukaiseen yhteistoimintaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisistä toimijoista ei muodostu heikkoja lenkkejä, vaan kaikki
ovat yhteistyöverkoston vahvoja osia. (Pihlaja 2017a.) Yhteistyön näkökulmasta on erittäin
tärkeää, että yhteistoiminnan toimijoiden välillä on yhteinen ymmärrys yhteistyön prosesseista, joiden avulla tehokas yhteistyö voidaan saavuttaa. Tämän edellytyksinä voidaan pitää
muun muassa yhteisten harjoitusten pitämistä, luottamuksen kasvattamista toimijoiden välillä sekä palautteen pohjalta kehitettävää yhteistyötä. (Aluehallintovirasto 2012, Pihlaja
2017a.) Harjoitukset voidaan nähdä ensisijaisina tiiviin yhteistyön muodostamisen kannalta
(Energiamarkkinavirasto 2010).
Edellä mainitun maakunnan alueen suorituskyvyn kannalta tärkeimmistä toimijoista voidaan
pitää kuntien varautumistoimintaa. Kuntien varautumista voidaan pitää koko yhteiskunnan
varautumisen osalta keskeisenä, joka tulisi yhteensovittaa aina myös keskushallinnontasolle
asti. Tähän vaikuttavat suuresti häiriö- ja poikkeustilanteet, joita tapahtuu aina kuntien alueella. Tästä johtuen aluehallinnon viranomaisten kuten aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kuntien ja kunnan alueella toimivien pelastuslaitosten välillä
on oltava tiivistä yhteistoimintaa varautumisessa, tilannetietoisuuden välittämisessä sekä jat-
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kuvuudenhallinnassa. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012.) Maakuntauudistus muuttaa tätä kokonaisuutta korostamalla maakuntien roolia alueellisen varautumisen yhteensovittajan roolissa. Tästä syystä kuntien sekä muiden viranomaisten yhteistyötä
on korostettava maakuntien suuntaan tapahtuvalla yhteistyöllä.
Uudistuksen myötä yhteistyön ja varautumisen yhteensovittamisen kannalta keskeisenä
osana voidaan pitää yhteistyöfoorumeita (Valtioneuvoston kanslia 2009, Turvallisuuskomitea 2017a). Yhteistyöfoorumien tarkoituksena on käsittää yhteiskunnan sekä jokaisen maakunnan, kunnan ja yhteisön osalta turvallisuustoimijat. Foorumien tarkoituksena on arvioida
toimijoiden yhteisiä toimintoja koskevat riskit, niiden todennäköisyydet sekä vaikutukset.
Tämän lisäksi foorumeissa suunnitellaan ja toteutetaan varautumiseen liittyvää viestintää.
Yhteistyöfoorumien tarkoituksena on saada muodostettua alueellisten toimijoiden yhteinen
valmiussuunnitelman perusta. (Turvallisuuskomitea 2017a.)

Kuva 8. Alueellisen yhteisen varautumisen tehtävien järjestäminen ja tuottaminen (Pihlaja
2017b muokattu Valtiovarainministeriö 2017d mukaisesti).
Maakuntauudistuksen voimaan tullessa varautumisen yhteensovittamisen kannalta yhteistyöfoorumien ylläpitovastuu siirtyy maakunnille. Varautumisen yhteistyöfoorumien eli valmiusfoorumien tarkoituksena on koota maakuntien alla toimivat toimijat yhteen vaihtamaan
sekä käsittelemään varautumistoimintaan liittyviä tietoja. Käsiteltäviä tietoja olisivat muun
muassa varautumistoiminnan ajankohtaiset tiedot sekä sopimukset yhteisistä varautumiseen
liittyvistä linjauksista. Näissä foorumeissa maakuntajohtajat toimisivat valmiusfoorumien
puheenjohtajina ja ohjaisivat maakuntien yhteistä varautumista. (Pihlaja 2017b.)
Alueellisen varautumisyhteistyön kannalta esimerkkinä voidaan nostaa Etelä-Karjalan maakunnan alueelle luotua kokonaisturvallisuuden yhteensovittamisen rakennetta. Yhteensovittamisen rakenne toimii nimellä EKTURVA, joka tarkoittaa Etelä-Karjalan turvallisuus- ja
valmiustoimikuntaa. Toimikunnan tehtävänä on yhteensovittaa maakunnan alueen toimijat
yhteen ja yhteensovittaa näiden toimintaa turvallisuus- ja varautumisnäkökulmasta. Tämän
lisäksi käytössä on valmiussuunnitelmamalli, joka määrittää alueen valmiutta varautua
konkreettisesti alueella tapahtuviin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. (Hirvi 2017.) Toisena esi-

25

merkkinä voidaan pitää Pirkanmaan alueella toimivaa turvallisuusklusteria. Pirkanmaan turvallisuusklusteri on Pirkanmaalaisten turvallisuustoimijoiden verkostomainen yhteenliittymä, jossa ovat mukana viranomaiset, yritykset, oppilaitokset sekä yhdistykset. Yhtymän
tarkoituksena on vastata yhteiskunnan turvallisuushaasteisiin (Tampereen ammattikorkeakoulu 2016) sekä yhteiskunnallisen kehityksen haasteisiin yhteistoiminnan avulla (Perttula
2012). Se on lisäksi edesauttanut tunnistamaan alueen turvallisuustoimijoita muodostamalla
siltoja näiden välille sekä parantamalla olennaisen ja tarpeellisen turvallisuuden tiedon vaihtamista toimijoiden välillä (Perttula 2012). Alueen toimijoiden välille muodostetun yhteistyön on todettu madaltaneen toimijoiden välisiä rajoja ja saaneen aikaan konkreettisia tuloksia (Tampereen ammattikorkeakoulu 2016).

2.2.4 Varautumisyhteistyötä tukevat tietojärjestelmät
Yksi työn tavoitteista on tutkia olemassa olevien tietojärjestelmien sopivuutta maakuntien
alueellisessa yhteisessä varautumisessa, joka mahdollistaisi myös varautumistoiminnan yhteistyön tukemisen. Suuressa osassa varautumistoiminnassa on ennakoivien suunnitelmien
tekeminen, jonka keskiössä on yleisen tilannetietoisuuden sekä tilannekuvien muodostaminen alueellisesti suunnitelmien tueksi. Tästä johtuen kirjallisuudessa tällaisen mahdollistavaan järjestelmään viitataan usein tilannekuvajärjestelmänä. Työn tavoitteena on kuitenkin
löytää varautumisyhteistyötä tukeva tietojärjestelmä, joka myös tukee yhteistyön toimijoiden välisen tilannetietoisuuden sekä tilannekuvien muodostamista varautumisen kontekstissa. Tästä syystä tietojärjestelmää ei voida suoranaisesti määrittää pelkästään tilannekuvajärjestelmäksi.
Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa tutkimuksessa (2017b) mainitaan, että alueellisesti
on järkevää kehittää tietojärjestelmiä, jotka kykenevät kokoamaan usean tietojärjestelmän
tietoja kollektiivisesti yhteen. Käytännössä tällä tarkoitetaan olemassa olevan tiedon kokoamista ja jakamista yhden tietojärjestelmän avulla. Tällainen menettely edesauttaa tiedon saatavuutta sitä tarvitsevien toimijoiden välillä sekä tehostaa toimijoiden välistä yhteistyötä.
Samaisessa tutkimuksessa mainitaan olemassa olevien tietojärjestelmien kyvykkyys tällaiseen toimintaan. Esimerkkinä tutkimuksessa nostetaan Erillisverkkojen ylläpitämä KRIVAT-järjestelmä, joka kokoaa kriittisen infrastruktuurin toimijat yhteen ja tällöin tietoa voidaan vaihtaa joustavasti. Tutkimuksessa mainitaan, että vastaavanlaista mallia voitaisiin
hyödyntää myös tulevaisuudessa, mutta se vaatii vielä paljon työtä, yhteisiä määritelmiä sekä
sopimuksia järjestelmien välisistä rajapinnoista, jaettavasta tiedosta ja sen käytöstä. (Valtioneuvoston kanslia 2017b.)
Maakuntauudistuksen myötä maakuntien tietojärjestelmiin liittyviin hankkeiden sekä hankintojen toteuttamiseen on perustettu ICT-palveluyhtiö – Vimana Oy (Alueuudistus 2017).
Työn kirjoittamishetkellä on vielä epävarmaa, kuinka paljon yhtiö vaikuttaa maakuntien tietojärjestelmähankkeisiin tai liittyykö perustetun yhtiön hankestrategiaan tietojärjestelmähankkeita, jotka viittaisivat alueelliseen yhteiseen varautumiseen. Tästä syystä tutkimuksessa aiheeseen ei oteta sen enempää kantaa, vaan maakuntien tarpeisiin soveltuvaa tietojärjestelmää käsitellään olemassa olevien tietojärjestelmien kannalta.
Tässä työssä käsiteltävät tietojärjestelmät ovat rajattu valtakunnallisesti ylläpidettäviin viranomaispalveluihin. Tähän syynä on se, että niiden mahdollinen soveltuvuus alueellisen
yhteisen varautumisen tietojärjestelmäksi on oletustasoltaan parempi kuin yksittäisen toimi-
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jan oma tietojärjestelmä. Syitä ovat muun muassa viranomaistason tietoturvallisuuden huomioonottaminen, niiden toiminnan olemassa oleva aluerajoja ylittävä käyttö sekä niitä käyttäjät useat eri alueelliset toimijat. Lisäksi on muistettava, että tietojärjestelmät on valittu siitä
näkökulmasta, että ne ovat sovellettavissa alueellisen yhteisen varautumisen yhteistyön tietojärjestelminä. Tässä kappaleessa mainittavat tietojärjestelmät ovat nousseet kirjallisuuskatsauksen myötä esille, jonka vuoksi jotain oleellisia tietojärjestelmiä on voinut jäädä tarkastelun ulkopuolelle.

Kuva 9. Työn aikana tunnistetut varautumiseen liittyvät viranomaisjärjestelmät.

Pelastustoimen tietojärjestelmät
Alueellisen varautumisen sekä kokonaisturvallisuuden näkökulmasta pelastustoimi voidaan
nähdä yhtenä kriittisistä toimijoista. Pelastustoimella on käytössään tällä hetkellä useita järjestelmiä, jotka mahdollistavat alueellisesti tehokkaan yhteistyön. Työn kirjoitushetkellä pelastustoimen järjestelmissä on meneillään suuria uudistuksia, jotka liittyvät pelastustoimen
kenttäjohtamisjärjestelmään sekä hätäkeskuslaitoksen yhteiseen tietojärjestelmään. Tämän
hetkisiä pelastustoimen järjestelmiä ovat JOTKE, PRONTO, VARANTO sekä muita, jotka
ovat edellä mainittujen uudistuksien myötä väistymässä.
JOTKE on pelastustoimen tilannekuvajärjestelmä, jonka kautta pelastuslaitoksen johtokeskus ja tilannekeskus tuottavat tietoa Sisäministeriön tilannekeskukseen (Valtioneuvoston
kanslia 2017b). Tilannekuvajärjestelmässä oleva aineisto muodostuu käyttäjien ylläpitämistä tilanteista, pelastustoimen tehtävistä, havainnoista sekä tiedotteista. PRONTO on pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä. Järjestelmää hyödynnetään pelastustoimen toiminnan seuraamisessa sekä kehittämisessä. Järjestelmän aineisto muodostuu
alueellisten pelastuslaitosten ylläpitämästä toimenpide- ja resurssirekistereistä. (Prontonet
2017.) VARANTO on pelastustoimen keskitetty tietovaranto sekä siihen liittyvä palvelualusta. Palveluita ovat muun muassa onnettomuustiedot, resurssien hallinta sekä erinäiset
tilastot (Pelastusopisto 2012).
Pelastustoimen vanhoja järjestelmiä yhdistetään viranomaisten yhteiseen kenttäjohtamisen
järjestelmään KEJO-järjestelmään. KEJO-järjestelmähanke on poliisihallituksen vetämä,
jonka on tarkoituksena tulla käyttöön vuoden 2017 aikana (Valtioneuvoston kanslia 2017b).
Uusi järjestelmä tulee korvaamaan olemassa olevat pelastustoimen järjestelmät POKE (poliisin kenttäjärjestelmä), PEKE (pelastuksen kenttäjohtamisjärjestelmä), CODEA sekä

27

MERLOT. Järjestelmän käyttäjiä tulevat olemaan laajalti eri alueelliset toimijat, kuten terveystoimi, sosiaalitoimi, poliisi, pelastustoimi, rajavartiolaitos, tulli sekä puolustusvoimat.
Uudistuksen tarkoituksena on muun muassa parantaa viranomaisten välistä kommunikointia, tietojen vaihtamista sekä auttaa alueellisen tilannekuvan muodostamisessa. (Saarinen
2015.)
Toinen keskeinen meneillään oleva alueellinen tietojärjestelmäuudistus on hätäkeskuslaitosten tietojärjestelmään liittyvä järjestelmähanke ERICA. Uudistuksen tarkoituksena on yhdistää olemassa olevien yksittäisten hätäkeskusjärjestelmien kokonaisuus yhden tietojärjestelmä alle. Tietojärjestelmän tarkoituksena on parantaa muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa, muodostaa yhteinen tilannekuva sekä käyttäjien välinen monipuolinen kommunikointi sekä yhteistoiminta. (Insta 2015.) Järjestelmän on tarkoitus tulla käyttöön portaittain
vuosien 2017 ja 2018 välisenä aikana (Sisäministeriö 2017).
Edellä mainittujen KEJO, ERICA sekä VARANTO tietojärjestelmien välillä on aloitettu integraatiotyö keväällä 2016 (Pelastustoimi 2016, Pelastusosasto 2017). Integraation tarkoituksena on entisestään auttaa kunkin järjestelmän tuomaa hyötyä mahdollistamalla pelastustoiminnan laajalti käytössä olevan yhteisen järjestelmän, joka mahdollistaa tehokkaan viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon yli viranomaisrajojen ja tukee toimijoiden toimintaprosesseja. Järjestelmien koetaan tuovan lisäarvoa viranomaistoiminnalle ja ne halutaan ottaa käyttöön osana päivittäistä työtä. (Pelastustoimi 2016.)

Puolustusvoimien tietojärjestelmät
Puolustusvoimien käytössä olevista järjestelmistä voidaan nostaa kaksi varautumisyhteistyötä tukevaa järjestelmää: Merivoimien käytössä oleva MEVAT-järjestelmä sekä maavoimien käytössä oleva MATI-järjestelmä. MEVAT-järjestelmän tarkoituksena on muodostaa
sekä ylläpitää merellisten toimijoiden (METO-yhteistyön toimijat) yhteistä meritilannekuvaa, joka on jaettavissa järjestelmän piirissä oleville toimijoille. Järjestelmän käyttäjiin kuuluvat puolustusvoimien lisäksi merenkulkulaitos, rajavartiolaitos sekä liikennevirasto. Järjestelmässä jaettava tieto on rajoitettu toimijoiden kesken siten, että toimijat jakavat perusrungoltaan yhtenäisen tilannekuvan, mutta jokaisella toimijalla on siinä oma käyttösovelluksensa. (Ronumäki 2008.) MATI-järjestelmä on maavoimien johtamisen järjestelmä, joka
mahdollistaa alueellisen tilannekuvan muodostamisen. Lisäksi järjestelmä on kehitetty suunnittelua, johtamista sekä tilannetietoisuuden ylläpitämistä varten (Nissinen 2009).

Varautumisyhteistyötä tukevat tietojärjestelmät
Varautumistoiminnan tukevista tietojärjestelmistä puhuttaessa on nostettava esille 2011 aloitettu hanke huoltovarmuuskriittisiä toimijoita tukevasta KRIVAT-järjestelmästä. Erillisverkkojen ylläpitämä KRIVAT on järjestelmä, joka on tarkoitettu parantamaan huoltovarmuuskriittisten toimijoiden tiedonvaihtoa sekä yhteistoimintaa tarjoamalla näille yhteistoimintamallin ja informaatiokanavan. (Erillisverkot 2015, Valtioneuvoston kanslia 2017b,
Erillisverkot 2017a.) Järjestelmän käyttäjiä ovat yksityiset yritykset sekä viranomaistahot
(Valtioneuvoston kanslia 2017b). KRIVAT-järjestelmä toimii suojatussa verkossa, jossa tietoa ei jaeta ulkoisille toimijoille. Tähän syynä on, että palvelussa käsitellään salaista tietoa,
joka on yleisen turvallisuuden kannalta kriittistä ja salassa pidettävää (Erillisverkot 2015).
Tämän on koettu olevan kuitenkin järjestelmään kohdistettu haaste, sillä se estää tietojen
joustavan siirtämisen eri järjestelmien välillä (Valtioneuvoston kanslia 2017b).
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KRIVAT-järjestelmään voi liittyä sellaiset toimijat, jotka tuottavat yhteiskunnan kriittiseen
infrastruktuuriin liittyvää tietoa (Erillisverkot 2015). Palvelussa käyttäjät tuottavat ja jakavat
itse omia toimijakohtaisia tietojaan (Erillisverkot 2015, Valtioneuvoston kanslia 2017b).
KRIVAT-järjestelmän toiminnan kannalta on kuitenkin kriittistä, että mahdollisimman paljon lisää kriittisiä toimijoita saataisiin mukaan sen käyttäjiksi. Näin muun muassa jaettavan
tiedon määrä lisääntyisi ja tilannekuvan luominen parantuisi entisestään (Erillisverkot
2017a).
Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä HUOVI-portaalin tarkoituksena on tukea kuntia, viranomaisia sekä huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita vakaviin häiriöihin varautumisessa.
Portaali tarjoaa tiedonvälityskanavan, tietopankin, jatkuvuudenhallinnan arviointityökalun
sekä turvalliseksi todetun tietoturvan. Käyttäjille palvelu tarjoaa varautumiseen ja jatkuvuudenhallintaan liittyviä julkaisuja, artikkeleita, ohjeita sekä tietoa huoltovarmuusorganisaation tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Käyttäjien on myös mahdollista saada
huoltovarmuuskriittisten yritysten vastuuhenkilöiden yhteistietoja. Lisäksi portaali mahdollistaa luottamuksellisen tiedonvaihdon eri toimijoiden välillä, sillä portaaliin voidaan luoda
joustavasti rajattuja käyttäjäryhmien työskentelyalueita. (Huoltovarmuuskeskus 2017b.)
HUOVI-portaalia uudistetaan, koska olemassa olevan HUOVI-portaalin käyttäjäystävällisyydessä ja palveluissa on parannettavaa, eivätkä ne ole vastanneet aktiivikäyttäjien tarpeita.
Uuteen kehitettävään ekstranetiin lisätään käyttäjäkohtaisia ryhmiä, jotka kohdistavat sisältöä enemmän käyttäjäkohtaisemmaksi. Käytettävyyttä on kohdennettu erityisesti huoltovarmuuskriittisten yritysten tarpeiden mukaisesti. Uudistetun portaalin tulisi olla tuotannossa
ennen 2018 vuoden alkua. (Huoltovarmuuskeskus 2017e.)

Kommunikointia tukevat tietojärjestelmät
Jotta turvallinen tiedonvaihto toimijoiden välillä on mahdollista, on sitä varten oltava olemassa järjestelmiä, jotka mahdollistavat sen mahdollisimman turvallisesti ilman, että salaista
tietoa vuotaa toiminnan ulkopuolisille. Lisäksi järjestelmien on mahdollistettava muiden järjestelmien ylläpitäminen häiriö- ja poikkeustilanteiden aikana esimerkiksi sähkökatkosten
vuoksi. Tällaisista järjestelmistä keskeisimpänä voidaan pitää Erillisverkkojen ylläpitämää
turvallisuusverkkoa (TUVE) sekä Erillisverkkojen tytäryhtiön Suomen Virveverkko Oy:n
ylläpitämää viranomaisradioverkkoa (VIRVE).
Turvallisuusverkko on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva viranomaisverkko, johon
sisältyy viestintäverkko, siihen liittyvät laitetilat ja laitteet sekä yhteiset tieto- ja viestintätekniset palvelut (Erillisverkot 2017c). Viranomaisradioverkko on avoimesta radioverkosta
eriytetty verkko, joka auttaa viranomaisia sekä muita turvallisuustoimijoita viestimään tehokkaasti ja turvallisesti. (Erillisverkot 2017b). Kummatkin edellä mainituista järjestelmistä
mahdollistavat viranomaisyhteistyön toimijoiden välillä häiriöttömän, tehokkaan ja turvallisen tiedon jakamisen. Viranomaisista palveluiden käyttäjiä ovat muun muassa pelastustoimi,
poliisi, hätäkeskukset, rajavartiolaitos sekä kunnat. (Valtioneuvosto 2016b, Erillisverkot
2017b, Erillisverkot 2017c.)
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3 Teoreettinen perusta
Edellisessä kappaleessa kuvattiin tutkimuksen toimintaympäristöä, jonka tarkoituksena oli
pohjustaa tutkimuksessa käsiteltävää alueellista yhteistä varautumista sekä varautumisyhteistyötä. Tässä kappaleessa käsitellään alueellisen yhteisen varautumisen kannalta teoreettisemmin varautumisyhteistyötä ja siihen liittyviä menestystekijöitä. Lisäksi käsitellään varautumisen kannalta oleellisia termit tilannetietoisuus sekä tilannekuva. Tilannekuvan osalta
huomioon otetaan myös valtion tason selvitykset ja niiden linkittyminen alueellisen yhteisen
varautumisen osalta.

3.1 Varautumisyhteistyön teoria ja menestystekijät
Valtonen (2010) esittää turvallisuustoimijoiden yhteistyön teoreettisen mallin, jonka avulla
pystytään teoreettisen viitekehyksen tavoin kuvaamaan turvallisuustoimijoiden yhteistyötä.
Malli ei rajaa turvallisuustoimijoita millään tavalla, vaan se on sovellettavissa esimerkiksi
tämän tutkimuksen tapauksessa kokonaisturvallisuuden toimijoihin. Malli jakaa yhteistyön
määritelmän kahteen: yhteistyöedellytyksiin sekä turvallisuustoimintaan. Yhteistyöedellytykset kuvaavat yhteistyön lähtökohtia, jotka voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin.
Ulkoisia tekijöitä ovat toimintaympäristö, jotka kattavat muun muassa sosiaaliset tekijät,
fyysiset faktat sekä maantieteellisen ympäristön. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat myös lait,
asetukset, sopimukset, säädökset, resurssit ja hallinto, jotka pohjautuvat ympäröivään tapaan
tehdä yhteistoimintaa. Nämä tekijät ohjaavat sisäisiä tekijöitä, jotka ovat toimijakohtaisia
ominaisuuksia. Sisäiset tekijät kuvaavat toimijoiden tai yhteisön ominaisuuksia, joilla on
merkitystä yhteistyön suunnitteluun ja toteutukseen. (Valtonen 2010.)

Kuva 10. Turvallisuustoimijoiden yhteistyön teoreettinen malli (Valtonen 2010).
Yhteistyöedellytykset antavat lähtökohdat turvallisuustoiminnalle. Turvallisuustoiminta
voidaan nähdä häiriö- ja poikkeustilanteiden aikaisena toimintana tai yhteisesti järjestettyinä
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harjoituksina, joissa yhteistyöprosessit voivat olla tilapäisiä tai jatkuvia. Tilapäiset yhteistyöprosessit varautumisessa voidaan nähdä liittyvän häiriötilanteiden väliaikaisiin sekä jatkuviin yhteistyöprosesseihin. Yhteistä näille on kuitenkin se, että niiden myötä syntyvät tulokset, palautteet sekä kokemukset ohjaavat yhteistyöedellytyksien kehittämistä. Tämä tarkoittaa, että yhteistoiminta antaa valmiudet kehittää yhteistyötä ja siihen liittyviä prosesseja.
(Valtonen 2010.)
Sotarauta & Linnamaa (1997) mainitsevat yhteistoiminnan parantuvan palautteesta sekä
muiden tekemisen oppimisesta. Palautteen antaminen voi edesauttaa ymmärtämään, miten
toimijakohtaiset teot vaikuttavat muihin toimijoihin. Lisäksi kertovat, mikä omassa toiminnassa on ollut hyvää ja huonoa, ja siten ohjaavat toimintaa parempaan suuntaan. (Strater et
al. 2001, Koskinen-Kannisto 2013.) Edellä mainittujen lisäksi yhteistyötä kehittäviä tekijöitä
ovat muun muassa yhteistyöprosessien tarkempi kuvaus ja määrittely erityisesti tilannekuvan sekä tiedonhallinnan parissa. Lisäksi mittaus- ja palautejärjestelmien sekä yhteisen termistön kehittäminen on koettu tärkeiksi osa-alueiksi yhteistyöprosessien kehittämisessä.
Turvallisuustoiminnan pohjalta syntyvät kokemukset palautuvat takaisin yhteistyöedellytysten muodostamiseen kahta reittiä: ulkoisesti, että sisäisesti. Ulkoisesti saapuvat kokemukset
palaavat muun muassa uutena resursointina, ohjeistuksena sekä lainsäädäntönä toimijoiden
tavoitemäärittelyyn ja suorituskykyjen kehittämiseen. Sen sijaan sisäisesti saapuvat kokemukset lisäävät osaamista ja oppimista sekä laajempaa tietämystä yhteistyön mahdollisuuksista sekä haasteista. (Valtonen 2010.)
Yhteistyöhön vaikuttavia osa-alueita on yleisellä tasolla tutkittu Mattiesichin (et al. 2001)
tekemässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen osalta nämä osa-alueet voidaan nähdä alueellisen varautumisen yhteistyön kannalta tärkeinä. Kuitenkaan nämä osa-alueet eivät avaa
kuinka toimijoiden välistä yhteistyötä käytännössä toteutetaan, vaan antavat osviittaa siitä,
mihin asioihin toimijoiden välisessä yhteistyössä tulisi kiinnittää huomiota. Tässä tutkimuksessa yhteistyö on jaettu seuraaviin kategorioihin ja niihin alle lueteltuihin yhteistyöhön vaikuttaviin menestystekijöihin: toimintaympäristö, osallistumisedellytykset, prosessi ja rakenne, kommunikaatio, tavoite ja päämäärä sekä resurssit.
Toimintaympäristöt kuvaavat yhteistyön ympäristöä. Yhteistyön kannalta toimintaympäristöön vaikuttaa toimijoiden välinen yhteistyöhistoria. Aikaisemmat yhteistyökokemukset selventävät yhteistyön prosesseja ja tehostavat yhteistyötä. Lisäksi toimintaympäristön tulee
olla saman henkinen toimijan oman agendan mukaan. Tämä tarkoittaa, että yhteistyön toimijoiden poliittinen sekä sosiaalinen ilmasto on oltava saman henkinen. (Mattessich et al.
2001.)
Osallistumisedellytyksiä ovat toimijoiden välinen keskinäinen kunnioitus, ymmärrys sekä
luottamus. Näistä keskeisimpänä voidaan nostaa luottamus, joka on yksi laadukkaan yhteistyön tekijöistä (Sotarauta & Linnamaa 1997). Näiden lisäksi yhteistyö edellyttää toimijoilta
kykyä sopeuttaa omaa toimintaansa yhteisen tavoitteen hyväksi (Valtonen 2010). Tämä tarkoittaa, että toimijat eivät voi toimia itsekkäästi hakemalla vain omaa etuaan, vaan yhteistyössä on myös vastaanotettava sekä annettava lisäarvoa. Edestakaisin kulkevan lisäarvon
koetaan olevan hyödyllistä yhteistyön kannalta (Sotarauta & Linnamaa 1997). Mäkelä
(2013) mainitsee, että tämä koetaan usein myös itsehallinnon menettämisenä, joka tarkoittaa
omien käytäntöjen muuttamista muiden toimijoiden mukaan. Toimijoilla on kuitenkin oltava
yhteistyöhön sidottuna oma intressi tarkoittaen, että toimijalla on selkeä halu sekä tavoite
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yhteistyötä kohtaan (Mattessich et al. 2001). Lisäksi toimijoiden on kyettävä luottamaan toisiinsa jättämällä osa perustehtävistään muiden hoidettavaksi, mikä mahdollistaa keskittymisen omaan ydinosaamiseensa (Mäkelä 2013).
Prosessit ja rakenne muodostavat yhteistyökehyksen, joka määrittelee yhteistyön kokonaisuuden. Yhteistyön toimijoilla tulee olla selkeät toimintaroolit, jotta yhteistyö on tehokasta.
Tämä tarkoittaa muun muassa yhteistyön piirissä olevien yksilöiden tukemista selkeillä prosesseilla tiedon jakamisessa ja toimijoiden välisen työnjaon sekä vastuuttamisen tulee olla
selkää (Sotarauta & Linnamaa 1997). Yhteistyön toimijoiden tulisi koostua kaikilta yhteistoiminnan organisaatiotasoilta, jotta pystytään varmistamaan, että yhteistyön osalta kaikki
tarvittava osaaminen on otettu huomioon. Lisäksi toimijoiden tulee olla joustavia ja sopeutumiskykyisiä muiden toimijoiden toimintaan. Tämä tarkoittaa, että toimijat kykenevät ottamaan huomioon muiden toimijoiden toimintamalleja ja sopeuttamaan toimintaansa niiden
mukaisesti. Toimijoiden on keskenään oltava myös kyvykkäitä jakamaan tehtäväkohtaiset
riskit. Tällä mahdollistetaan myös selkeiden vastuuroolien muodostuminen toimijoiden välille. (Mattessich et al. 2001.)
Kommunikaatio on keskeisessä asemassa yhteistyössä ja sen on oltava avointa sekä tiivistä
toimijoiden välillä. Tämä tarkoittaa, että toimijakohtaisia tietoja ei pidetä yhteistyöhön osallistuvien omana tietona vaan kaikki muita toimijoita koskevat tiedot jaetaan toimijoiden kesken (Sotarauta & Linnamaa 1997, Turvallisuuskomitea 2017a). Kuitenkin tilannehuonetoiminnassa käsiteltävä tieto on usein salaista, ja se saattaa vuotaa tahattomasti. Tällöin tilannehuoneessa olevien toimijoiden on omatoimisesti noudatettava salassapitovelvollisuutta tai
sovittava tilannehuoneessa käsiteltävistä tiedoista. Lähtökohtaisesti tilannehuonetoiminnassa ei tulisi tarvita salaisia tietoja tai niitä ei pitäisi lähtökohtaisesti tuoda yhteiseen toimintaan, jos ne koetaan sellaisiksi joita ei toisten toimijoiden kanssa voida jakaa. Tietoja
käsiteltäessä on kuitenkin muistettava niiden turvallinen käyttö, jonka hyödyntämisessä tulisi käyttää julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan lain nojalla TUVE-verkon säädöksiä. (Hirvi 2017.)
Mattessich (et al. 2001) korostaa myös, että epäviralliset kommunikaatiolinkit toimijoiden
välillä ovat hyödyllisiä onnistuneen yhteistyön kannalta. Näitä voivat olla esimerkiksi yksittäiset soitot tai sähköpostiviestit toimijoiden välillä, joiden avulla pystytään välttämään turhien kommunikaatioprosessien aiheuttamia hidasteita. (Mattessich et al. 2001.) Näiden hidasteiden syinä ovat esimerkiksi useiden kommunikointijärjestelmien samanaikainen hyödyntäminen, jotka saattavat erota toimijoiden välillä suuresti ja olla liian hitaita verrattuna
esimerkiksi perinteiseen puhelinsoittoon. (Aalto 2014).
Hirvi (2017) mainitsee tutkimuksessaan, että tiedonkulun siiloutumista tulisi kuitenkin välttää toimijoiden välisessä kommunikoinnissa. Tällä tarkoitetaan kommunikointikanavien yhdistämistä ja siten yksittäisten toimijoiden välisen keskinäisen kommunikoinnin vähentämistä. Tämän tarkoituksena on edesauttaa tiedon tehokkaampaa kulkeutumista sitä tarvitseville toimijoille. Olemassa olevien kommunikaatiovälineiden yhtenäistäminen yhteisen tiedon jakamisen kanavan kautta on tärkeää, jotta vältytään useilta samaa tietoa sisältäviltä järjestelmiltä. Lisäksi järjestelmien yhtenäistäminen edesauttaa useista järjestelmistä johtuvan
päällekkäisen kouluttamisen ja oppimiskäyrän vähentämisen. Järjestelmien yhtenäistäminen
auttaa myös tunnistamaan toiminnan päällekkäisyyksiä ja siten vähentää yleisiä toimijoiden
kustannuksia (Aluehallintovirasto 2012).
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Yhteiset tavoitteet ja päämärät ohjaavat yhteistyötä ja muodostavat syyn yhteistyölle (Sotarauta & Linnamaa 1997). Tavoitteiden ja päämäärien on oltava konkreettisia ja yhtenäisiä
yhteistyön osapuolten välillä. Ilman yhtenäisiä tavoitteita toimijat hakevat omaa etuaan eivätkä osaa tai halua antaa omaa lisäarvoa yhteistyön muille toimijoille. (Mattessich et al.
2001.) Aina yhteistyön lähtökohtana ei ole sen tuoma lisäarvo. Yhteistyö saattaa myös tulla
luonnostaan turvallisuusuhkien myötä, jotka antavat syyt toimia. Sen kuitenkin koetaan vaativat tapahtumien säännöllisyyttä tai sopimuspohjan (Sotarauta & Linnamaa 1997, Valtonen
2010). Lisäksi lainsäädännölliset velvoitteet esimerkiksi energia- ja tietoliikennetoimijoilla
velvoittavat tekemään yhteistyötä sopimusten pohjalta. Sopimusten avulla toimijoiden välistä yhteistyötä pystytään tarkentamaan asettamalla sopimusehtojen mukaisesti pelisäännöt
sekä rajapinnat toimijoiden välille. (Energiamarkkinavirasto 2010.)
Resurssit antavat rajoittavat raamit yhteistyölle. Ilman riittävää resursointia aikaisemmin
mainitut onnistuneen yhteistyön kategoriat ja niiden alaiset menestystekijät eivät ole mahdollisia. Menestystekijöitä resursseille ovat yhteistyöhön varattu riittävä rahoitus, henkilöstö, materiaali sekä aika. Kriittistä on myös, että yhteistyötä ohjaava toimija on kyvykäs
siihen ja tuntee tarvittavat prosessit ja menetelmät. (Mattessich et al. 2001.)

3.2 Tilannetietoisuus
Jokainen organisaatio sekä toimija tarvitsevat tietoa ympäristöstään ja sen tapahtumista sekä
niiden vaikutuksista omaan toimintaansa. Varautumisen kontekstissa tämä voidaan mieltää
olemassa olevien uhkien tunnistamiseksi sekä oman toiminnan ohjaamiseksi niiden toteutuessa mahdollisimman häiriöttömästi. Tämä voidaan mieltää tilannetietoisuuden muodostumiseksi ympäröivistä uhkista, niiden mahdollisten vaikutusten ymmärtämiseksi sekä niiden
vaikutusten ennustamiseksi oman toiminnan kannalta. Tilannetietoisuuden saavuttaminen
edellyttää yhteistoimintaa ja osaamista, joiden avulla pystytään mahdollistamaan kokonaisvaltainen toimintaympäristön seuranta, informaation analysointi ja kokoaminen, tiedon jakaminen, tutkimustarpeiden tunnistaminen sekä verkostojen hallitseminen (Aluehallintovirasto 2012). Tilannetietoisuuden tärkeys korostuu etenkin häiriötilanteissa, joissa päätöksenteon tueksi vaaditaan selkeää ymmärrystä ympäröivistä muutoksista (Endsley et al. 1995).
Jotta toimijoiden välille kyetään muodostamaan yhteinen tilannetietoisuus, on kyettävä jakamaan tietoa sitä tarvitsevien toimijoiden välillä. (Turvallisuuskomitea 2010.) Muun muassa Suomessa 2011 vallinneiden Tapani- ja Hannu -myrskyjen aikana koettiin ajantasaisen
tilannetietoisuuden lisäävän toiminnan nopeutta (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean
sihteeristö 2012).

3.2.1 Yksilötason tilannetietoisuus
Yksilötason tilannetietoisuudella tarkoitetaan yksilön tietoisuutta ympäröivistä tapahtumista, niiden ymmärtämistä sekä ennustamista nyt ja tulevaisuudessa. Tämän tietoisuuden
muodostumiseen vaikuttavat suuresti henkilökohtaiset tavoitteet sekä päämärät, joita voivat
olla muun muassa henkilökohtaisesti asetettujen tehtävien suorittaminen (Endsley et al.
2003, Luokkala 2009). Tästä syystä henkilökohtaisen tilannetietoisuuden muodostumisen
kannalta tärkeänä ohjaavina tekijöinä voidaan pitää yksilötason tavoitteita sekä päämääriä
(Endsley et al. 2000, Hirvi 2017), jotka lisäksi määrittelevät tilannetietoisuuden muodostamiseen tarvittavia tietoja (Endsley & Jones 2011, Haapanen 2015a).
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Tilannetietoisuus voidaan määritellä myös ymmärryksenä jo tapahtuneista asioista, niihin
vaikuttaneista olosuhteista, eri osapuolten tavoitteista sekä tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista (Turvallisuuskomitea 2010). Tällöin tilannetietoisuus voidaan mieltää
myös tilanteen kokonaiskuvan muodostamisena, jossa keskeisenä on kokemusperäisen tiedon lisääminen tilannetietoisuuden muodostumisen prosessissa (Koistinen 2011), jonka
vuoksi yksilöllinen tilannetietoisuus voi olla hyvinkin erilainen yksilöiden välillä (Koskinen-Kannisto 2013). Edellä mainittujen syiden vuoksi tilannetietoisuutta voidaan pitää subjektiivisena kokemuksena, jossa muodostettu tilannetietoisuus on yksilöllinen kuvaus muuttuvasta ympäristöstä. Tilannetietoisuuden muodostumisen prosessissa havaitsemisen sekä
ymmärtämisen prosessi on dynaamista, joka muuttuu ajan suhteen koko ajan. Tämä pohjalta
on myös mahdollista tehdä ennustuksia ympäristössä tapahtuvista muutoksista. (Nofi 2000.)

Kuva 11. Malli tilannetietoisuuden tasoista sekä päätöksenteon prosesseista (Endsley et al.
1995 muokattu Koskinen-Kannisto 2013 mukaisesti).
Tilannetietoisuuden tasot
Endsley (1987b, 1988b) määrittelee tilannetietoisuuden olevan ympäristön elementtien havaitsemista ajan ja tilan suhteen, niiden merkityksen ymmärtämistä sekä niiden tilan ennustamista lähitulevaisuudessa. Tästä määritelmästä voidaan johtaa tilannetietoisuuden kolme
tasoa, jotka yksilön on saavutettava kunnollisen tilannetietoisuuden muodostamiseksi. Nämä
tasot ovat elementtien havaitseminen, tilanteen ymmärtäminen sekä tulevaisuuden tilan ennustaminen (Endsley et al. 1995, Luokkala 2009).
Ensimmäisen tilannetietoisuuden tason muodostamiseksi tarvitaan tilannekäsitys ympärillä
olevien elementtien tilasta, ominaisuuksista sekä muutoksista. Toinen taso syventää ympärillä olevien elementtien havaitsemisen niiden ymmärtämiseksi. Esimerkkinä voidaan pitää
kokemattoman ja kokeneen toimijan välisen toiminnan eroa. Kokematon toimija pystyy havaitsemaan ympärillään tapahtuvia muutoksia, mutta ei kykene liittämään siihen omaa kontekstuaalista ymmärrystä, jotta hän esimerkiksi ymmärtäisi tilanteen vakavuuden ja siten
pystyisi toimimaan sen ymmärryksen puitteissa. Sen sijaan kokenut toimija osaa muun muassa kokemusten pohjalta toimia tilanteen vaatimalla tavalla ja käynnistää heti tarvittavat
toimenpiteet. (Endsley et al. 1995.)
Kolmannen tilannetietoisuuden tason saavuttaminen vaatii kykyä ennustaa tulevaisuuden tapahtumia havaittujen elementtien pohjalta. Tämän tason saavuttaminen vaatii ensimmäisen
ja toisen tason saavuttamista kuten myös asiantuntemusta (Luokkala 2017). Tätä voidaan
pitää yhtenä haastavimmista asioista tilannetietoisuuden muodostamisessa (Endsley et al.
1995). Toimijat, jotka kykenevät saavuttamaan tilannetietoisuuden kolmannen tason, ymmärtävät kokonaisuudessa ympärillä tapahtuvat ilmiöt ja osaavat niiden perusteella tehdä
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tarvittavia ennustuksia. Esimerkkinä tästä sotilastoiminta, jossa ratkaisevat päätökset hyökkäyksistä vaativat oikeiden ennustusten tekemistä vihollisen toiminnasta. (Haapanen
2015b.)
Päätöksenteko
Tilannetietoisuutta voidaan pitää myös päätöksentekoa tukevana tilana. Yksilö, joka
kykenee hahmottamaan ympärillä olevan ympäristön, on myös kyvykäs tekemään niiden
pohjalta tilanteen vaatimia päätöksiä. Tällöin tilannetietoisuutta voidaan pitää yhtenä
pääedellytyksistä päätöksenteolle. Kuitenkin päätöksenteon kannalta on ensisijaista kyetä
muodostamaan hyvä tilannetietoisuus, sillä virheellinen tilannetietoisuus aiheuttaa vääriä
päätöksiä. (Endsley 2000.)
Ajatusmallit
Yksilötason tilannetietoisuuden muodostumisen keskiössä ovat ajatusmallit. Ajatusmallit
voidaan mieltää tilannetietoisuuden muodostamisen lopputuloksiksi, jotka muodostuvat tilannetietoisuuden iteroivien prosessien tuloksina. Ajatusmallit ovat täten henkilökohtaisia
käsityksiä ympärillä havaituista asioista, joita voidaan pitää edellytyksenä tilannetietoisuuden muodostamiselle (Endsley et al. 2000, Nissinen 2009). Ajatusmallien rakenne mukailee
tilannetietoisuutta ja niiden mekanismit ohjaavat yksilön huomiota tilanteen kannalta merkityksellisiin asioihin, muodostavat havaittujen asioiden pohjalta ymmärrystä sekä tarkoitusta, ennustavat nykyisen tilan perusteella havaintojen tulevaisuuden tilaa sekä niiden dynamiikkaa (Endsley et al. 2000).
Kuitenkin väärin muodostuneet ajatusmallit voivat aiheuttaa ongelmia tilannetiedon muodostumisessa. Väärät tulkinnat ympäristöstä tai virheelliset saadut tilannetiedot voivat aiheuttaa väärien ajatusmallien syntymistä. Tällaiset ajatusmallit vaikuttavat tilannetietoisuuden laatuun sekä tarkkuuteen ja siten vaikuttavat tilannetietoisuuden pohjalta tehtyihin päätöksiin ja tulkintoihin. (Endsley et al. 2000.) Esimerkkinä väärin muodostuneesta ajatusmallista voidaan pitää yksilötasolla muodostuvia odotuksia, jotka ohjaavat muun muassa päätöksenteon prosessia ja aiheuttavat vääränlaisten ajatusmallien muodostumista (Endsley et
al. 2000, Nofi 2000). Tällaiset ajatusmallit ovat yhteisen tilanneymmärryksen kannalta haitallisia, sillä ne vaikuttavat yksittäisten toimijoiden päätöksentekoon. Olennaisena hyvien
ajatusmallien muodostumiselle voidaan pitää hyvää toimijoiden välistä kommunikointia,
jossa tietoa vaihdetaan joustavasti.
Muodostumisprosessit
Tilannetietoisuuden muodostumista voidaan yksinkertaisuudessaan kuvata prosessina, jossa
uutta muodostettua tilannetietoisuutta tulkitaan vanhaa vasten, johon lisäksi vaikuttavat prosessin tilanteelliset tekijät (Luokkala 2009). Tässä prosessissa uusi tilannetieto heijastetaan
vanhaa vasten, jonka pohjalta luodaan uusi tilanteellinen ymmärrys, joka voidaan nähdä henkilökohtaisina tai jaettuina ajatusmalleina tilanteesta. Tähän prosessiin vaikuttavat muun
muassa tavoitteet sekä tietotarpeet tilannetietoisuuden muodostamiselle (Hirvi 2017).
Tehokkaan tilannetietoisuuden muodostumisen kannalta tärkeää on selkeiden prosessien
tunnistaminen sekä teknisten ratkaisujen hyödyntäminen tilannetietoisuuden muodostamisessa yhteistyön jäsenten välillä (Koskinen-Kannisto 2013, Hirvi 2017). Hirvi (2017) tutkimuksessaan tuo ilmi, että harjoituksissa puutteelliset ja epäselvät tilannetietoisuuden muodostamisen prosessit aiheuttavat tilannekeskuksen toimintaan puutteita, eikä lopputulokseen
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päästä. Tämä tarkoittaa, että tilannetietoisuuden muodostamisessa on oltava selkeät prosessit, joilla tuetaan toimijoiden tilannetietoisuuden muodostumista tarpeiden ja tavoitteiden
pohjalta. (Hirvi 2017.) Pelkkien uusien teknisten ratkaisujen rakentaminen tilannetietoisuuden muodostamisen tukemiseksi ei ole relevanttia, vaan tulisi keskittyä tunnistamaan tilannetietoisuuden muodostamisen prosesseja ja oppia tukemaan niitä parhain tavoin. (Endsley
et al. 2000.)
Muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä
Yksilön tilannetietoisuuden muodostamiseen vaikuttavat useat tekijät, jotka voidaan jakaa
rakenteellisiin sekä tilanteellisiin tekijöihin. Rakenteelliset tekijät liittyvät ihmisen kokemushistoriaan sekä perintötekijöihin. Rakenteellisia tekijöitä ovat muun muassa uskonto,
kulttuuri, koulutus, harjoittelu, ammatti, kokemus, luonne, sukupuoli ja ikä. Tilanteelliset
tekijät liittyvät yksittäiseen tilanteeseen ja sen olosuhteisiin. Tilanteellisia tekijöitä ovat
muun muassa mieliala, aikapaine, väsymys, monimutkaisuus, stressi ja sekavuus. (Nofi
2000, Luokkala 2009, Koistinen 2011.)

3.2.2 Jaettu tilannetietoisuus
Verrattuna yksilötason tilannetietoisuuteen, joka mielletään henkilökohtaiseksi tulkinnaksi
vallitsevasta tilanteesta, jaettu tilannetietoisuus on usean yksilötason tilannetietoisuuksien
pohjalta muodostettu tilanneymmärrys vallitsevasta tilanteesta. Käytännössä tällä tarkoitetaan yhteistyön toimijoiden välistä tietojen jakamista ja siitä muodostettavaa jaetun tilannetietoisuuden muodostamista. (Nofi 2000, Koskinen-Kannisto 2013.) Tarkemmin määriteltynä yhteistyö toimijoiden välisen jaetun tilannetietoisuuden muodostumiseksi voidaan jakaa kolmeen prosessiin: yksilöntason tilannetietoisuuden muodostamiseen tilanteen määrittämällä tavalla, yksilöntason tilannetietoisuuden jakamiseen, jossa on otettava huomioon
ymmärrys muiden ryhmän jäsenten tehtävistä, sekä yhteistyötoimijoiden välille luotavaan
jaettuun tilannetietoisuuteen. (Nofi 2000.)

Kuva 12. Jaetun tilannetietoisuuden muodostuminen (muokattu Nofi 2000 mukaisesti).
Tiedon jakaminen
Usein yksittäisten toimijoiden tarvitsemaa tietoa ei ole saatavilla omien resurssien avulla.
Tämän vuoksi on usein tehtävä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jakamalla omia
tietojaan sekä osaamistaan, jotta yhteinen tilannetietoisuus saadaan muodostettua. Tämän
mahdollistamiseksi tarvitaan yhteistoimintaa, joka mahdollistaa tilanneymmärryksen luomisen osapuolten välillä (Aluehallintovirasto 2012).
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Tilannetietoisuutta ei pystytä kuitenkaan jakamaan täydellisesti kenenkään kanssa, koska
sitä voidaan pitää havaitsijan omaan tulkintaan perustuvana, jossa tulkinta on muodostunut
ympäristöstä havaittujen asioiden sekä tilanteesta saatujen tietojen perusteella (Sinkkonen
2006, Nissinen 2009). Lisäksi tilannetietoisuuden jakamiseksi tarvitsee tietoa muiden toimijoiden tehtävistä sekä niiden merkityksestä kokonaistilanteelle (Nissinen 2009). Kuitenkin
on todettu, että mitä yhtenäisemmälle toimijajoukolle tilannetietoisuutta jaetaan, sitä helpompaa yhteinen tilannetietoisuus on muodostaa (Nofi 2000, Nissinen 2009).
Tiedon jakamisen kannalta on ymmärrettävä, että tilannetietoisuuden muodostamiseksi ei
ole järkevää jakaa kaikkia tietoja kaikkien yhteistyön toimijoiden kesken. Jaettavan yhtenäisen ajatusmallin muodostamiseksi tarvittavan tiedon tulee nojautua toimijoiden yhteistyön
yhteisiin tavoitteisiin. Tällöin pystytään varmistamaan, että tilannetietoisuuden muodostumista varten kaikilla toimijoilla on tarvittavat tiedot, jotka myös tukevat yhteisten tavoitteiden saavuttamista. (Koskinen-Kannisto 2013.) Seppänen (2015) tutkimuksessaan mainitsee,
että jaetun tilannetietoisuuden muodostumisen vaatimuksiin vaikuttavat myös tilannekohtaiset tekijät sekä rajoitukset. Tilannekohtaiset tekijät antavat ymmärrystä siitä, mitä tiedon jakamisen kannalta on otettava huomioon, jotta yhteiseen jaettuun tilannetietoisuuteen voidaan päästä. Näitä tekijöitä ovat käytettävissä oleva aika, olemassa olevat aineistot, käytettävät resurssit sekä käytössä olevat arvot. (Seppänen 2015.)
Toimijoiden välinen yhteinen ymmärrys
Tilannetietoisuuden jakaminen voidaan mieltää yhteistyön toimijoiden välille muodostuvan
yhteisen ymmärryksen (engl. common ground) saavuttamiseen tai sen olemassaoloon. Sillä
tarkoitetaan toimijoiden välille muodostuvaa yhteistä ymmärrystä, joka pitää sisällään toimijoiden yhteisiä asioita, kuten kokemuksia, uskomuksia sekä olettamuksia. (Nofi 2000,
Nissinen 2009, Luokkala 2009.) Kuitenkin täydellisen yhteisen ymmärryksen muodostumista toimijoiden välillä voidaan pitää harvinaisena ilmiönä (Endsley et al. 2003, Luokkala
2009). Yhteisen ymmärryksen löytymistä voidaan pitää kommunikointia tehostavana sekä
yhteistyön toimijoiden välistä luottamusta kasvattavana ilmiönä. Yhteisen ymmärryksen
puuttuessa voidaan sen muodostumista edesauttaa harjoitusten avulla. (Nofi 2000, Nissinen
2009.)
Yhteistyön toimijoiden yhteisen ymmärryksen yhtenä merkittävänä tekijänä voidaan pitää
yhteistä ymmärrystä tilanteen vaatimista tavoitteista. Yhteinen ymmärrys tavoitteista ei kuitenkaan aina ole täysin samanlainen yhteistyön toimijoiden välillä ja se saattaa erota suurestikin yhteistyön toimijoiden välillä (Nofi 2000). Tähän syynä voidaan pitää muun muassa
toimijoiden tehtävien eroavaisuuksia, joka aiheuttaa eri tavoitetiloja toimijoiden välille.
Tästä syystä toimintaan liittyvät tarpeet eroavat ja yhteisen ymmärryksen muodostaminen
vaikeutuu. (Nissinen 2015.)
Jaetun tilannetietoisuuden ajatusmallit
Jaetun tilannetietoisuuden muodostumisen keskiössä voidaan pitää ajatusmalleja samoin
kuin yksilön tilannetietoisuuden muodostamisessa. Jaetut ajatusmallit ovat yksilötason ajatusmallien pohjalta muodostettuja, jotka muodostuvat yksilöiden kommunikoinnin myötä
henkilön tilanteellisen ymmärryksen jakamisella muille yhteistyön jäsenille (Nofi 2000).
Jaetut ajatusmallit voidaan myös mieltää esityksinä yhteistyön tehtävien vaatimuksista, menettelytavoista sekä vastuurooleista. (Cannon-Bowers et al. 1993, Pereson et al. 2000, Kos-

37

kinen-Kannisto 2013.) Muodostetut ajatusmallit saattavat olla virheellisiä, jonka seurauksena yhteinen tilannetietoisuus on heikompaa ja saattaa aiheuttaa muun muassa toimijoiden
keskuudessa väärinymmärryksiä (Nofi 2000).
Jaetun tilannetietoisuuden muodostumiseen vaikuttavat tekijät
Jaetun tilannetietoisuuden muodostumisen kriittisimpänä tekijänä voidaan pitää kommunikaatiota yhteistyön toimijoiden välillä, jota tapahtuu aina yksilötason tilannetietoisuuden jakamisen yhteydessä (Nofi 2000). Huonon jaetun tilannetietoisuuden muodostumisen yhtenä
ongelmista on todettu huonot yksilötason kommunikointitaidot sekä tiedon kulun katkonaisuus (Nofi 2000, Koistinen 2011). Kommunikoinnin ongelmat heijastuvat tiedon välittämisen vaikeuksiin, jotka hidastavat muun muassa päätöksentekoa ja tiedon välittymistä sekä
vaikeuttavat kokonaiskentän hahmottamista (Koistinen 2011). Myöskään tieto ei aina välttämättä siirry kaikille toimijoille (Haapanen 2015a). Onnistuneen kommunikaation kannalta
tärkeänä voidaan pitää fyysistä kontaktia. Samassa tilassa työskentelyn on huomattu parantavan kommunikaatiota sekä auttavan muodostamaan tilanteen yhteistä ymmärrystä. (Nofi
2000, Hirvi 2017.) Tällöin toimijoiden sijoittuminen fyysisesti kauas toisistaan aiheuttaa
kommunikaation ongelmia ja vaikeuttaa yhteisen tilannetietoisuuden muodostumista (Nofi
2000, Koskinen-Kannisto 2013).

3.3 Alueellinen yhteinen tilannekuva
Alueellisella tilannekuvalla tarkoitetaan maantieteellisellä toimialueella koottua ja analysoitua poikkihallinnollista katsausta, jonka tarkoituksena on edistää päätöksentekijöiden tilannetietoisuuden muodostumista (Sisäministeriö 2011, Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012, Turvallisuuskomitea 2017a) sekä tukea viranomaistoimintaa eri hallinnon tasoilla (Valtioneuvoston kanslia 2010). Alueellisella tilannekuvalla tarkoitetaan
myös pidemmän ajan tapahtumiin ja toimintaan perustuvaa käsityksen muodostumista hallintoalueen tapahtumista. Sillä ei kuitenkaan tarkoiteta reaaliaikaista tilannekuvaa, joka päivittyy jatkuvasti. (Sisäministeriö 2011.) Alueesta muodostettavassa tilannekuvassa on voitava muodostaa käsitys alueen tärkeimmistä toiminnoista sekä tulevaisuuden varautumisen
kohteista (Valtioneuvoston kanslia 2009).
Alueellisesti muodostettavan tilannekuvan aikajänne vaihtelee tarpeen mukaan. Esimerkiksi
kriisijohtamisessa on tarpeellista muodostaa tilannekuva hyvin tiheästi, mutta alueellisessa
yhteisessä varautumisessa voi riittää katsaustyyppisten tilannekuvien luonti. Katsaustyyppiset tilannekuvat voivat olla usean viranomaisen tuottamia toimintaympäristöanalyyseja ja
ennakkoarviointeja yhden tai useamman toimijan turvallisuushaasteen esiintymisestä, jotka
voidaan muodosta muutaman kerran vuodessa tai tilanteen sitä vaatiessa. (Sisäministeriö
2011.)
Alueellisesti muodostettavan tilannekuvan teemoina voidaan pitää yhteiskunnan turvavallisuustrategiassa kuvattuja uhkamalleja, joiden avulla pystytään kuvailemaan tulevaisuuden
uhkia sekä koordinoimaan tilannekuvatoimintaa. Tilannekuvan teemat mukailevat vakavia
valtakunnallisia tai alueellisia häiriötilanteita, joita ovat muun muassa voimahuollon vakavat
häiriöt, tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt. (Sisäministeriö 2011.) Muodostettavat tilannekuvat auttavat ymmärtämään kunkin teeman mukaisesti siihen liittyviä toimijoita sekä tarpeita, joita tarvitaan
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teeman mukaisen tilannekuvan luontiin. Tällöin myös edesautetaan tunnistamaan tilannekuvan prosesseja, jotta oikeissa tilanteissa tilannekuvatoiminta on sujuvaa.
Alueellista tilannekuvaa on kehitelty pitkään, mutta yhtenä suurimpana haasteena esille on
noussut ongelma muodostaa kaikkien käytettäväksi tarkoitettu alueellisesti yhteinen tilannekuva. Ongelma johtuu pitkälti toimijakohtaisista tietotarpeista, jotka vaihtelevat toimijoiden
kesken. Täten yhteiseen tilannekuvaan on ollut hyvin vaikeaa sisällyttää kaikille toimijoille
relevantteja tietoja. (Nissinen 2009.) Valtioneuvoston kanslian (2010) selvityksessä mainitaan, että tietojen yhteensovittaminen on tärkeää varautumistoiminnan kannalta, jotta yhteinen alueellinen tilannekuva tukee mahdollisimman monen toimijan tietotarpeita.

Kuva 13. Toimijakohtainen vs. alueellinen yhteinen tilannekuva (muokattu Valtioneuvoston
kanslia 2017b mukaisesti).

3.3.1 Tilannekuvan määritelmät
Tilannetietoisuuden sekä tilannekuvan merkitykset sekoittuvat usein keskenään ja usein niihin viitataan ristikkäin tai niillä tarkoitetaan samaa asiaa (Hirvi 2017, Valtioneuvoston kanslia 2017b). Tilannekuva voidaan mieltää kartalle piirrettynä tilanteen kuvauksena tai toisessa
ääripäässä lähempänä tilannetietoisuutta kattavana tilanneymmärryksenä (Koistinen 2011).
Koistinen (2011) on tutkimuksessaan määritellyt tilannekuvaan liittyviä tekijöitä, jotka kuvaavat tilannekuvan ominaisuuksia. Tutkimuksessaan hän mainitsee tilannekuvan tarkoittavan kaikkea mitä ihminen aisteillaan havainnoi ja siten koostuu kaikesta tilanteesta saatavasta tiedosta. Se voi olla myös puutteellinen, jolloin vaaditaan henkilön omaa tilannetietoisuutta päätöksenteon tueksi. Lisäksi se voi olla verbaalinen kuvaus tilanteesta. Tärkeimpänä
näistä kuvauksista mainitaan, että sillä ei kuitenkaan tarkoiteta samaa asiaa kuin tilannetietoisuus. Toisen määritelmän mukaan tilannekuvaa voidaan pitää koostettuna kuvauksena
vallitsevista olosuhteista ja eri toimijoiden toimintavalmiuksista, häiriötilanteen synnyttäneistä tapahtumista, sitä koskevista taustatiedoista ja tilanteen kehittymistä koskevista arvioista (Turvallisuuskomitea 2010, Aluehallintovirasto 2012).
Tilannetietoisuus on ympäröivien muutosten havaitsemista, niiden ymmärtämistä sekä ennustamista. Sen sijaan tilannekuva on objektiivisempi kuvaus tilannetietoisuudesta, joka on
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hetkellinen kuvaus tietystä tilanteesta (Koistinen 2011), joka voidaan muodostaa tarvittaessa
(Turvallisuuskomitea 2010) sekä jakaa muiden toimijoiden kanssa. Tällöin käsitteiden yhtenä suurimmista eroista tilannekuvan sekä tilannetietoisuuden välillä voidaan pitää ymmärryksen puuttumista, joka saavutetaan tilannetietoisuuden toisessa tasossa. Tästä syystä on
muistettava, että tilannekuvaa tulkittaessa voi siihen sisältyä henkilön omaa tulkintaa, jolloin
siitä muodostunut tilanneymmärrys voi erota henkilöiden kesken. Tästä syystä tilannekuvaa
ei voida suoraan pitää tilannetietoisuuden muodostamisen keskiössä. (Koistinen 2011.)
Tilannetietoisuudesta siirtyminen tilannekuvaan on prosessi, jossa tilannetietoisuuden muodostamisen aikana havaituista asioista muodostetaan yleinen katsaus esimerkiksi dokumentin tai tilannekuvajärjestelmän avulla. Tilannekuvan muodostumista pystytään edesauttamaan ylläpitämällä ja esittämällä tietoja muun muassa kuvien, tekstien sekä kaavioiden
avulla. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2005). Tilannekuvaa voidaan pitää tärkeänä tukena
päätöksenteolle (Valtioneuvoston kanslia 2010, Koistinen 2011), sillä se koostaa kaiken oikean tilannetietoisuuden muodostamiseksi tarvittavat elementit ja täten muodostaa parhaimman tämänhetkisen kuvauksen tilanteesta. Esimerkiksi kuntien päätöksenteon kannalta keskeistä on alueellisen tilannekuvan välittäminen kunnille (Valtioneuvoston kanslia 2009).
Päätöksenteossa tarvitaan tarkka ymmärrys ympäröivistä asioista ja niiden vaikutuksista
muun muassa omaan toimintaan, jolloin tarkka tilannekäsitys tilannekuvan muodossa antaa
sille tukea (Koistinen 2011).
Tilannekuvan määritelmä ei vain rajoitu siihen, mitä sillä tarkoitetaan, vaan se voidaan käsittää myös ajan ja laajuuden mukaan. Kokonaisturvallisuusstrategiassa (2010) on määritelty
tilannekuvasta kolme eri määritelmää: strateginen tilannekuva, operatiivinen tilannekuva
sekä aluehallinnon tilannekuva. Strateginen tilannekuva tarkoittaa määräajoin muodostettua
yleisarviota ajankohtaisen aiheen tai aiheiden yksityiskohtaisempana analyysinä, jossa arvioidaan tapahtumia ja niiden vaikutuksia. Operatiivinen tilannekuva sen sijaan muodostetaan
sekä päivitetään mahdollisimman reaaliaikaisesti esimerkiksi häiriö- ja poikkeustilanteiden
aikana. Aluehallinnon tilannekuva koostuu alueen tai useamman alueen kokonaisuudesta,
joka sisältää tietoja alueen tai alueiden ajankohtaisista tapahtumista. (Aluehallintovirasto
2012.) Edellä mainituista tilannekuvan määritelmistä tämän työn kannalta tärkeimpänä voidaan pitää jälkimmäistä, joka työn kontekstissa tarkoittaa alueellisen yhteisen varautumisen
tilannetietoisuutta ja sen pohjalta muodostettavaa tilannekuvaa. Kuitenkin maakunnan alla
toimivien toimijoiden tarpeet voivat kohdistua myös strategisen sekä operatiivisen tilannekuvan muodostamiseen. Tästä syystä tilannekuvan määritelmää ei voida rajata suoraan yhden tulkinnan alle, vaan kaikki tulkinnat ovat pidettävä mielessä.

3.3.2 Alueellisen tilannekuvan muodostaminen
Sisäministeriön (2011) julkaisemassa selvityksessä on kuvattu aluehallinnon turvallisuustilannekuvan muodostamista, analysointia sekä jakamista. Selvityksessä on annettu suositus
alueellisen tilannekuvan muodostamisen keskittämisestä aluehallintovirastoille varautumisen yhteensovittamistehtävän kannalta. Selvityksen yhteensovittamisen näkökulma on poikkihallinnollinen siten, että aluehallintovirastot ovat aluehallinnossa tilannekatsauksen tuottamisen keskiössä. Selvityksen suosituksia ei ole kuitenkaan otettu käytäntöön keskushallinnossa, vaikkakin tällaiselle prosessille on koettu olevan tarvetta. (Hirvi 2017.) Turvallisuusja puolustusasiain komitean sihteeristön (2012) julkaisussa mainitaankin, että yleisesti ottaen
valtakunnantasolla tapahtuvaa tilannekuvatoimintaa voidaan pitää varsin kehittymättömänä.
Tähän yhtenä syynä voidaan pitää ministeriöiden ja viranomaisten tarvetta tehostaa oman
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toimialansa tilannekuvan kokoamista sekä jakamista. Tämä on johtanut siihen, että tilannekeskuksissa tehdään osittain päällekkäistä työtä, eikä tilannekuvatoimintaa ole saatu yhteensovitettua. (Valtioneuvoston kanslia 2010.)
Tämän työn kannalta edellä mainittua Sisäministeriön (2011) selvitystä voidaan pitää merkittävänä, sillä se kuvaa alueellisen tilannekuvan muodostamisen prosesseja. Selvityksessä
näkökulma on aluehallintovirastoissa, mutta maakuntauudistuksen myötä tehtävien siirtyessä yksittäisille maakunnille selvityksen näkökulmia voidaan hyödyntää tässä työssä suoraan. Tämä myös sen vuoksi, että selvityksessä ei oteta kantaa suoraan toimijakohtaisiin
prosesseihin, vaan annetaan yleisymmärrys prosesseista, jotka ovat sovellettavista toimijavapaasti. Samaisessa Sisäministeriön (2011) selvityksessä on pohdittu myös aluehallintovirastojen tilannekeskusten hyödyntämistä tilannekuvan muodostamisen keskuksina. Tilannekeskukset voisivat olla väliaikaisesti muodostettavia tai niiden toiminta voisi olla jatkuvaa.
Tilannekeskusten henkilöstö koostuisi alueen tärkeimpien toimialojen asiantuntijoista. Lisäksi tilannekeskuksen toimintaan voitaisiin sijoittaa yhteyshenkilöitä eri viranomais- sekä
yhteistyötahoista. Selvityksessä kuitenkin korostetaan, että aluehallinnon toimijoilla ei ole
normaalitilanteissa mahdollisuuksia reaaliaikaisen tilannekeskuksen muodostamiseen, vaan
sitä varten tarvittaisiin lisäresursointia. (Sisäministeriö 2011.)
Käytännössä tilannekeskustoimintaa ei olla otettu käyttöön aluehallinnon tasolla. Tilannekeskuksia ollaan muodostettu tarvittaessa kunkin tehtäväkohtaisen viranomaisen toimesta
häiriö- ja poikkeustilanteissa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä mahdollisuutta, että tulevaisuudessa voitaisiin muodostaa maakuntien alueellinen jatkuvasti ylläpidetty tilannekuvakeskus,
jonka avulla pystyttäisiin mahdollistamaan yhtenäinen tilannekuvan muodostamisprosessi
toimijariippumattomasti ja siten edesauttamaan ja nopeuttamaan tilannekuvatoimintaa. (Pihlaja 2017d.)
Sisäministeriön (2011) selvityksessä määritellyt aluehallinnon tilannekuvan muodostamisen
prosessit ovat jaettu kolmeen osaprosessiin: tiedon tuotantoon, tiedonvälitykseen sekä tiedon
hyödyntämiseen. Näiden prosessien tunnistaminen tilannekuvan muodostamisen kannalta
on tärkeää, jotta tilannekuvatoimintaa pystytään yhtenäistämään alueellisella tasolla. Tämä
edellyttää, että prosessit ovat tunnettuja ja että ne ovat määritelty selkeästi (Sisäministeriö
2011). Lisäksi tilannekuvatoiminnan tulisi yhdistää kaikki yhdyspinnat mukaan lukien keskus- sekä aluehallintojen toimijat. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö
2012.)
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Kuva 14. Alueellisen tilannekuvan muodostamisen periaate (Sisäministeriö 2011).

Kuva 15. Alueellisen tilannekuvan muodostaminen, analysoiminen ja jakaminen – Tilannekuvaprosessi (Sisäministeriö 2011).

Tiedon tuotanto
Tilannekuvan muodostamisen kannalta ensisijaisena voidaan pitää tiedon tuotantoa, joka
koostuu tiedon keräämisestä, informaation kokoamisesta, tiedon luokittelusta sekä analysoinnista. (Sisäministeriö 2011, Aluehallintovirasto 2012). Tilannekuvan kannalta keskiössä
on tilannetieto, joka voi koostua muun muassa viranomaisten toimittamista tilanneilmoituksista tai epävirallisemmista kanavista, kuten tiedotusvälineistä sekä muista tahoista. Merkittävistä häiriö- ja onnettomuustilanteista tilannetietoa välitetään yleensä hätäkeskusten sekä
muiden viranomaisten kautta alueen viranomaisille. (Valtioneuvoston kanslia 2009.) Tällöin
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tiedontuotannosta vastaavat alue- ja paikallistasojen toimijat, joiden tiedollinen sisältö vaihtelee tilanteen edellyttämien tarpeiden mukaisesti (Sisäministeriö 2011, Seppänen 2015).
Tästä johtuen tarvittavien tietotarpeiden määrittäminen on maakuntatasolla tärkeää, jotta
voidaan varmistaa tilannekuvatoiminnan kannalta tärkeiden tietojen saanti alueen toimijoilta
yhteisesti hyödynnettäväksi varautumisyhteistyössä.
Tilannetiedon vaatimukset ja laadulliset tekijät
Tietoa ei voida kuitenkaan tuottaa ilman minkäänlaisia tarvittavia edellytyksiä. Tilanteen
vaatiman tiedon tuotannon edellytyksinä ovat toimijoiden tavoitteet sekä päämäärät, jotka
lisäksi ohjaavat tiedolta vaadittavia ominaisuuksia. Toiminnan kannalta kriittisen tiedon vaatimuksiin sekä laadullisiin tekijöihin Seppänen (2015) on tutkimuksessaan löytänyt seuraavia muuttujia, jotka määrittelevät tiedolta vaadittavia laadullisia tekijöitä tilanteen mukaisesti. Näitä muuttujia ovat tilanteessa käytettävissä oleva aika, olemassa olevat aineistot,
käytössä olevat resurssit sekä toimintaan sisältyvät arvot. (Seppänen 2015.) Edellä mainittujen huomioiminen tiedon tuotannossa auttaa ymmärtämään, mitä tiedolta kuuluisi vaatia
tilanteen edellyttämällä tavalla.
Tilanteessa käytettävissä oleva aika määrittelee muun muassa kuinka nopeasti tilanne muuttuu ja kehittyy sekä kuinka paljon aikaa on käytettävissä toimijoiden välisen yhteisen tilannetietoisuuden muodostamiseen. Nopeasti kehittyvässä tilanteessa muun muassa kommunikoinnin sekä tiedon jakamisen on oltava nopeaa ja selkeät prosessit on tunnistettava. Lisäksi
tiedon keräämisen ja analysoinnin kannalta on oltava siihen soveltuvat työkalut. (Seppänen
2015.) Olemassa olevat aineistot vaihtelevat tilanteen mukaisesti. Hitaasti kehittyvissä tilanteissa hallussa oleva aineisto voi olla laajaa, jolloin oikean tiedon löytäminen tarvitsee tehokkaita analysointi- sekä prosessointimenetelmiä. Sen sijaan nopeasti kehittyvissä tilanteissa tietoa ei ole välttämättä riittävästi saatavilla ja tilanteen ymmärrys on ajasta riippuvaa.
(Seppänen 2015.)
Käytettävissä olevat resurssit kuvaavat toiminnassa mukana olevien toimijoiden määrää.
Usean toimijan välinen yhteistyö aiheuttaa tiedon jakamisen näkökulmasta monimutkaisuutta: tällöin ongelmat tiedon jakamisessa voivat hidastaa toimintaa. Kuitenkaan isot resurssit eivät ratkaise kaikkea, sillä toimijoilta saattaa silti puuttua tarvittavat taidot suorittaa
tai tuottaa kriittistä tietoa tai toimia. (Seppänen 2015.) Toimintaan sisältyvät arvot kuvailevat
toiminnassa olevia organisaatiotekijöitä sekä kulttuurillisia tekijöitä. Eri organisaatioilla
saattaa olla käytössä eri arvoja, jotka vaikuttavat tiedon jakamiseen esimerkiksi väärinymmärrysten muodossa. Näitä voivat olla yhteistyössä käytettävät termistöt, jotka saattavat
vaihdelle suuresti toimijoiden välillä tai toimijakohtaiset tiedon jakamisen prosessit sekä
menetelmät. (Seppänen 2015.)
Tilannetiedon kategoriat
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa (2005) on hahmotettu tilannekuvatoiminnan
kannalta tärkeiden tilannetietojen kategorioita perustuen asiantuntijahaastatteluihin. Haastatteluissa asiantuntijat kertoivat, minkä tyyppisiä tietoja he omassa toiminnassaan käyttävät.
Tämän pohjalta pystyttiin tunnistamaan tilannekuvatoiminnan tilannetiedoista kolme tietokategoriaa: perustiedot, toiminnalliset tiedot sekä johtopäätöstiedot.
Perustiedot kuvaavat yksittäisen toimijan hallussa ja päivitettävissä olevia sisäisiä tietoja,
jotka voivat olla myös muiden toimijoiden kannalta merkittäviä tietoja. Näitä tietoja luodaan
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pitkälti toimijan omien tarpeiden mukaan, mutta niitä voidaan myös tuottaa yhteisten tarpeiden pohjalta. Tiedot voivat olla lähtöisin dokumentoiduista lähteistä, tietojärjestelmästä tai
toimijoiden yksittäisten jäsenten hiljaisista tiedoista, jotka voivat olla henkilökohtaisia kokemuksia tai osaamista. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 2005.) Toiminnalliset
tiedot ovat tietoja, jotka tulevat toimijoiden ulkopuolelta. Tiedot voivat olla kolmannen osapuolten tuottamia, joihin toimijat eivät itse voi suoraan vaikuttaa (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 2005). Tällaisten tietojen kanssa on huomioitava tiedon laatuun liittyvät
tekijät, jotka vaikuttavat merkittävästi saatavan tiedon laatuun ja siihen luottamiseen. Johtopäätöstiedot muodostuvat yhdistelemällä samalla tasolla olevia perus- ja lähtötietoja oman
toiminnan tueksi. Johtopäätöstietoja toimijat voivat muodostaa itse tai yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 2005.)
Tilannetietojen pohjalta pystytään kokoamaan tilannekuva. Tilannekuvan kokoaminen on
vaihe, jossa tiedon omaavat tahot sekä muut asiantuntijat kokoontuisivat yhteen keskustelemaan ja esittelemään tietojansa toisilleen yhteisessä tilassa. Hirvi (2017) korostaa tutkimuksessaan kasvotusten tapahtuvan kommunikaation kautta muodostetavan tilannekuvan merkitystä. Samassa paikassa tapahtuva kommunikaatio mahdollistaa paremmin omien sekä
muiden tietojen kokoamisen yhteen sekä hyödyntämisen helpommin riippumatta maantieteellisestä sijainnista. Kasvotusten tapahtuvan kommunikoinnin lisäksi tilannekuvan muodostamisessa on hyvä hyödyntää muun muassa paperiasiakirjoja sekä sähköisiä dokumentaatiomenetelmiä, kuten siihen soveltuvia tietojärjestelmiä. Lisäksi yhteisen tilannekuvan
muodostamisen kannalta edellytyksenä on tiedon jakamiseen soveltuvat tilat sekä selkeiden
tilannekuvan muodostamisen prosessien tunteminen. (Sisäministeriö 2011.)

Tiedonvälitys
Tiedonvälitys tarkoittaa tiedon tuotannon prosessien myötä tulevan tiedon oikea-aikaista
sekä tehokasta jakamista (Turvallisuuskomitea 2010). Tehokas ja oikea-aikainen tiedon jakaminen alueellisten toimijoiden välillä on ensisijaista alueellisen tilanneymmärryksen muodostamisen kannalta. Käytännössä tällä tarkoitetaan valmiiksi muodostetun objektiivisen tilannekuvan tai tiedon jakamista esimerkiksi tietojärjestelmän avulla muille toimijoille. Edellytyksenä tilannekuvan jakamiselle voidaan pitää yhteistä käsitystä tilannekuvan vaihdosta
toimijoiden välillä, joka vaatii muun muassa harjoittelua sekä ennalta testattuja yhteyksiä.
Tiedonvälittämisen kannalta toimijoiden on myös ymmärrettävä, mikä tieto on jaettava aina
tilanteen sitä vaatiessa. Usein toimijat eivät ymmärrä omistavansa tietoa, joka voisi olla hyödyllistä toisen toimijan kannalta. Tämän ymmärryksen puuttuminen aiheuttaa yleisesti tietokatkoksia ja tarvittava tieto ei koskaan siirry sitä tarvitseville tahoille. (Koskinen-Kannisto
2013, Hirvi 2017.)
Alueellisen tilannekuvan muodostumisen sekä alueellisen varautumistoiminnan kannalta on
tärkeää pystyä välittämään tietoa poikkihallinnollisesti. Tällä tarkoitetaan kykyä välittää tietoa vapaasti keskus- ja aluehallinnon sekä paikallishallinnon viranomaisten välillä. Keskushallinnossa valtioneuvoston ylläpitämän tilannekuvatoiminnan kannalta on ensisijaista
saada tietoa aluehallinnon tilannekuvista. Tämä voidaan mieltää myös päinvastoin, sillä keskushallinnon tilannekuvan jakaminen aluehallinnolla koetaan tärkeäksi. Valtioneuvoston
kanslian (2010) selvityksessä mainitaan, että yhteistyön sekä tilannekuvatoiminnan tulisi
ulottua kaikille hallinnon tasoille. Tällä tarkoitetaan myös sitä, että jokaisella hallinnon tasolla tulisi olla omaa tilannekuvatoimintaa ja niiden välillä avointa yhteistyötä esimerkiksi
tietojen jakamisen avulla. (Valtioneuvoston kanslia 2010.)
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Kuva 16. Esimerkkejä keskus-, alue- ja paikallishallinnon välisistä tiedonkulku- ja ohjaussuhteista eri turvallisuustilanteissa (Valtioneuvoston kanslia 2010).
Yhteistyötaustaisen tiedonvälityksen kannalta on mainittava SHIFT-konsepti (engl. Shared
Information Framework and Technology), jonka nimi viittaa tiedon jakamisen kehykseen ja
sen mahdollistavaan teknologiaan. Konseptin tarkoituksena on ollut kehittää alusta, joka
mahdollistaa paremman yhteistyön toimijoiden välillä sekä tilannekuvan tuottamisen. Konseptin tarkoituksena on toimia tiedon lähteenä sekä keinona välittää, jakaa ja varastoida tietoja. Tiedon jakamisen kannalta tärkeää on sen avoimuus ja olemassa olevien tiedon jakamisen menettelytapojen muuttaminen siten, että tiedon jakaminen olisi entistä avoimempaa
ja helpompaa. Kuitenkin konseptissa korostetaan sen vaativan osallistuvilta toimijoilta aktiivista osallistumista jakamalla avoimesti tietojansa, sillä alustaan siirrettävän tiedon on oltava avointa kaikille. Tästä syystä konseptin edellytyksenä on luottamus, joka jaetaan konseptin kannalta kolmeen tekijään: käyttäjien uskominen alustaan, käyttäjien uskominen toisiinsa sekä käyttäjien uskominen alustasta löytyvään tietoon. (Vesterinen 2009.)

Tiedon hyödyntäminen
Tiedon hyödyntäminen tarkoittaa toimijoiden kykyä hyödyntää tietoa omissa päätöksenteon
prosesseissaan (Sisäministeriö 2011). Tiedon hyödyntämisen kannalta on tärkeää muodostaa
ymmärrys siitä mihin tuotettua tilannekuvaa tarvitaan. Tilannekuva tulee aina muodostaa
tarpeeseen, joka on lähtöisin toimijakohtaisten tai yhteisten tavoitteiden lähtökohdista. Turvallisuus- ja puolustusasian komitean sihteeristön (2012) julkaisussa kuntien varautumiseen
ja jatkuvuudenhallintaan liittyvän yhteistoiminnan kannalta on tärkeää tilannekuvien luonti
etukäteen sovittujen tarpeiden pohjalta. Lisäksi tilannekuvan muodostamista ja välittämistä
tulee harjoitella yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa tilannekuvien paras mahdollinen hyödyntäminen. (Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö 2012.) Tilannekuvan jakamiseen kehitettävät tietojärjestelmät mahdollistavat tilannekuvatiedon jakamisen hallinnon eri tasoille ja muille toimijoille sekä elinkeinoelämälle ja
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järjestöille, jolloin yhteinen tilannekuva saadaan alueen toimijoiden kesken käyttöön (Valtioneuvoston kanslia 2010).
Alueellisen varautumisen yhteensovittamisen kannalta tärkeänä osana on yhteisen jaetun tilannetietoisuuden muodostaminen, jossa keskeisenä apuna on tilannekuvat (Mäkelä 2013).
Yhteensovittamisen on tarkoituksena kattaa kaikki yhdyspinnat kunnista keskushallintoon,
ja tämä tarkoittaa, että tilannekuvan välittämisen tulee olla mahdollista kaikille toimijoille
vapaasti (Hirvi 2017). Tällöin tiedon pitää olla julkisesti saatavilla, eikä yksittäisiä toimijoita
tule sulkea syystä tai toisesta toiminnan ulkopuolelle. Tutkimuksessaan Aalto (2014) mainitsee, että esimerkiksi kunnat olivat jääneet tilannekuvatoiminnan ulkopuolelle sähköhuollon suurhäiriön aikana ja nojautuneet vain julkisesti saatavaan tietoon. Tällöin varautumistoiminnan kannalta kriittiset toimijat oltiin suljettu toiminnasta ulos, vaikka niiden osallistaminen varautumistoimintaan on onnistumisen kannalta kriittistä.

3.3.3 Tilannekuvajärjestelmä
Tilannekuvajärjestelmä voidaan nähdä järjestelmänä, joka mahdollistaa tilannetietojen kokoamisen, analysoinnin sekä esittämisen visuaalisesti mahdollisimman ymmärrettävällä ja
havainnollistettavalla tavalla sekä edesauttaa tilannetietoisuuteen pääsemisessä (Koistinen
2011, Luokkala 2017). Tilannekuvajärjestelmää ei itsessään voida pitää tilannekuvana, vaan
sitä on pidettävä tilannekuvan muodostamisen työkaluna, joka auttaa myös tilannetietoisuuden muodostamisessa (Koistinen 2011, Aalto 2014). Tilannekuvajärjestelmä kykenee myös
tukemaan yhteistyön toimijoiden välistä yhteistoimintaa parantamalla ja tukemalla tietojen
kulkua toimijoiden välillä (Sisäministeriö 2011, Aluehallintovirasto 2012, Aalto 2014, Haapanen 2015a, Luokkala 2017).
Sisäministeriön aluehallinnon tilannekuvan muodostamisen työryhmän raportissa (2011)
mainitaan alueelliseen tilannekuvajärjestelmään kohdistuvat vaatimukset. Alueellisen tilannekuvajärjestelmän keskeisimmät havainnot koskevat yhteistoiminnan ja suunnittelun tiivistämistä, poikkihallinnollisen yhteistoiminnan tukemista etenkin kuntien ja elinkeinoelämän
osalta (Aluehallintovirasto 2012) sekä tilannetietojen välittämistä ja hyödyntämistä varautumistoiminnan edellyttämällä tavalla (Turvallisuuskomitea 2010). Raportissa mainitaan, että
kyseisen järjestelmän kehittäminen edellyttää yhteisiä kehittämishankkeita sekä yhteistä rahoitusta. (Valtioneuvoston kanslia 2009, Sisäministeriö 2011.) Tämän työn kirjoittamishetkellä työryhmän raporttia voidaan pitää hieman vanhentuneena, mutta osa sen tuloksista on
hyödynnettävissä vielä tänäkin päivänä, sillä alueellista tilannekuvajärjestelmää ei ole otettu
alueellisella tasolla käyttöön (Hirvi 2017).
Samaisessa raportissa otetaan lisäksi kantaa alueellisen tilannekuvajärjestelmän toteutukseen. Selvityksessä mainitaan, että olemassa olevia järjestelmiä kuten aluehallintovirastojen
ekstranet tai Pelastustoimen JOTKE-järjestelmiä voitaisiin hyödyntää väliaikaisina järjestelminä, jotka mahdollistaisivat tilannekuvien muodostamisen. Kyseiset järjestelmät eivät kuitenkaan sovellu sellaisenaan alueellisen tilannekuvan muodostamiseen, vaan ne tulisi siirtää
yhteiseen turvallisuusverkkoon (TUVE) tai muodostaa niiden perusteella teknisesti samanlainen järjestelmä. Syynä tähän on, että olemassa olevat järjestelmät eivät ole kyvykkäitä
välittämään salassa pidettäviä asiakirjoja, joten näiden siirtäminen tai uuden järjestelmä luominen TUVE-verkon ympärille mahdollistaisi tämän tietoturvallisuusedellytysten näkökulmasta. (Sisäministeriö 2011.)
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4 Alueellinen yhteinen varautuminen ja varautumisyhteistyö
Tässä kappaleessa esitetään tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden ensimmäisen teeman
mukaisesti saadut tulokset, jotka ovat alueellinen yhteinen varautuminen ja varautumisyhteistyö. Tulokset ovat jaettu haastattelun ensimmäisen teeman mukaisesti kysymyskohtaisesti viiteen alalukuun. Ensimmäinen alaluku 4.1 käsittelee varautumisen nykytilannetta ja
korostaa tuloksista nousseita varautumisen kehittämiskohteita. Toisessa alaluvussa 4.2 käsitellään haastatteluissa nousseita maakuntauudistuksen vaikutuksia maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen osalta positiivisten puolien sekä haasteiden muodossa.
Kolmannessa alaluvussa 4.3 määritellään uudistuksen myötä maakunnille muodostuvaa alueellista yhteistä varautumista. Neljännessä alaluvussa 4.4 käsitellään alueellisen yhteisen varautumisen toimijoita ja viimeisessä alaluvussa 4.5 käsitellään maakuntien välistä varautumisyhteistyötä sekä yleisiä varautumisyhteistyön menestystekijöitä.

4.1 Alueellisen varautumisen nykytilanne
Alueellisen varautumisen osalta nykytilanne koetaan tyydyttäväksi tällä hetkellä, vaikkakin
kokonaisturvallisuuden tavoite ei toteudukaan täysin kaikilla alueilla. Alueellisen varautumisen suhteen haastateltavat kokevat, että varautumiseen liittyvät päätökset ovat keskimäärin hyvin tehtyjä sekä yhteistyö on pitkälti vakiintunut ympäri Suomea. Kokonaisturvallisuuden tavoitteeseen pääsemisen kannalta koetaan olennaiseksi tehdä aidosti yhteistyötä,
jossa toimijat tuntevat toisensa. Nykytilanteessa tämän koetaan olevan oikealla suunnalla,
mutta sen koetaan kuitenkin vaativan selkeämpiä raamituksia, jonka kautta sitä voidaan parantaa entisestään.
Alueellinen varautuminen on nykyisellään ollut pitkälti pelastustoimivetoista. Pelastustoimen rooli on ollut erityisen vahva etenkin pienten kuntien tukemisessa muun muassa valmiussuunnitelmien laadinnassa. Tämä on koettu hieman haasteelliseksi, sillä varautumisen
asiat ovat painottuneet pelastustoimen intresseihin, jolloin alueellinen varautumisen yhtenäisyys ei ole säilynyt optimaalisella tavalla. Lisäksi sen on koettu aiheuttaneen paikoitellen
varautumistason heittelyä.
Haastateltavat kokevat, että nykyiset varautumiskäytännöt ovat ohjanneet varautumisen toimintaa huonompaan suuntaan lääninhallitusaikoihin nähden. Lääninhallitusaikoina oli käytänteitä, jossa varautumisen kannalta keskeiset toimijat kutsuttiin koolle varautumisen kehittämisen osalta. Suhteessa läänien toimintaan nykyisen mallin haaste on ollut varautumisen ohjauksen, koordinoinnin sekä määritellyn roolin puuttuminen. Tätä tarvetta sekä osin
alueellisten erityispiirteiden myötä alueellisia tarpeita täyttämään on muodostunut epävirallisia turvallisuusklustereita, kuten EKTURVA ja Pirkanmaan Turvallisuusklusteri. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun osalta vastaavaa alueellista laajempaa yhteistyömallia ei ole syntynyt Uudenmaan alueelle sen vuoksi, että pääkaupunkiseudun yhteistyö on nojautunut luonnollisiin ja käytännöllisiin yhteistyötarpeisiin.
Nykytilanteen suhteen keskeisimpinä kehittämisen kohteina korostetaan varautumisen omistajuuden muodostaminen, kokonaisturvallisuuden kentän kunnollinen kattaminen, suorituskyvyn alueellisten erovaisuuksien tasoittaminen, alueellisen varautumisen koordinoinnin lisääminen sekä toimijoiden roolien selkeyttäminen.
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Haastatteluissa keskeiseksi varautumisen kehityksen kohteeksi tunnistettiin suorituskyvyn
alueelliset erot, jotka heijastuvat yksittäisten toimijoiden varautumiskykyyn ja varautumisyhteistyön tasoon. Haastateltavat kokevat, että alueellisesti suorituskykyä tulisi yhtenäistää
ja osittain vakiinnuttaa valtakunnallisesti. Erot ovat heijastuneet myös sektoreiden väliseen
yhteistyöhön, jossa haasteena on ollut etenkin viranomaisten ja kolmannen sektorin välillä
tapahtuva yhteistyö sekä viimeiseksi mainitun yhteistoimintaan mukaan ottaminen. Suorituskyvyn kannalta oleelliseksi koetaan myös alueellisen koordinoinnin ja toimijoiden välisten roolien selkeyttäminen. Nykyisellään koetaan, että alueellisesti on ollut epäselvyyksiä
varautumisen yhteensovittamisen sekä ohjauksen suhteen, jonka vuoksi ei ole ollut selvää
esimerkiksi, että kuka on siitä alueella yhteensovittamisvastuussa ja keiden kuuluu olla siinä
mukana. Tämä on myös heijastunut siihen, että sitä saanut kukin soveltaa omalla tavallaan,
joka on koettu vaikuttavan varautumistasoon alueittain. Alueellisesti suorituskyvyn heittelehtimiseen on osaltaan vaikuttanut varautumisen asiantuntijuuden puuttuminen. Asiantuntijuuden puute on noussut olennaiseksi ongelmaksi etenkin pienien toimijoiden osalta, jotka
eivät omaa yhtä suuria resursseja varautumiseen liittyen.
Varautumisen koordinoinnin lisäämisen kannalta koetaan, että jatkossa tulisi kehittää yhteisten suunnitelmien tekemistä alueen toimijoiden kesken. Tämän koetaan tehostavan toimintaa
säännöllisten harjoitusten rinnalla. Säännöllisen harjoittelun tulisi olla osana tulevaa varautumisyhteistyötä, sillä henkilöstöt, organisaatiorakenteet ja toimintamallit saattavat ajan
myötä muuttua. Harjoituksiin tulisi osallistua kaikki relevantit toimijat mukaan lukien nykyisellään osaltaan ulkopuoliseksi jätetyt toimijat. Lisäksi alueellisesti tulisi lisätä varautumistason seurantaa ja toimintaympäristön analysointia, jotta toimijoiden valmiussuunnitelmat olisivat ajan tasalla ja toimijat omaisivat hyvän varautumiskyvyn.
Haastatteluissa korostettiin myös yhteistyön kehittämiskohteita. Nämä haasteet koetaan liittyvän etenkin yksityisen ja julkisen puolen yhteistyöhön sekä tietojen vaihtamiseen. Yksityisen ja julkisen puolen yhteistyö korostuu etenkin tilanteissa, joissa osa julkisista palveluista tehdään alihankintoina yksityisiltä toimijoilta. Tätä tulisi kehittää siihen suuntaan, että
jatkossa pystytään varmistamaan yksityisen palveluntuottajan kyky suorituskyvyllisesti suoriutua häiriötilanteista sekä kyetä määrittämään palveluntuottajan varautumiskyky. Tietojen
vaihtamisen osalta tulisi kehittää yhteiset toimintatavat, joiden avulla tietoja voidaan vaihtaa
toimijoiden kesken tehokkaasti esimerkiksi tietojärjestelmän avulla. Tietojen vaihtamisen
tulisi myös heijastua osaksi luonnollista yhteistyön tekemistä.
Muina kehittämisen kohteina nostettiin esille sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyen valmiussuunnitelmien puutteellisuus, kansalaisiin kohdistuvan viestinnän vähyys sekä maakuntauudistuksen myötä tulevan uudistuksen kokonaisvaltaisen muutoksen suuruus. Sosiaali ja terveysministeriön selvityksissä sosiaali- ja terveydenhuollon suhteen haasteita on noussut liittyen valmiussuunnitelmiin. Niissä on noussut esille puutteita hälytysjärjestelmissä, tilannekuvatoiminnassa, kuntatason valmiudessa sekä johtamisjärjestelmissä. Kansalaisiin kohdistuvaa viestintää tulisi jatkossa lisätä ja sitä tulisi kohdentaa erityisesti alueellisista riskeistä
tiedottamiseen. Lisäksi maakuntauudistus koetaan hyvin suurena muutoksena, joka heijastuu eri sektoreiden kykyyn ja resursseihin omaksua uudistuksen tuoma yhteiskunnan muutos. Tähän haasteena liittyy etenkin muutoksen nopeus ja sen hankala ennakoiminen.
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4.2 Maakuntauudistuksen vaikutukset alueelliseen yhteiseen varautumiseen
Maakuntauudistuksen koetaan yleisesti parantavan alueellista varautumista asettamalla selkeän alueellisen toimijan, jolle on lain nojalla säädetty vastuu alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamisesta, siihen liittyvistä yhteensovittamistehtävistä sekä toteuttamisesta. Tämän myötä alueellisesti saadaan puhtaalta pöydältä muodostettua valtakunnallisesti
yhteinen varautumisen rakenne maakuntiin, joka on yhteensovitettavissa valtakunnallisesti.
Muutoksia syntyy etenkin varautumisen roolituksessa, joka tarkoittaa nykyisten varautumisvastuussa olevien viranomaisten roolin muuttumista. Tästä yhtenä esimerkkinä nostettiin pelastustoimen rooli alueellisen varautumisen yhteensovittamisessa vähenevän uudistuksen
myötä. Pelastustoimi koetaan jatkossakin tärkeässä roolissa alueellisessa varautumisessa.
Roolitus muuttuu siten, että alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamisvastuu ei ole
yhden toimialan vetovastuussa, vaan vastuu siirtyy alueellisesti yhteiselle toimijalle. Olemassa olevien yhteistoimintamallien osalta, kuten kaupunkien ja erilaisten turvallisuusklustereiden uudistuksen ei koeta tuovan suuria muutoksia. Tulevien muutoksien koetaan pitkälti
muuttavan näiden osalta vastuusuhteita eli kuka tästä toiminnasta jatkossa vastaa ja kuka sitä
koordinoi. Muutoksia voidaan kuitenkin joutua tekemään yhteistoimintaan siten, että se jatkossa palvelee uutta yhteistyömallia maakunnan alueella. Näiden osalta osa haastateltavista
mainitsi, että olemassa olevia yhteistyömalleja ei kuitenkaan tulisi hävittää, vaan ne tulisi
sovittaa osaksi uutta rakennetta.

4.2.1 Uudistuksen positiiviset puolet
Haastateltavat kokevat maakuntauudistuksen pääsääntöisesti positiiviseksi asiaksi, joka parantaa alueellista yhteistä varautumista. Haastatteluiden pohjalta pystyttiin tunnistamaan
neljä selkää kokonaisuutta, jotka koetaan uudistuksen positiivisiksi puoliksi. Näitä ovat uudistuksen myötä muodostuvat selkeämmät yhteistyörakenteet, alueellisten toimijoiden parempi tunnistaminen ja yhteistyöverkoston luominen sekä varautumisen liittyvän tuen saaminen.
Luo yhteistyörakenteet
Uudistus vakioi varautumisyhteistyötä luomalla selkeät yhteistyörakenteet koko Suomeen.
Maakuntien alueelle muodostuvat rakenteet, joissa yhteensovitetaan alueellinen riskiarviointi, turvallisuustilanteen seuranta, arviointi ja ennakointi, yhdessä suunnittelu, suunnitteluprosessien kehittäminen, tietojen jakaminen sekä yhdessä harjoittelu. Lisäksi määrittyy
selkeä roolitus varautumistoiminnassa, etenkin kuka on siitä vastuussa ja kuka sitä tukee.
Tämän myötä varautumisyhteistyö vakioituu ja jatkossa pystytään paremmin määrittelemään, minkälaista suorituskykyä maakunnan alueilta tulee edellyttää. Suorituskyvyn seuranta mahdollistaa myös uhkien valtakunnallisen seurannan, jonka myötä saadaan parempi
ymmärrys siitä, miten valtakunnallisesti määriteltyihin uhkiin on varauduttu alueellisesti ja
onko siinä mahdollisesti jotain kehitettävää.
Tunnistaa alueelliset toimijat ja luo yhteistyöverkoston
Alueellinen yhtenäisyys parantaa häiriötilanteen aikaista toimintaa tunnistamalla alueelliset
toimijat sekä niiden toimintatavat. Yhtenäisyyttä parantavat muun muassa alueelliset yhteiset harjoitukset sekä kokoontumiset, joiden koetaan tuovan suurta lisäarvoa uudistuksen
myötä. Yhteiset kokoontumiset parantavat myös tiedon välittämistä alueella sekä auttavat
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muodostamaan alueella verkoston, jossa on edustettuna kaikki varautumistoiminnan kannalta relevantit alueelliset toimijat. Alueellisen verkoston avulla on jatkossa helpompi koota
alueelliset toimijat yhteen keskustelemaan alueellisesti jaettavista tehtävistä sekä roolituksista toimijoiden kesken. Nykyisellään on olemassa valtion tasolla Turvallisuuskomitean toimesta toimiva ennakointiverkosto, jonka tehtävänä on koota eri hallinnonalojen verkostoista
toimijoita yhteen ja pari kertaa vuodessa tarkastella turvallisuuteen liittyvää ennakointia valtakunnallisesti. Näiden verkostojen tapaamisista saatavat syötteet siirtyvät kansalliseen riskiarviointiin tehden niihin parannuksia. Tämä koetaan olevan konseptina vietävissä maakunnan tasolle, sillä uudistuksen myötä maakuntiin tuleva yhteistyömalli koetaan hyvin samantyyliseksi, joka mahdollistaisi tällaisen rakenteen muodostamisen.
Tukee varautumista
Uudistuksen koetaan parantavan etenkin yksittäisten toimijoiden varautumistasoa, jotka eivät ole nykyisellään olleet varautumistoiminnassa niin vahvasti mukana tai eivät ole kyenneet siihen omin resurssein osallistumaan. Näistä esiin nostettavissa ovat kunnat, järjestöt
sekä yksityisen sektorin toimijat. Haastateltavat kokevat, että maakunnan tukemisroolin
merkitystä ei olla kuitenkaan korostettu lakiluonnoksissa riittävästi, vaikka se koetaan olevan yksi tärkeistä uudistuksen myötä tulevista asioista.

4.2.2 Uudistukseen liittyvät haasteet
Haastateltavat kokevat maakuntauudistukseen liittyvän positiivisten puolien lisäksi haasteita. Niiden ei kuitenkaan koeta olevan uudistusta rikkovia, vaan näihin tarvitaan lainsäädännössä selventämistä, tarkentamista sekä määrittämistä. Suurimmiksi haasteiksi tunnistettiin maakuntien vastuiden ja tehtävien tarkentaminen, keskushallinnon ja maakunnan välisen
yhteensovittavan toimijan puuttuminen, Turvallisuuskomitean suhde alueellisen yhteisen
varautumisen yhteensovittamisessa, maakuntien varautumisen resursointi ja poliittiset vaikutukset, valinnanvapauden vaikutukset varautumiskykyyn sekä kaupunkeihin liittyvät alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamishaasteet.
Maakuntien vastuiden ja tehtävien tarkentaminen
Suuri osa maakunnille sekä alueellisille toimijoille siirtyvistä tehtävistä sekä vastuista koettiin olevan vielä epäselviä, jotka tulisi määritellä tarkemmin. Epäselvyyttä on aiheuttanut se,
että uudistuksessa annetut lainsäädöllisen velvoitteet on koettu pitkälti suosituksiksi, eikä
käytännön toteuttamisen keinoiksi tai konkreettisiksi esimerkeiksi. Uudistuksen myötä lakkautettavien aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten osalta
siirtyvät tehtävät koettiin tarkennusta tarvitseviksi, sillä niitä ei ole määritelty tarkasti uudistuksen lakiluonnoksissa.
Osa haastateltavista koki, että lainsäädännössä ei ole määritelty riittävän tarkasti sitä, mitkä
häiriötilanteet olisivat sellaisia, jotka eivät siirtyisi toimialakohtaiseen käsittelyyn, vaan
jotka jäisivät alueellisen yhteisen varautumisen piiriin. Tällöin korostuu kysymys siitä, että
mikä on maakunnan rooli ja vastuu häiriötilanteen aikaisessa toiminnassa. Yleisenä huolenaiheena koettiin, että maakunnan varautuminen jäisi liian yleiselle tasolle, eikä heijastuisi
ollenkaan toimintatasolle. Haastateltavien keskuudessa kuitenkin todettiin, että maakunnan
vastuu häiriötilanteen aikaisessa toiminnassa ei tulisi irtaantua, vaikka sen toteuttamisvastuu
siirtyisikin toimivaltaiselle viranomaiselle häiriötilanteen aikaisessa toiminnassa.
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Selvennystä koetaan tarvitsevan siinä, miten maakunnan toimialojen, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon välinen yhteistyö toteutetaan.
Vaikkakin edellä mainitut toimialat vastaavat itse omasta varautumisestaan, niin selvennystä
koettiin tarvittavan siihen, miten maakunnan tulisi jatkossa yhteensovittaa niiden keskinäistä
sekä omaa varautumistoimintaansa. Lisäksi huolenaiheena nousi, kuka oikeasti olisi tästä
todellisuudessa vastuussa, sillä lainsäädännössä sen on määritelty olevan maakunnan vastuulla. Tämä koetaan liian laajaksi ilmaisuksi, jolloin maakunnan sisällä tulee tapahtua delegointia siitä, kuka sen todellisuudessa ottaa vastuulleen ja toteuttaa sitä.
Keskushallinnon ja maakunnan välisen yhteensovittavan toimijan puuttuminen
Uudistuksen myötä muodostuvat uudet 18 maakuntaa koetaan osittain haastaviksi varautumisen yhteensovittamisen kannalta. Tähän syynä on niiden korkea lukumäärä sekä niiden
pieni alueellinen kattavuus. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon puolella sairaanhoitopiirit ja erityisvastuualueet ovat rajoitettu viiteen, sillä maakuntien määrä on koettu olevan
liian suuri ja vaikeasti yhteensovitettavissa. Tulevia maakuntia sekä niiden alueita pidetään
kuitenkin toimivina kokonaisuuksina, jotka pystyvät alueellisesti yhteensovittamaan varautumista, sillä niihin muodostetaan selkä johto, joka valvoo alueen kokonaisuutta.
Uudistuksen myötä Sisäministeriön lainsäädännöllinen vastuu on alueellisen varautumisen
yhteensovittamisessa, jolla käytännössä tarkoitetaan alueellisen yhteisen varautumiseen liittyvää ohjeistusta ja tukemista. Tämä tarkoittaa, että Sisäministeriöllä on yhteensovittamisvastuu suoraan tuleviin 18 maakuntaan. Tämä koetaan varautumisen yhteensovittamisen
kannalta haasteelliseksi, sillä nykytilanteessa tämä on tapahtunut alueellisten keskittymien
kautta (aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Tästä syystä suurin osa haastateltavista kokee tarpeelliseksi muodostaa alueellisia keskittymiä tai toimijoita,
jotka alueellaan pystyvät hoitamaan useamman maakunnan yhteensovittamista parantaen
alueellista koordinaatiota keskushallinnon ja maakunnan välillä. Alueellisten keskittymien
koetaan olevan myös oleellisia maakuntien välisen yhteistyön, keskushallinon kanssa tapahtuvan kommunikoinnin sekä tiedon jakamisen kannalta.
Mahdollisina alueellisina keskittyminä nostettiin ERVA-alueet, LUOVA-virastot sekä aluehallintovirastoilta Sisäministeriöön siirtyvät varautumistoimijat. ERVA-alueita korostettiin
muutamaan otteeseen, sillä ne tulevat muodostumaan joka tapauksessa, mutta niiden pääsääntöiseksi haasteeksi nostettiin niiden alueellisen rakenteen loogisuuden puuttuminen.
Myös LUOVA-virastojen mahdollisuutta pohdittiin, mutta niiden ongelmaksi koetaan kyseisen viraston tarkoitusperä, joka ei lähtökohtaisesti ole varautumistoiminnan tukeminen.
Lisäksi aluehallintovirastoilta Sisäministeriön puolelle siirtyvät varautumistoimijat nähtiin
mahdollisuutena, sillä tämänhetkisen ymmärryksen mukaan niiden olisi tarkoitus jäädä nykyisille alueilleen. Tällöin nähtäväksi jää, kykenevätkö ne muodostamaan riittävää koordinaatiota alueilleen. Haastatteluissa kuitenkin korostettiin, että tässä vaiheessa uudistusta ei
tulisi lisätä minkäänlaista uutta toimijaa tähän rakenteeseen, vaan tulisi tarkemmin miettiä,
miten alueellinen yhteensovittaminen käytännössä toteutetaan käytössä olevien resurssein.
Huolenaiheena nousi myös varautumisen yhteensovittamisen haastavuus etenkin, kun ohjaus tulee eri puolilta Suomea. Häiriötilanteen kannalta olisi suotavaa olla alueellinen taho,
jonka ymmärrys kyseisen alueen erityispiirteistä sekä toimintatavoista edesauttaisi oikeanlaisen ohjauksen mahdollistamisen. Tämä koetaan korostuvan varautumiseen liittyvässä ohjeistuksessa, sillä esimerkiksi Etelä-Suomesta Pohjois-Suomea koskevan häiriötilanteen ohjaamisen ei koeta onnistuvan optimaalisella tavalla.
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Turvallisuuskomitean rooli alueellisessa yhteisessä varautumisessa
Haastatteluissa nousi ilmi, että lainsäädännössä ei ole määritelty, miten Turvallisuuskomitean valtakunnallinen sekä maakuntien alueellinen yhteinen varautuminen tulee olemaan yhteensovitettu. Turvallisuuskomitean rooli on nykyisellään rajattu avustamaan valtioneuvostoa yhteisen varautumisen ja kokonaisturvallisuuden asioissa. Tällöin Turvallisuuskomitean
intresseihin kuuluu myös tietää alueellisen yhteisen varautumisen kipupisteistä ja kehittymisestä. Tästä syystä haastateltavien keskuudessa ihmetystä aiheuttaa se, että lainsäädännössä
Turvallisuuskomitean roolia valtakunnallisen varautumisen valvojana ei ole linkitetty alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamiseen, vaan tämä on määritelty Sisäministeriön tehtäväksi. Turvallisuuskomitean valtakunnallisen varautumisen yhteensovittamisen
puolesta keskustelua on herättänyt sen yhtenäisyyden puuttuminen ministeriöiltä tulevan varautumiskoordinoinnin kanssa. Tämä on aiheuttanut ristiriitaisuuksia varautumiseen liittyvässä ohjeistuksessa, joka on saattanut olla eriävä Turvallisuuskomitean ja ministeriöiden
välillä.
Maakuntien varautumisen resursointi ja poliittiset vaikutukset
Uudistuksen myötä maakuntien resursointi tapahtuu valtion asettamana, josta alueellisesti
päättävät maakuntakonsernien johdot. Osa haastateltavista kokee, että keskustelua liittyen
siihen, miten maakuntakonsernin oma varautuminen järjestetään ja mitkä ovat siihen käytettävissä olevat resurssit, on ollut liian vähän. Maakuntajohto päätetään vaalien avulla säännöllisin ajanjaksoin, jolloin poliittinen agenda liittyen varautumisen resursointiin vaihtuu
hallituskausittain. Tällöin tärkeää on varautumisen tärkeyden korostaminen ja että se jatkuu
systemaattisesti jokaisella maakuntajohdolla yhtä vakavasti. Huolenaiheena tähän liittyen on
mahdollisten resurssien niukkuus, joka on riippuvainen siitä, kuinka maakuntajohdossa ymmärretään varautumisen tärkeys ja miten paljon siihen tulisi sijoittaa. Maakuntien resursoinnin koetaan vaikuttavan myös olemassa olevien yhteistoimintarakenteiden resursointiin,
jotka saattavat vähentyä muun muassa kaupungeissa sekä muissa olemassa olevissa yhteistoimintamalleissa.
Valinnanvapauden vaikutukset varautumiskykyyn
Maakuntauudistuksen myötä kaavailtu valinnanvapaus määrittelee paljolti sen, mitkä tahot
jatkossa tuottavat palveluita kansalaisille. Valinnanvapauden myötä tämä saattaa keskittyä
paljolti yksityisten toimijoiden hoidettavaksi, jolloin kysymykseksi nousee, miten kriittisten
palveluiden tuottajien varautumiseen liittyvä suorituskyky voidaan varmistaa ja se, että heidät myös velvoitetaan siihen. Osa haastateltavista kokee, että maakuntalakiluonnoksessa kirjoitetut velvoitteet, eivät välttämättä ole riittäviä sille, että yksityisten yritysten varautumiskyky häiriötilanteita varten olisi riittävä. Tällöin hankintakilpailutusvaiheessa on kriittistä
tunnistaa, onko toimijalla varautumisvelvollisuutta ja jos on, niin miten varmistetaan sen
olevan riittävällä tasolla.
Kaupunkien yhteensovittaminen
Uudistuksen myötä alueellisen varautumisyhteistyön yhdeksi haasteeksi nousee kaupunkien
integroiminen osaksi alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä. Useat kaupungit ovat nykyisellään hyvin itsenäisesti hoitaneet omaa varautumistaan ja tehneet yhteistyötä lähialueen
toimijoiden kanssa. Tällöin haasteeksi muodostuu, mitä lisäarvoa kaupungit saavat maakuntien kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä: synnyttääkö se esimerkiksi lisäkoordinaatiota tuomalla yhden lisäyhteistyötason kaupunkien ja keskushallinnon väliin. Tämän lisäarvon koetaan lähtökohtaisesti olevan kohtuullisen alhainen. Kaupunkien näkökulmasta maakuntien
kanssa tapahtuva yhteistyö nähdään tärkeänä, sillä sen koetaan lisäävän ymmärrystä muista
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alueellisista toimijoista sekä tiedostetaan, että häiriötilanteet eivät tapahdu pelkästään omalla
alueella. Yhteistyön kannalta on tärkeää määritellä, mitä maakunnat haluavat kaupungeilta,
joka määrittelee hyvin vahvasti yhteistyön tärkeyttä ja suhdetta. Haastatteluissa esitettiin,
että kaupungit voisivat muun muassa antaa kaupungeille parhaita käytäntöjä sekä asiantuntijatukea varautumiseen liittyvissä asioissa.
Kaupungit nähdään tärkeinä toimijoina alueellisessa yhteisessä varautumisessa, sillä he
omaavat nykyisellään kyvyn varautua erinäköisiä uhkia vastaan. Tämä tarkoittaa, että kaupungeilla on olemassa jotain siihen allokoitua resursseja esimerkiksi asiantuntijoiden osalta.
Tällöin on järkevää hyödyntää sitä osaamista maakunnan yhteisen pöydän keskusteluissa ja
keskustella yhteisesti, miten varautumista kannattaisi toteuttaa. Maakunnan toimijoiden ei
kuitenkaan kannata suoraan kopioida kaupunkien varautumismalleja, sillä ne tulee sovittaa
alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla huomioiden alueelliset erityispiirteet.

4.3 Alueellisen yhteisen varautumisen määritteleminen
Alueellinen yhteinen varautuminen tarkoittaa kaikkea sitä, joka varmistaa maakunnan alueen toimijoiden mahdollisimman tehokkaan yhteisen toiminnan. Tällä tarkoitetaan toimia,
joiden avulla saadaan koottua toimijat yhteen ja yhtenäistettyä varautumiseen liittyvää suunnittelua, toimintatapoja sekä ajattelua. Häiriötilanteen sattuessa alueellisesti tunnemme toisemme, luotamme toisiimme, tiedämme yhteisesti toisten toimintatavat sekä pystymme edistämään häiriötilanteen aikaista toimintaa. Tärkeää alueellisessa yhteisessä varautumisessa
on, että alueellisesti ollaan pohdittu riskejä ja omaa toimintaa on iskostettu niiden hoitamiseen yhteisen suunnittelun kautta, jossa yhteisesti tunnistetaan alueellisia riskejä. Toisaalta
alueellinen yhteinen varautuminen koostuu riskiarvioinnista, jonka avulla pystytään muodostamaan yhteinen varautuminen uhkakuvien nähden ja varmistamaan kaikkien alueella
olevien toimijoiden toimintakyky mahdollisten uhkakuvien käydessä toteen. Alueellinen yhteinen varautuminen voidaan terminä nähdä harhaanjohtavana, sillä kaikkea varautumiseen
liittyvää toimintaa ei ole jaettu yhteisesti. Tämä tarkoittaa, että on paljon sellaisia yhteiseen
varautumiseen määriteltyjä asioita, joihin alueellisille toimijoille ei ole asetettu vastuita, jolloin niihin ei ole välttämättä yhteisesti varauduttu. Tällöin tarvitaan vahvaa alueellista yhteensovittamista, jotta voidaan vahvistaa se, että kaikkeen ollaan alueella yhteisesti varauduttu.

4.3.1 Aikajänne
Haastateltavat kokevat alueellisen yhteisen varautumisen etenkin ennakoivana toimintana,
jonka tulee olla pitkällä tähtäimellä suunnitelmallista, ja jota tulisi harjoittaa säännöllisesti
vähintään muutaman kerran vuodessa. Alueella olevien toimijoiden välisen varautumisyhteistyön tulisi olla päivittäistä ja sen tulisi olla osana toimijan normaaleja toimintoja. Ennakoiva varautuminen voidaan nähdä dynaamisena toimintana, joka muuttuu tilanteen vaatiessa aikajänteen mukaisesti. Esimerkiksi uhkaan varautuessa muun muassa varautumiseen
liittyviä suunnitelmia tarkennetaan tarvittaessa tiheämmällä aikajänteellä, ja kun uhka muuttuu häiriötilanteeksi, joudutaan varautumiseen liittyviä suunnitelmia päivittämään tiheämmin uhkakuvan tarkentuessa ja mahdollisen häiriötilanteen laukeamisen todennäköisyyden
suurentuessa.
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Alueellinen yhteinen varautuminen on liitoksissa operatiivisen toiminnan eli häiriö- ja poikkeustilanteiden aikaisen toiminnan kanssa, sillä hyvin hoidettu varautuminen valmistaa häiriötilanteisiin mentäessä luomalla sille pohjan. Tilanteita varten on harjoiteltu, tunnistettu
tilanteen kannalta relevantit toimijat ja tutustuttu niiden toimintamalleihin. Operatiivisen toiminnan koetaan lähtökohtaisesti olevan toimintavaltaisen viranomaisen hoitamaa toimintaa,
josta ei kuitenkaan tulisi poissulkea maakunnan roolia. Osa haastateltavista kokee, että maakuntien roolina häiriötilanteen aikana on muodostaa kokonaiskuva tilanteesta ja tukea maakuntakonsernin toimialoja, vaikka sitä ei ole lainsäädäntöön kirjattu. Lisäksi maakuntien on
tärkeä seurata operatiivista toimintaa ja ottaa siitä syötettä muun muassa parhaiden käytäntöjen muodossa takaisin ennakoivan varautumisen kehittämiseen.

Kuva 17. Maakunnan harjoittaman ennakoivan varautumisen suhde toimivaltaisten viranomaisten operatiiviseen toimintaan.

4.3.2 Maakuntien rooli
Alueellisen yhteisen varautumisen kannalta on tärkeää, että löytyy vastuutaho, joka kykenee
yhteensovittamaan varautumistoimintaa alueellisesti. Sillä tulisi lisäksi olla mahdollisuus
selvittää alueen eri toimijoilta varautumiseen liittyviä asioita, esimerkiksi miten yksittäiset
toimijat ovat varautuneet sekä onko kaikilla riskiarviot tehtynä yhteisesti tunnettuihin riskeihin. Uudistuksen myötä Sisäministeriöllä on laillinen velvoite edellyttää maakunnilta alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamista maakunnan alueella. Maakunnat voivat
kuitenkin tehdä itse päätöksen siitä, onko alueella jokin toimija, joka voisi ottaa siinä suurempaa roolia. Haastatteluissa korostetaan, että pelastustoimi voidaan nähdä tällaisena toimijana.
Maakuntien roolina tunnistetaan maakunnan alueella olevien toimijoiden yhteen kokoajana
toimiminen. Tämä tarkoittaa maakunnan alueella olevien toimijoiden tunnistamista sekä niiden yhteensaattamista tekemään yhdessä varautumisyhteistyötä. Käytännön toteuttamisen
keinoina voidaan pitää yhteistyöfoorumeita, joihin relevantit alueelliset toimijat kootaan yhteen keskustelemaan ja suunnittelemaan varautumiseen liittyviä asioita. Tässä maakunnan
rooli olisi toimia fasilitaattorina, joka olisi vastuussa rakenteiden pitämisestä eli vastaisi kokousten, harjoituksien ja työpajojen pitämisestä sekä määrittelisi niiden sisällön.
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Maakuntia pidetään luontevina kokonaisuuksina, joissa entuudestaan tehdään kaikenlaista
työtä yhdessä. Maakunnat koetaan alueella merkittävänä julkishallinnon toimijana, jolloin
niitä voidaan automaattisesti pitää erittäin merkittävänä ja luonnollisena varautumistoiminnan yhteensovittajana. Uudistuksen myötä maakuntiin saadaan muodostettua rakenne, jossa
tietoja voidaan vaihtaa, toimijat voivat tutustua toisiinsa rakentaen luottamusta sekä tehdä
valmiussuunnitelua yhdessä, johon kuuluvat alueelliset yhteiset riskiarvioinnit sekä harjoitustoiminta. Lisäksi tunnistetaan alueella olevia vahvuuksia ja heikkouksia sekä yhteensovitetaan niiden pohjalta alueellista varautumistoimintaa.
Maakuntauudistuksen myötä maakuntien tehtäviksi voidaan ajatella varautumisen osalta
kaksi päätehtävää: maakuntakonsernin sisäinen varautuminen sekä alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittaminen maakunnan alueella. Lisäksi maakunnan tehtävänä voidaan
korostaa keskushallintoon päin kohdistuvan viestinnän toteuttaminen, joka tarkoittaa muun
muassa maakunnan tilasta ilmoittamisen keskushallinnolle säännöllisin ajoin sekä alueellisen tilannekuvan jakamisen. Lisäksi maakunnan tulisi jakaa jollakin tasolla tekemisen tapoja
ylemmälle tasolle, jotta valtakunnallisesti voidaan kuvata, miten maakunta varautumisen
asioissa toimii.
Maakuntakonsernin sisäinen varautuminen tarkoittaa maakunnan toimialojen varautumisen
yhteensovittamista alueellaan. Toimialoilla tarkoitetaan maakunnan vastuulla olevia operatiivisia järjestämisvastuita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, pelastustoimeen sekä
ympäristöterveydenhuoltoon liittyen. Maakuntien vastuulla on näiden palveluiden takaaminen siten, että ne toimivat kaikissa turvallisuustilanteissa. Alueellisen yhteisen varautumisen
yhteensovittamisella tarkoitetaan alueellisen varautumistoiminnan mahdollistamista, yhteensovittamista ja tukemista maakunnan alueella sekä maakunnan alueen toimijoiden yhteenkokoamista. Näiden toimintojen tarkoituksena on varmistaa, että maakunnan suorituskyky pysyy hyvänä varautumistoiminnassa sekä kehittyy uhkakuvien edellyttämällä tavalla.
Tällöin tärkeänä maakunnan tehtävänä on tukea alueella olevia toimijoita ja ottaa ne mukaan
varautumisyhteistyöhön. Ensisijaisena voidaan pitää pienten kuntien tukemista varautumistoiminnassa, sillä niiden varautumistaso voi olla huomattavasti heikompi ja vaihdella keskenään suuresti. Käytännössä maakuntien tulisi tukea jatkossa alueen toimijoita valmiussuunnittelussa sekä toimijat myös pystyisivät lähestymään maakuntia, jos niiden tekemisessä tarvitaan tukea.

4.3.3 Toteuttamiskeinot
Uudistuksen myötä alueellisen varautumisyhteistyön kannalta tärkeimpänä pidetään yhteistyöfoorumeita tai toisella nimellä kutsuttuna valmiusfoorumeita. Näiden foorumien tarkoituksena on koota maakunnan alueelta kaikki relevantit turvallisuustoimijat yhteen keskustelemaan alueellisen yhteiseen varautumiseen liittyvistä asioista. Osaltaan myös tärkeinä varautumisyhteistyön toteuttamiskeinoina pidetään kasvokkain tapahtuvaa viestintää, puheluja, sähköpostiviestejä sekä muun muassa harjoituksia ja työpajoja.
Yhteistyöfoorumeiden osalta koetaan, että niiden rakenteen tulisi olla joustava, joka mahdollistaisi eri tasoisten tapaamisten pitämisen. Tällöin mahdollistettaisiin viranomaisten kesken luokitellun ja luottamuksellisen tiedon vaihtaminen siten, että tietoturvallinen tietojen
käsittely voidaan varmistaa. Foorumeita pitäisi pystyä myös jaottelemaan teemojen mukaisesti omiin alityöryhmiin, joissa käsiteltävät asiat olisivat erilaisia kuin ylemmän tason työ-
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ryhmissä. Kuitenkin on muistettava, että foorumeissa käsiteltävän tiedon tulisi lähtökohtaisesti olla kaikkien alueellisen varautumisyhteistyön toimijoiden tiedossa, jolloin tietyn tason
läpinäkyvyys tulisi pitää mielessä.
Yhteistyöfoorumien osalta haasteena koetaan relevanttien toimijoiden määritteleminen,
jotka tulisi kutsua varautumisyhteistyöhön. Haasteena tähän liittyen on noussut foorumien
koko, joka maakunnan alueen kokonaisuuden ja toimijoiden lukumäärän huomioon ottaen
voi kasvaa hyvin suureksi. Tähän liittyen haasteena korostetaan järjestöjen ja yritysten mukaan ottamista, sillä heitä koetaan olevan vielä enemmän. Ratkaisuna nostetaan esiin yhteystietotahot, jotka toimisivat välikäsinä tiedon välittämisen kannalta niille, jotka eivät pysty
osallistumaan yhteisiin foorumeihin. Tällöin esimerkiksi järjestöedustaja voisi toimia välikätenä muille järjestöille. Lisäksi koetaan, että foorumit tulisi olla jaettavissa alaryhmiin,
joihin pystytään jakamaan foorumeissa käsiteltäviä asioita, jotka eivät ole relevantteja yhteisesti käytäviksi. Tämän koetaan myös rajaavan yksittäisissä foorumeissa olevien toimijoiden määrää. Kuitenkin lähtökohtaisesti kaikkien turvallisuudesta vastaavien toimijoiden
tulisi olla edustettuna näissä foorumeissa.
Yhteistyöfoorumeissa käsiteltävät tiedot koetaan myös yhtenä asiana, joka tulisi ottaa huomioon niitä suunniteltaessa. Foorumeissa käsiteltävien tietojen puolesta koetaan tärkeäksi
määrittely, mitä toimijoita foorumeihin kutsutaan. Tässä korostetaan etenkin edustavan tahon roolia, joka määrittelee paljolti näkemystä käsiteltävistä aiheista. Esimerkiksi kunnan
johtajien läsnäolo aiheuttaa erilaista keskustelua ja käytäviä asioita, kuin jos sinne kutsuttaisiin turvallisuuden asiantuntijoita. Lisäksi on tärkeää määritellä, mitä foorumeissa käsitellään, mitkä ovat olennaiset teemat, tuleeko huomioida alueellisia erityispiirteitä tai muita
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat käsiteltäviin asioihin. Myöskään foorumeissa käsiteltävien
asioiden ei tulisi olla liian syvällisiä eikä käytännöllisiä, jotka rajaisivat sen liian toimijakohtaiseksi keskusteluksi. Olennaista on selkeän agendan määritteleminen, jotta foorumit eivät
muutu liian yleisiksi tapaamisiksi ja verkostoitumistilanteiksi, ja että työstä tulee käytännön
hyötyjä varautumiseen.

4.3.4 Valtakunnallinen yhteensovittaminen
Valtion tasolla tapahtuvan varautumisen yhteensovittamisen tärkeys on merkittävä, sillä sen
myötä pystytään varmistamaan tasainen varautumistaso valtakunnallisesti. Maakuntauudistuksen myötä valtionjohdossa Sisäministeriön vastuulle siirtyy alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, joka tarkoittaa maakuntien alueella tapahtuvan varautumistoiminnan yhteensovittamista sekä ohjausta. Haastateltavat korostavat, että maakunnille jää toimintavaltuudet yhteensovittaa varautumistoimintaa omalla alueellaan. Tällöin valtiojohdon vastuulle
jää valvojan, toimintaan velvoittajan sekä varautumisen yhdenmukaistajan rooli, joka antaa
maakunnille raamit toiminnan käytännön toteuttamisesta. Tähän yhtenä syynä on maakuntien alueelliset erot, jotka suuresti vaikuttavat siihen, miten alueellista varautumista käytännössä toteutetaan. Tällöin valtiojohdosta sitä ei voida määritellä tarkasti.
Valtion tason varautumisen yhteensovittaminen koostuu valtakunnallisten uhkien ja uhkamallien tunnistamisesta sekä niiden perusteella tehtävästä riskiarvioinnista. Valtakunnallisesti tunnistetut uhkamallit koetaan hyvänä pohjana alueelliselle varautumistyölle, sillä niiden avulla pystytään tunnistamaan valtakunnalliset riskit ja soveltamaan niitä alueellisesti.
Tällöin valtakunnallisesti tulisi määritellä kaikki mahdolliset uhkakuvat, jotka tarvitsevat
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joko valtakunnallista tai alueellista varautumista. Tämän etuna koetaan, että valtakunnallisesti uhkamallien määrittäminen poistaa toimijakohtaisen näkökulman laajentumisen, esimerkiksi pelastustoimivetoisen varautumisen ongelmana voi olla sen ohjaaminen perustuen
pelastustoimen uhkakuviin.
Haastateltavat kokevat, että Sisäministeriön rooli alueellisen varautumisen yhteensovittamisessa ei tulisi olla kovinkaan vahvasti ohjaava, vaan enemmänkin alueellinen seuraaja, joka
valvoo varautumistilannetta valtakunnallisesti ja tarttuu epäkohtiin sekä ohjeistaa tarvittaessa. Kuitenkin oleelliseksi koetaan, että Sisäministeriön tulisi määrittää jonkinlaisia raameja ja tehtäviä alueelliselle varautumisyhteistyölle esimerkiksi, miten kokousjärjestelyt tulisi hoitaa sekä keitä kaikkia toimijoita tulisi olla niissä mukana. Yhteensovittamisen kannalta on kuitenkin muistettava alueelliset eroavaisuudet ja se, että käytännön toteutuksesta
vastuussa ovat maakunnat itse. Maakuntien osalta tärkeäksi koetaan alueella esiintyvien
ominaispiirteiden, nousevien häiriötilanteiden sekä alueellisen tilannekuvan ilmoittaminen
valtion tasolle, jonka myötä valtion tasolla saadaan valtakunnallinen käsitys varautumisen
tämänhetkisestä tilanteesta.
Alueellisten erojen huomioinnin koetaan olevan olennaista, sillä nykyään alueellisesti on
hyvin erilaisia yhteistyörakenteita sekä vastuusuhteita, jotka toimivat nykyisellään erittäin
hyvin tai niissä on alueellisesti selkeitä puitteita. Tällöin on valtakunnallisesti tärkeää yhteensovittaa varautumistoimintaa ja yhdenmukaistaa sitä valtakunnallisesti, jotta ei synny
alueita, joissa varautumistaso jää liian alhaiseksi. Tärkeätä on huomioida alueelliset riskit ja
löytää niistä alueellisesti olennaisimmat. Valtionjohdosta voi tulla ohjeistusta siihen, että
minkälaisiin uhkiin ja riskeihin valtakunnallisesti alueellisesti tulee varautua, mutta kaikki
niistä eivät ole relevantteja yksittäisten maakuntien näkökulmasta. Tällöin maakuntien on
pohdittava niiden vaikutusta oman alueen ja toiminnan kannalta, ja löydettävä sieltä ne olennaisimmat. Tämä vaikuttaa suuresti varautumisen käytännön toimintaan sekä muun muassa
siihen, minkälaisia toimijoita tarvitaan varautumistoiminnassa.
Alueellisessa varautumisen yhteensovittamisessa haasteeksi saattavat muodostua kaupungit
sekä muut nykyiset yhteistoimintamallit, jotka ovat pitkälti hoitaneet varautumistaan itsenäisesti omalla alueellaan. Tällöin on huolehdittava siitä, että kaupunkeja sekä olemassa olevia yhteistoimintamalleja ei pakoteta väkisin alueelliseen varautumistoimintaan siten, että
nykyiset toimintarakenteet muuttuisivat suuresti. Uudistus tapahtuu hitaasti, jolloin olemassa olevien toimivien rakenteiden integroiminen koetaan järkevämmäksi kuin aloittaa
kaikki alusta. Kuitenkin tärkeää on mahdollisuuksien mukaan yhteensovittaa kaikkien tahojen varautumistoimintaa, sillä siitä tulevat edut ovat alueellisen yhtenäisyyden ja varautumisen yhdenmukaisuuden puolesta kiistattomia.

4.4 Alueellisen yhteisen varautumisen toimijat
Lähtökohtaisesti turvallisuustoiminnassa tarvitaan kaikki alueella olevat kokonaisturvallisuuden toimijat. Ongelmana toimijoiden mukaan ottamisessa on ollut pitkälti ymmärtämättömyys eri toimijoiden tarpeellisuudesta varautumistoiminnan kannalta. Tämä on korostunut
etenkin elinkeinoelämän ja järjestöjen osalta, jotka koetaan kriittisinä toimijoina alueellisen
yhteisen varautumisen kannalta. Tähän syynä on etenkin elinkeinoelämän rooli turvallisuuskriittisten palveluiden tuottamisessa. Tällöin on ensisijaista, että kyseiset toimijat otetaan
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varautumiskeskusteluun mukaan, jotta voidaan varmistaa muun muassa tällaisten palvelutuottajien varautumiskyky. Tämä tulee korostumaan etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluissa, sillä yksityiset yritykset tulevat olemaan vahvemmin alihankkijoina terveydenhuoltoon liittyvissä palveluissa.
Toimijoiden mukaan saaminen
On koettu, että toimijoita ei tarvitse juurikaan motivoida mukaan turvallisuustoimintaan,
sillä alueellisesti tunnistetaan kattavasti riskit ja tiedetään, mitä varten varautumista tulee
tehdä. Yhteistyöhön osallistumisen kannalta tulisi olla läpinäkyvää, mitä lisäarvoa turvallisuustoimintaan osallistuminen tuo. Varautumisyhteistyöstä tulevan lisäarvon tulisi lähtökohtaisesti perustua Suomen palvelemiseen, eikä oman toiminnan tarkoituksenperän mukaisiin tavoitteisiin. Yhteistyöhön osallistuvan toimijan osalta lisäarvona voidaan nähdä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen pidemmällä tähtäimellä, sillä toimijat saavat yhteistoiminnan
myötä tukea varautumistoiminnassa muun muassa tuen sekä lisääntyneiden resurssien puolesta. Toimijoiden mukaan saamisessa haasteeksi saattaa muodostua passiivisuus, joka tarkoittaa tasasuhdannetilannetta turvallisuuden kentällä. Tällöin uhkat eivät ole läsnä, jolloin
yksittäiset toimijat eivät välttämättä niin helposti koe varautumisyhteistyön tärkeyttä ja esimerkiksi siihen liittyvää harjoitustoimintaa. Tämän koetaan helpottuvan jatkuvalla yhdessä
tekemisellä esimerkiksi dynaamisen riskikuvan avulla, joka päivittyy jatkuvasti ja vaati yhteistoimintaa sen ylläpitämiseksi.
Toimijoiden tunnistaminen
Alueellisten yhteisten varautumistoimijoiden tunnistamiseen tarvitaan selkeät menetelmät,
joiden avulla pystytään arvioimaan ja pohtimaan ne relevantit toimijat, jotka ovat oleellisia
kokonaisturvallisuuden osalta. Varautumistoiminnassa tarvittavat toimijat sekä muun muassa tarvittavat resurssit ovat tilannekohtaisia, jolloin eri tilanteissa esimerkiksi jokin kerhoryhmä voi olla tilanteen kannalta olennaisempi toimija kuin jokin muu viranomainen. Toimijoiden tunnistamisessa olennaista on myös alueelliset erot, jotka on määritelty osaksi toimijakokonaisuutta. Useat haastateltavista kokevat, että alueellisen yhteisen varautumisen
toimijoiden tunnistaminen voidaan perustaa riskiarviointiin, jossa jokaisen uhkakuvan kohdalla arvioitaisiin, mitkä toimijat ovat oleellisia sen kannalta. Tämän pohjalta muodostuu
selkeä ymmärrys tilanteen kannalta tarvittavista toimijoista, joiden avulla pystyttäisiin määrittelemään suoraan kyseisten toimijoiden roolit ja vastuut kyseisen häiriötilanteen kannalta.
Olennaiset toimijat
Haastatteluiden pohjalta alueellisen yhteisen varautumisen kannalta olennaisia toimijoita on
haastavaa luetella, sillä tuloksena saatiin luetteloita erinäisistä toimijoista. Luettelot edustivat olennaisia toimijoita alueellisen yhteisen varautumisen kannalta, mutta yksikään vastaus
ei ollut kokonaisuudessaan täydellinen. Tällöin jokaisesta vastauksesta jäi puuttumaan sellaisia toimijoita, jotka ovat selkeästi tunnistettavissa olennaisiksi toimijoiksi muiden haastatteluiden pohjalta. Tästä syystä olennaisempana tuloksena voidaan pitää muutamia kommentteja, joissa mainitaan olennaisten toimijoiden puuttumisen, joita ovat järjestöt ja elinkeinoelämä sekä se, että toimijat ovat määriteltävissä tilannekohtaisesti. Lisäksi olennaisena
voidaan pitää riskiarvioiden pohjalta muodostettuihin uhkakuviin perustuvaa arviointia tarvittavista toimijoista tilannekohtaisesti.
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Järjestöt
Järjestöt tulisi nähdä jatkossa entistä vahvemmassa roolissa alueellisen yhteisen varautumisen osalta. Tähän vaikuttavat muun muassa tiettyjen järjestöjen lainsäännölliset vastuut kokonaisturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä, jolloin niitä ei voida silloin poissulkea yhteisestä
keskustelusta. Järjestöjen etuna on vahvat verkostot, jotka tulisi olla hyödynnettävissä alueellisessa yhteisessä varautumisessa. Lisäksi järjestöillä on vahva rajapinta yhteiskunnan ihmisiin. Järjestöt pystyvät välittämään tämän rajapinnan kautta tietoa alueellisen yhteisen varautumisen pöytään ja korostamaan ilmiöitä, jotka eivät ole läpinäkyviä muiden toimijoiden
kautta. Tähän liittyen on tärkeää ymmärtää kansalaisrajapinnasta tulevaa tietoa ja ymmärtää
ne tärkeinä signaalin tuojina muun muassa nousevista alueellisista riskeistä. Järjestöjen mukaan ottamisessa on tärkeää määritellä selkeästi vastuut, jotka järjestöihin kohdistuvat. Lisäksi on muistettava, että kolmannen sektorin rooli ei ole lähtökohtaisesti viranomaisten palveleminen, vaan yhteiskunnan kansalaisten palveleminen, joka on huomioitava etenkin yhteistoiminnan kannalta. Järjestöjen osallistamisen kannalta koetaan olevan hyötyä, jos maakuntiin lisättäisiin yhteyshenkilö tai sihteeristö, jonka avulla vapaaehtoistyötä pystyttäisiin
helpommin integroimaan alueelliseen toimintaan mukaan.
Muut toimijat
Haastatteluissa keskustelua heräsi myös kysymys siitä että, mitkä ovat sellaisia toimijoita
joiden merkitys varautumistoiminnan kannalta ei ole yhtä relevanttia kuin toisten. Keskustelussa ilmeni erimielisyyksiä, jotka liittyivät asukasrajapinnan kytkemiseen sekä elinkeinoelämän tärkeyden tunnistamiseen varautumistoiminnan kannalta. Asukasrajapinnan osalta
tärkeys korostui useaan otteeseen sieltä tulevien signaalien myötä, mutta sen tärkeyttä ei
kuitenkaan tunnistettu kaikkien haastateltavien osalta. Tähän liittyen tarkentavia perusteluja
ei saatu. Elinkeinoelämän osalta korostettiin sen tuomaa lisäarvoa varautumisyhteistyön
kannalta sekä miten se olisi järkevintä kytkeä yhteistoimintaan. Yleisesti elinkeinoelämä
tunnistettiin tärkeäksi toimijaksi liittyen etenkin vastuusta kriittisen infrastruktuurin palveluiden tuottamisessa. Muita haasteita tunnistettiin elinkeinoelämän varautumiskyvykkyyden
ja tason varmistamisessa sekä useiden yksityisten yritysten kytkös ulkomaihin konserniohjauksen osalta. Viimeiseksi mainitun koetaan heijastuvan varautumistasoon ja miten se heijastuu valtakunnallisesti, sillä konserni ei voi määritellä valtakunnallisesti yhtenäistä varautumisenohjausta, vaan siinä on otettava huomioon alueen erityispiirteet.

4.5 Alueellinen yhteinen varautumisyhteistyö
Haastatteluissa varautumisyhteistyö koettiin olennaiseksi osaksi alueellista yhteistä varautumista. Keskusteluissa korostui maakuntien välinen, että maakunnan alueen toimijoiden välinen varautumisyhteistyö. Maakuntien välisen varautumisyhteistyön kannalta keskustelua
heräsi sen tärkeydestä, miten sitä tulisi toteuttaa ja kuka olisi siitä vastuussa. Toimijoiden
välisen varautumisyhteistyön kannalta keskusteltiin erityisesti menestystekijöistä.

4.5.1 Maakuntien välinen varautumisyhteistyö
Haastateltavien keskuudessa maakuntien välinen varautumisyhteistyö koetaan tärkeäksi ja
myös osittain välttämättömäksi, sillä onnettomuudet, häiriötilanteet sekä muut uhkakuvat
eivät katso alue tai organisaatiorajoja. Tällöin varautumisen ja operatiivisen toiminnan yhteensovittaminen korostuu, sillä alueiden rajat eivät saa vaikuttaa toiminnan laatuun, vaan
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sen on jatkuttava yhtä laadukkaana, kuin yksittäisten maakuntien sisällä. Täten on ensisijaista, että jonkin asteista yhteistyötä tehdään maakuntien välillä, jotta tositilanteessa osataan
toimia tarkoituksen mukaisella tavalla. Maakuntien välisen yhteistyön etuna on myös tuen
saaminen toisilta maakunnilta häiriötilanteen aikaisessa toiminnassa. Maakuntien välinen
yhteistyö koetaan lähtevän riskiarvioinnista, jossa maakunnat keskustelisivat keskenään riskeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista omaan toimintaan. Riskiarvioista tunnistetaan
alueille ominaisia uhkakuvia, jotka avaavat yleistä uhkamaailmaa, jonka myötä ymmärretään paremmin, onko maakuntien välistä yhteistyötä harjoitettava. Haastateltavat kokivat,
että maakuntien välinen yhteistyö tulisi tapahtua ohjauksen, suunnittelun yhteistyörakenteen
sekä valtakunnallistenharjoitusten keinoin.
Maakuntien välisestä varautumisyhteistyön yhteensovittamisen vastuutahoksi tunnistettiin
Sisäministeriö. Tämä on myös osittain määritelty maakuntalakiluonnokseen, jossa Sisäministeriön tehtäväksi mainitaan alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittaminen. Tämä
määritelmä ei kuitenkaan ole selvä, sillä haastateltavat eivät päässeet tässä yksimielisyyteen.
Pääsääntöisesti tämä on kuitenkin ymmärretty olevan Sisäministeriön tehtävä. Sisäministeriön osalta kommentoitiin, että sinne tulisi lisätä moniammatillista osaamista, sillä nykyisellään se koetaan liian tiettyjen turvallisuustoimijoiden vetoiselta. Ehdotuksena pohdittiin
muodostaa Turvallisuuskomitean tyyppinen komitea Sisäministeriöön, mutta sitä ei kuitenkaan koettu järkeväksi, sillä kahta rinnakkain olevaan tahoa ei ole järkevää muodostaa.

4.5.2 Varautumisyhteistyön menestystekijät
Haastatteluissa kartoitetut varautumisyhteistyön tekijät kuvastavat tekijöitä, jotka haastateltavat kokevat olevan tärkeitä varautumisyhteistyön kannalta huomioitavia asioita. Näistä
pystyttiin muodostamaan kolme kategoriaa, jotka kuvastavat varautumisyhteistyötä sen rakentumisen kannalta vaikuttaviin tekijöihin, käytännön yhteistyön tekijöihin sekä yhteistyön
muuttujiin, jotka kuvailevat varautumisyhteistyön kannalta huomioitavia asioita.

Kuva 18. Varautumisyhteistyöhön vaikuttavat tekijät.

Yhteistyön rakentuminen
Varautumisyhteistyön rakentumisen kannalta olennaista on toimijoiden mukaan saaminen.
On keskeistä, että varautumistoimintaan osallistuu kaikki keskeiset organisaatiot ja toimijat,
sillä häiriötilanteisiin varautumisen suunnittelussa ja harjoittelussa tulee olla mukana kaikki,
jotka ovat tilanteen aikaisessa toiminnassa tarvitaan. Kuitenkin toimijoiden mukaan saaminen vaatii jonkinlaista lisäarvoa. Oleellista on kertoa yhteistoiminnan merkitys ja syy, miksi
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toimijoiden tulee olla osana siinä. Tällöin toimijat saadaan motivoitua yhteistoiminnan piiriin.
Oleellisten toimijoiden lisäksi tulee myös tutustua muihin toimijoihin, sillä tositilanteen sattuessa on hyvä tietää toisen toimijan toimintatavoista jotain, jotta omaa toimintaa osataan
paremmin yhteensovittaa. Sillä koetaan, että ensimmäistä kertaa häiriötilanteessa tavattaessa
toiminta ei ole yhtä luontevaa ja yhteen hitsaantunutta, jos sitä olisi etukäteen jo harjoiteltu
tai yhdessä käyty läpi erilaisia toimintatapoja. Haastatteluissa menetelmänä toisten tuntemiseen maakuntien yhteistyöfoorumeiden lisäksi koettiin hyvänä tapana käydä toimijat läpi
yksitellen ja käydä läpi toimijan asiat. Tämän avulla saadaan selkeämpi ymmärrys muun
muassa yksittäisten toimijoiden varautumistoiminnan kyvykkyyksistä ja toimintatavoista.
Varautumistoiminnan kannalta koetaan tärkeäksi saada varautuminen osaksi yksittäisten toimijoiden arkea. Nykyisellään koetaan, että arjen kiireet aiheuttavat organisaatiossa välinpitämättömyyttä, joka heijastuu suoraan varautumistasoon. Tällöin on löydettävä riittävästi aikaa varautumistyölle. Haastatteluissa korostettiin, että tulisi muodostaa arkipäiväinen toimintamalli siitä, kun tilanne tunnistetaan tulisi siitä saada heti tietoa, jonka pohjalta toimijat
voisivat ruveta nostamaan valmiuttaan ja varautumaan siihen. Tämän tulisi muun muassa
heijastua siihen, milloin valmiuteen siirrytään, miten viestitään sekä miten tilannetta johdetaan. Yleisesti ottaen on kuitenkin tärkeää löytää varautumiselle aikaa, sillä sen koetaan esimerkiksi vaikuttavan luottamuksen syntymiseen.
Yhteistyön rakentumisen osalta yhtenä tärkeimmistä asioista koettiin olevan luottamus. Ilman luottamusta toiminnan kehittyminen koetaan olevan haastavaa. Luottamus tulisi lähtökohtaisesti rakentua kasvokkain tapahtuvalla tekemisellä, kuten harjoitusten ja kokoontumisten avulla, kuitenkin myös epäviralliset verkostot koetaan siinä tärkeiksi. Nykyisellään
luottamuksessa koetaan olevan kehittämisvaraa ja se korostuu etenkin ylemmällä tasolla,
kuten valtion- ja aluetasolla, eikä niinkään paikallistasolla. Haasteita luottamukseen syntymiseen aiheuttaa toimijakierto, jonka myötä organisaatioiden toimijat muuttuvat, jotka heijastuvat toimijakohtaiseen luottamukseen. Lisäksi haasteita luottamuksen syntymisen kannalta voi aiheuttaa yksittäisten toimijoiden välillä olevan henkilökemian heikkoudet. Pahimmassa tapauksessa henkilökemian ongelmat saattavat heijastua yksittäisten toimijoiden ulkopuolelle jättämiseen sekä luottamuksen heikentymiseen.
Luottamuksen lisäksi yhteistyön rakentumisen kannalta olennaisiksi asioiksi korostettiin yhteistyön tasavertaisuus, yhteisen ymmärryksen muodostaminen, selkeiden roolien jakaminen
sekä yhteisten tavoitteiden määrittäminen. Tasavertaisuudella tarkoitetaan, että yhteisyön
toimijat tulee ymmärtää tasavertaisina toisiinsa nähden, jossa kukaan ei johda, vaan kaikki
ovat tasavertaisia tekemisessä. Tässä korostettiin maakunnan johtajan roolia, jonka tulee
kyetä ottamaan kaikki maakunnan alaiset toimijat tasavertaisina yhteistyökumppaneina. Varautumisyhteistyön kannalta korostetaan myös yhteisen ymmärryksen muodostamista maakunnan alueelle. Tällä tarkoitetaan, että alueella on ymmärrettävä, mitä varautuminen pitää
sisällään, mitä kokonaisuuksia siihen kuuluu, mitä tekemistä se pitää sisällään. Tämä heijastuu myös siihen, että varautumisyhteistyössä täytyy olla selkeät tavoitteet sekä roolitukset,
jotta toimijat ymmärtävät, mitä varten työtä tehdään ja mikä on heidän merkitys yhteistoiminnan kannalta. Roolituksien osalta toimijoiden kesken on kyettävä määrittämään yhteinen
näkemys yksittäisten toimijoiden tehtävistä ja vastuista. Lisäksi niiden tulee olla sellaisia,
että ne tukevat kokonaisuutta ja suorituskykyä. Yhteiset tavoitteet tulee määritellä tarkasti,
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sillä muuten saattaa olla vaarana, että yhteistyöllä ei ole selkeää suuntaa ja esimerkiksi maakuntien alueella järjestettävät yhteistyöfoorumit muuttuvat pitkälti kahvittelukerhoiksi. Tällöin on varmistettava, että tavoitteet ovat konkreettisia, jotka sitouttavat toimijat mukaan
yhteistoimintaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käytännön yhteistyö
Käytännön yhteistyön kannalta tärkeimpänä tekijänä voidaan pitää yhdessä tekemistä. Yhdessä tekeminen luontaisesti parantaa yhteistyötä, sillä sen myötä opitaan tuntemaan toiset
toimijat sekä ymmärretään paremmin muiden toimintatavat. Yhdessä tekemisen myötä opitaan myös tunnistamaan yksittäisten toimijoiden tarpeet sekä ymmärretään paremmin mitä
lisäarvoa varautumistoiminta tuo toimijoille. Yhdessä tekemisen kannalta on luontaista, että
konkreettinen yhteistyö tehdään per uhkamalli tai häiriötilanne, josta saadaan konkreettista
suorituskykyä aikaiseksi. Yhdessä tekemisen kannalta oleellista on myös työn jakaminen,
joka tarkoittaa oman työn jakamista muille toimijoille. Tehokkaan yhteistyön kannalta kaikkien toimijoiden ei tarvitse tehdä kaikkea, vaan työtä tulisi kyetä jakamaan toimijoiden välillä. Tällöin voidaan varmistaa, että yksi toimija ei kuormitu liikaa, jonka myötä se ei kykene
suorittamaan kaikkia sille asetettuja tehtäviä.
Konkreettisen yhteistyön kannalta tärkeiksi tekijöiksi nostettiin harjoitukset sekä kokoontumiset, joista harjoituksia korostettiin suorituskyvyn kasvattajana. Harjoitusten koetaan lisäävän toimijakohtaisesti ymmärrystä siitä, miten häriötilanteessa toimitaan sekä mahdollistavat yhteisten linjauksien muodostamisen varautumiseen liittyen. Lisäksi harjoitukset ovat
keskiössä harjoitussuunnitelmien osalta, sillä niiden ei koeta olevan valmiita ennen kuin niitä
on vähintään kerran harjoiteltu. Alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön kannalta korostetaan kokoontumiskulttuurin tärkeyttä, joka tarkoittaa säännöllisten kokoontumisten pitämistä, jossa ovat mukana kaikki varautumistoiminnan kannalta relevantit toimijat.

Yhteistyön muuttujat
Haastatteluista yhteistyön muuttujiksi tunnistettiin osaamisvajeen tunnistaminen, alueelliset
erot sekä varautumisyhteistyön passiivisuus. Osaamisvajeen tunnistaminen nähdään toimijoiden osaamiskyvyn ymmärtämisellä ja siinä olevien heikkouksien tunnistamisella. Osaamisvaje heijastuu varautumisen tärkeyden ymmärtämiseen ja siihen, että varautumisyhteistyötä ei välttämättä koeta yhtä tärkeäksi. Kuitenkaan ei uskota, että kukaan tietoisesti haluaisi jättäytyä turvallisuustoiminnasta pois. Alueelliset erot vaikuttavat siihen, miten yhteistyötä pystyään hoitamaan alueellisesti. Alueelliset erot vaikuttavat muun muassa siihen, mitä
toimijoita eri alueilla tulisi ottaa erityisesti huomioon varautumisen kannalta. Tämä korostuu
myös valtiolta tulevassa toiminnan ohjeistuksessa, joka ei voi olla täysin samanlainen jokaisella alueella, vaan se tulisi olla sovellettavissa maakuntakohtaisesti. Passiivisuus koetaan
haasteeksi varautumisyhteistyön kannalta. Passiivisuus esiintyy tilanteissa, jolloin häiriötilanteita ei ole sattunut pitkään aikaan tai lähitulevaisuudessa uhkia ei ole tiedossa. Tämä
saattaa aiheuttaa toimijoiden keskuudessa varautumisen heikkenemistä, koska ei koeta oleelliseksi pitää yllä esimerkiksi valmiussuunnitelmia. Tällöin on tärkeää ylläpitää säännölliset
harjoitukset ja valmiussuunnitelmien päivittäminen, jotta passiivisuus ei synny toimijoiden
keskuuteen.
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5 Alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevat
tietotarpeet
Tässä kappaleessa käsitellään haastatteluissa toisen teeman mukaiset kysymysten vastaukset, joissa pääpainoa oli varautumisyhteistyötä tukevat tietotarpeet. Kappaleen sisältö on jaettu kolmeen alalukuun, joista ensimmäisessä alaluvussa 5.1 käsitellään varautumisyhteistyötä tukevat tietotarpeet sekä niiden tunnistamisen menetelmät. Toisessa alaluvussa 5.2 käsitellään tiedon jakamisen menetelmiä ja siihen liittyviä haasteita sekä kolmannessa alaluvussa 5.3 käsitellään paikkatiedon rooli alueellisessa yhteisessä varautumisessa.

5.1 Varautumisyhteistyötä tukevat tietotarpeet
Alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevat tietotarpeet kuvastavat tietotarpeita, joita
yksittäiset toimijat tarvitsevat oman toimintansa tueksi. Useat haastateltavista mainitsivat,
että on hyvin vaikeaa määritellä, mitä tietoa yksittäiset toimijat tarvitsevat oman toiminnan
tueksi, sillä toimijoiden arkitoiminnan tukena käytettävät tiedot vaihtelevat usein tilanteen
mukaisesti. Lisäksi toimijoiden koetaan omaavan usein tietoja, jotka voivat olla jonkun toisen toimijan kannalta kriittisiä. Oleellista onkin yksittäisten tietotarpeiden sijaan muodostaa
toimijoiden välille ymmärrys, mitä he tekevät, mitä tietoa heiltä on saatavissa ja miten kukin
voi tukea kokonaisuuden toimintaa osaltaan.

5.1.1 Tunnistamisen menetelmät
Haastatteluista pystyttiin tunnistamaan tietotarpeiden tunnistamisen menetelmiä. Näiden
menetelmien avulla pystytään selkeämmin havainnoimaan toiminnan ja eri tilanteiden kannalta relevanteimmat tiedot. Haastatteluista menetelmiksi tunnistettiin trendien seuraaminen, uhkamallit, niiden avulla tehtävä alueellinen riskienarviointi, harjoitustoiminta sekä
valmiussuunnittelu.
Trendien seuraaminen on olennaista turvallisuussuunnittelussa ja sen tulisi heijastua alueellisen yhteiseen varautumiseen. Trendit auttavat tunnistamaan globaaleja, valtakunnallisia
sekä paikallisia uhkia, jotka toimivat tietotarpeiden tunnistamisen perustana. Lisäksi ne korostavat oman toiminnan kehittämistä ja suuntaamista varautumaan niitä vastaan. Esimerkkinä voidaan nostaa maahanmuuttokriisi, jonka seuraaminen trendinä olisi voinut parantaa
toiminnan tasoa pidemmällä juoksulla huomattavasti äkillisyydestä huolimatta.
Uhkamallit kuvaavat tunnistettuja turvallisuusympäristön uhkia, joiden avulla pystytään
määrittelemään kunkin uhkan kannalta olennaiset tietotarpeet, toimijakohtaiset tarpeet sekä
toimijat. Menettelynä haastatteluissa nousi uhkamallien hyödyntäminen toimijakohtaisen
varautumistason arvioinnissa. Uhkamallit kierrätettäisiin yksittäisillä toimijoilla, jotka arvioisivat, mitä ne oman toiminnan kannalta tarkoittaisivat. Tämän avulla saataisiin maakunnan
kattava alueellinen riskikartoitus kunkin uhkan vaikutuksesta yksittäiseen toimijaan. Tämän
pohjalta varautumistoimintaa pystyttäisiin kehittämään korostamalla erityisiä kehittämiskohteita sekä priorisoimaan niitä. Uhkamalleja ei kuitenkaan koeta olevan soveltuvia pitkän
tähtäimen suunnittelua varten, sillä uhkamallit tulee päivittää säännöllisesti.
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Alueellisten riskiarvioiden avulla lisätään ymmärrystä alueellisista uhkista, niiden todennäköisyyksistä sekä niiden mahdollista seurauksista. Uhkakuvien määritteleminen nähdään
pohjautuvan yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan, jossa valtakunnallisesti on määritelty uhkamaisemaa, johon Suomessa tulisi varautua. Alueellisesti maakuntien on tunnistettava
oleellisimmat uhkat oman alueensa kannalta. Uhkakuvien avulla saadaan muodostettua yleinen ymmärrys niistä uhkista, joita varten tulee varautua sekä ketkä ovat niiden kannalta keskeiset toimijat.
Harjoitustoiminta koetaan myös olennaiseksi osaksi tietotarpeiden tunnistamista. Harjoitustoiminnan avulla pystytään tunnistamaan kyseisen skenaarion kohtaisia tietotarpeita, mukana olevien toimijoiden taustoja sekä osaamista. Lisäksi harjoittelu heijastuu takaisin varautumistoimintaan palautteen avulla. Tämän tiedon avulla toimintaa pystytään kehittämään,
kun harjoittelussa huomataan selkeitä puutteita tai heikkouksia. Yleisesti ottaen harjoittelu
tulee tehdä jokaiselle valmiussuunnitelmalle, sillä siten voidaan varmistaa, että se on riittävän hyvin tehty ja se varmasti toimii.
Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan varautumistoimintaan liittyvää suunnittelua, jossa otetaan huomioon riskiarviot tunnistetuista uhkista sekä niiden avulla tunnistetut uhkamallit.
Valmiussuunnitelun avulla muodostetaan käytännön toteuttamisen keinot häiriö- ja poikkeustilanteen hoitamista varten, jossa on otettava huomioon kaikki siihen liittyvät tekijät.
Tällöin ne toimivat erinomaisina tietotarpeiden tunnistamisen keinoina, sillä viimeistään
siinä tunnistetaan tietotarpeet, jotka ovat relevantteja häiriö- ja poikkeustilanteen hoitamisen
kannalta.

5.1.2 Tietotarpeet
Edellisessä luvussa kuvattiin tietotarpeiden tunnistamisen menetelmiä, joiden avulla pystytään tunnistamaan alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeita. Yhteistä näillä tietotarpeiden tunnistamisen menetelmillä on se, että niistä kaikki vaativat yhteistyötä toimijoiden välillä. Tällöin on merkityksellistä, että toimijat kokoontuvat säännöllisesti yhteen käsittelemään turvallisuuteen liittyviä asioita ja muodostamaan yhteistä ymmärrystä alueellisen varautumiseen liittyen. Tässä apukeinona voidaan hyödyntää edellisessä luvussa hyödynnettyjä menetelmiä. Tärkeätä on, että yhdessä ymmärretään varautumisen tärkeys, kokoonnutaan yhteen tasavertaisina toimijoina ja keskustellaan siihen liittyvistä asioista.
Haastatteluista saadut tulokset tietotarpeiden osalta havaittiin linkittyvän häiriö- ja poikkeustilannehallinnan eri vaiheisiin. Pääsääntöisesti tietotarpeet ymmärrettiin liittyvän ennakoivaan varautumiseen. Lisäksi vastauksia saatiin myös muiden vaiheiden osalta sekä myös
näiden välisten yhteisten tietotarpeiden osalta, jotka voidaan kuvailla yleisinä alueellisen
yhteisen varautumisyhteistyön tietotarpeina. Tietotarpeet nähtiin jakautuvan kolmen vaiheen
kesken: varautumisen, vasteen sekä toipumisen kesken. Tämä tietotarpeiden kategoriat ovat
määritelty kuvassa 19, jossa on lisäksi määritelty kuhunkin vaiheeseen sisällytetyt tietotarpeet.
Varautumisella tarkoitetaan ennen häiriötilannetta tapahtuvaa suunnittelua sekä valmistautumista mahdollisia uhkia vastaan. Tässä vaiheessa olennaista on tuntea alueelliset riskit
sekä kartoittaa kykyä varmistaa toiminnan jatkuminen niiden varalta. Vasteella tarkoitetaan
häiriötilanteen aikaista toimintaa, jossa toimivaltaiset viranomaiset maakunnan valvonnassa
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suorittavat häiriötilanteen aikaista torjuntaa. Tällöin tärkeätä on tunnistaa häiriötilanteen aikaisen toiminnan vastuut, roolit ja tehtävät. Toipuminen tarkoittaa häriötilanteen aikaista
toimintaa, jolloin häiriötilanteen aikaiset tuhot ja muut vaikutukset pyritään saamaan samaan
tilaan, joka oli ennen sen tapahtumista. Tällöin olennaista on ymmärtää häiriötilanteen aikaista toimintaa ja huomata mahdolliset kehittämisen kohteet tulevia mahdollisia häiriötilanteita varten.

Kuva 19. Varautumisyhteistyötä tukevat tietotarpeet häiriö- ja poikkeustilannehallinnan eri
vaiheissa.
Tietotarpeita tulisi edellä mainittujen vaiheiden lisäksi tarkastella myös niiden yhteisvaikutuksellisesta sekä kausaalisuuden näkökulmasta. Yhteisvaikutuksella tarkoitetaan tietojen
yhdistämistä ja siitä saatavaa suurempaa ymmärrystä, kuin niiden erillisestä tarkastelusta.
Tämä näkökulma on huomioitava yhteistyön kannalta, sillä on tärkeää tunnistaa eri toimijoiden tietoja, joilla voisi mahdollisesti olla yhteisvaikutusta keskenään. Tämä sama pätee
tiedon kausaalisuuteen. Tällä tarkoitetaan tiedolla olevaa syy-seuraussuhdetta toiseen tapahtumaan. Tällaisten syy-seuraussuhteiden havaitseminen on tärkeää etenkin kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuuden havaitsemisessa. Esimerkiksi tietoliikennetoimija on riippuvainen sähköntoimittajan sähköntuotannon tilanteesta, jotta tietoliikenne toimii häiriötilanteen
aikana.

Varautuminen
Varautumisen tietotarpeet voidaan nähdä sellaisina, jotka ovat läsnä aina ennen häiriötilanteen muodostumista. Näissä tunnistetuissa tietotarpeista oleellista on ympäristön muutosten
seuranta, alueellisten uhkien ja riskien tunnistaminen, varautumistoiminnan heikkouksien
tunnistaminen, toimijoiden varautumiskyvyn arviointi, varautumisasteen seuraaminen sekä
riskin aikajänteisyyden huomiointi toimijoiden osalta.
Ennakoivan varautumisen osalta ympäristön muutosten seuranta voidaan nähdä ohjaavana
tekijänä muun muassa valmiuteen siirtymisessä. Tässä yhteydessä alueellisesti tärkeäksi tiedoksi tunnistettiin koostaa tietoa ympäristön muutosten seurannasta yhteiselle alustalle,
jonka myötä alueellisesti yhteisesti muodostuu tieto siitä, mitä on tapahtumassa tulevaisuudessa ja on valmis reagoimaan siihen tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämän myötä syntyy
myös ymmärrys mahdollisista alueellisista uhkista ja riskeistä. Lisäksi näiden tunnistaminen
koetaan lisäävän ymmärrystä alueella siitä, mihin tulee varautua tulevaisuudessa, mitkä uhkat ja riskit ovat todennäköisiä ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat omaan toimintaan.
Varautumistoiminnan heikkoudet määrittelevät kohteita, joissa tarvitaan varautumistoiminnan kehittämistä. Näiden tunnistaminen on oleellista muun muassa valmiussuunnitelmien
laadinnassa, jotta osataan ohjata resursseja niille alueille ja toimijoille, joissa varautumisky-
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vyssä ja varautumisasteessa on selviä heikkouksia. Myös toimijakohtaisesti koetaan oleelliseksi tunnistaa eri riskien ja uhkien osalta niiden aikajänteellinen vaikutus toiminnan kannalta. Riskiarvioinnissa koetaan olevan hyödyllistä tarkastella riskien kannalta sitä, miten se
aikajänteellisesti vaikuttaa yksittäisiin toimijoihin. Tietyllä ajanhetkellä riskin vaikutukset
voivat olla tietylle toimijalle huomattavasti suuremmat kuin toisella ajanhetkellä. Tämän tiedon avulla pystytään tunnistamaan ne toimijat, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja resursseja
varautumisen eri vaiheissa.

Vaste
Vasteen tietotarpeet kuvailevat niitä tietotarpeita, joita tarvitaan häiriötilanteen aikaisessa
toiminnassa. Häiriötilanteen aikaisessa toiminnassa tarvittaviksi tietotarpeiksi tunnistettiin
toimivaltaisen viranomaisen ensitiedot, toimijoiden roolit, vastuut ja tehtävät häiriötilanteessa sekä häiriötilanteen kannalta relevantit toimijat. Toimivaltaisen viranomaisen ensitiedot koettiin tärkeiksi sen takia, että maakunnan alueella olevien toimijoiden on syytä saada
tietoa mahdollisista häiriötilanteista mahdollisimman nopeasti. Tämän koetaan ohjaavan
muiden toimijoiden toimintaa muun muassa nostamalla valmiutta häriötilanteen kehittymisen kannalta tai laukaisemalla käytännön konkreettiset toimet häriötilanteen hallitsemiseksi.
Häiriötilanteenhallinnan kannalta tärkeiksi tiedoiksi koettiin alueen toimijoiden selkä roolittaminen, selkeiden vastuiden sekä tehtävien antaminen häiriötilanteen kannalta sekä itse
häriötilanteessa. Haastatteluissa tuli ilmi, että tätä voitaisiin kuvata matriisin avulla, jossa
jokaisen uhkakuvan mukaisesti mallinnetaan toimijat, tehtävät ja vastuuroolit toimijoittain.
Tämän avulla saadaan luotua selkeä vastuunanto kullekin toimijalle jokaisen uhkakuvan mukaisesti.

Toipuminen
Häiriötilanteen jälkeistä vaihetta kuvataan toipumisena, jonka tarkoituksena on palauttaa toiminta sellaiseksi kuin se oli ennen häiriötilannetta. Tätä vaihetta mielletään myös oppimiseksi, jolloin häiriötilanteesta muodostettuja käytäntöjä voidaan kirjata muistiin tulevaa
varten, jotta voidaan paremmin optimoida toimintaa niiden varalta parantaen alueellisen varautumisen suorituskykyä. Haastatteluissa toipumisen tietotarpeiksi määriteltiin häiriötilanteesta saatavat toteumatiedot sekä parhaat käytännöt. Näiden pohjalta saadaan parempaa käsitystä, miten häiriötilanteet ovat toteutuneet, mitkä ovat niistä nousseita ongelmia ja hyviä
asioita. Käytännön toimenpiteenä toipumisen osalta korostettiin tilannepäiväkirjaidea, jossa
jokaisesta häiriötilanteesta koostettaisiin raportin tyylinen kooste, kunkin häiriötilanteessa
mukana olleen toimijan osalta. Tilannepäiväkirjan sisältö tulisi olla jälkikäteen analysoitavissa ja sitä tulisi hyödyntää tulevaisuuden tilanteita silmällä pitäen. Idean tarkoituksena on
lisätä häiriötilanteista syntyvät tiedon keräämistä ja siitä saatavien käytäntöjen koostamista.

Yleiset tietotarpeet
Yleiset tietotarpeet kuvastavat niitä tietotarpeita, jotka tulisi olla yleisesti läsnä alueellisessa
yhteisessä varautumisyhteistyössä. Näistä pystyttiin yhtenä keskeisimmistä tietotarpeista
nostamaan tilannekuva. Tilannekuvalla tarkoitettiin pitkälti kuvausta tämän hetkisestä tilanteesta, joka olisi jaettavissa toimijoiden kesken. Tässä keskeiseksi tarpeeksi nostettiin maakunnan kannalta etenkin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilannekuvan tarpeellisuus. Lisäksi koettiin, että tilannekuvan kannalta tärkeää olisi kyetä ilmoittamaan mahdollisista kehittämiskohteista alueellisesti.
Haastateltavien tietotarpeista pystyttiin nostamaan myös eksplisiittisiä tietotarpeita, joita
maakunnan alueella tulisi olla läsnä varautumistyössä. Löydettyjä eksplisiittisiä tietotarpeita
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ovat resurssit, paikkatiedot, kansalaissignaalit sekä alueelliset tilastotiedot. Resursseilla kuvailtiin pitkälti toimijakohtaisia resursseja, jotka kertovat toimijoiden kyvykkyydestä vastaanottaa tehtäviä ja onko toimija luvannut resurssejaan muille sekä auttaa muita. Lisäksi
resurssit voidaan nähdä yleisesti kuvaavan resurssillista tilannetta esimerkiksi vapaina olevien kokoushuoneiden osalta, jotka ovat olennaisia yhteisen tekemisen kannalta. Haastatteluissa korostettiin myös yleistä ymmärrystä siitä, että onko yhteisesti tiedossa resursseja,
jotka olisivat jaettavissa häriötilanteessa jollain tavalla. Paikkatietojen osalta korostettiin tietää alueellisesti muun muassa kriittisen infrastruktuurin kohteiden sijainneista tai kunkin toimijan johtokeskuksista. Tilastolliset tiedot alueelta koetaan tärkeiksi tiedoiksi, sillä niiden
avulla pystytään helpommin ymmärtämään alueellisia eroja ja korostamaan alueita, jotka
tarvitsevat kehittämistä. Kansalaissignaalit tilastotietojen tavoin korostavat alueelta tulevia
keskusteluja, jotka voivat indikoida huolenaiheita alueella ja siten aiheuttaa reagointia varautumisen kannalta.
Haastateltavien keskuudessa nousi tarve lisätä alueellisesti, että valtakunnallisesti toiminnan
ohjeistuksia sekä malleja. Ne koetaan hyödyllisiksi oman toiminnan edistämisen kannalta,
sillä niiden avulla pystytään luomaan yhtenäisempää ymmärrystä siitä, miten eri käytäntöjä
tulisi muodostaa ja tehdä alueellisesti. Ohjeistuksien sekä mallien koetaan auttavan ymmärtämään myös muita alueellisia yhteisiä tietotarpeita, kuten tiedon jakamismenetelmät, tiedon
saatavuus sekä vastuutahot toiminnan eri vaiheiden kannalta. Tiedon jakamismenetelmät tulisi olla alueellisesti yhteisesti tiedossa ja lisäksi tulisi määritellä, onko niiden hyödyntämiseen yhteisiä käytäntöjä esimerkiksi mitä tiedonjakamismenetelmiä käytetään häiriötilanteenhallinnan eri vaiheessa sekä miten tietoa tulisi jakaa ja missä muodossa. Myös oleellista
on tietää tiedon saatavuus näissä eri vaiheissa ja mistä niitä tarvittaessa voidaan hakea. Lisäksi haastatteluissa korostettiin eri vastuutahojen merkitystä, jotka tulisi olla selkeitä. Vastuutahojen osalta korostettiin etenkin, kuka on vastuussa valmiuteen siirtymisestä ja kuka
tekee siitä päätöksen, kuka johtaa kutakin tilannetta sekä miten ja kuka on vastuussa tiedon
jakamisesta.
Tietotarpeena korostettiin tunnistaa alueella toimiva verkosto eli alueella toimivat toimijat,
jotka ovat keskeisiä varautumistoiminnan kannalta. Tämän kannalta on myös tärkeää tietää
muun muassa organisaatiomuutoksista, sillä ne vaikuttavat yhteistoimintaan etenkin luottamuksen uudelleen rakentamisen kannalta, kun organisaation henkilöstö vaihtuu. Lisäksi tietää alueellisesti ominaisista erityispiirteistä ja niiden vaikutuksista varautumisyhteistyöhön.
Haastateltavat mainitsivat erityispiirteillä olevan eniten vaikutusta siihen, minkä toimijoiden
merkitys on suurempi kyseisellä alueella kuin toisella. Esimerkiksi Lapissa korostuu kolmannen sektorin rooli verrattuna Uudenmaahan.

5.2 Tietojen jakaminen varautumisyhteistyössä
Tietojen jakaminen toimijoiden välillä nähdään lähtökohtaisesti perustuvan kasvokkain tapahtuvaan tiedon vaihtamiseen. Kasvokkain tapahtuva tiedon vaihtaminen tapahtuu useimmiten yhteisten tapaamisten kautta esimerkiksi valmiussuunnitelun avulla. Lisäksi myös
konkreettiset harjoitukset koetaan tehokkaana menetelmänä, jotka auttavat syvemmän yhteisen ymmärryksen muodostumisessa. Kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin etuna on
luottamuksen synty toimijoiden välille verrattuna esimerkiksi pelkästään tietojärjestelmän
kautta tapahtuvaan tiedon vaihtamiseen. Tärkeänä tekijänä tässä pidetään yhteydenpidon
säännöllisyyttä.
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Kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin sekä tiedon vaihtamisen lisäksi tärkeäksi oleelliseksi sitä tukevaksi menetelmäksi koetaan tietojärjestelmä, jonka koetaan yhtenevästi parantavan tiedonvaihtoa toimijoiden välillä. Huomiona korostettiin, että tietojärjestelmän ei
tulisi koskaan korvata kasvokkain tapahtuvaa tiedonvaihtoa, sillä muun muassa luottamuksen muodostumisen kannalta kasvokkain tapahtuva kommunikointi on ensisijaista. Muita
tiedon vaihtamisen menetelmiä tunnistettiin perinteisten dokumenttien välittäminen ja vastaanottaminen. Tämä tapahtuu kasvotusten, puhelimen, sähköpostin sekä joillakin toimijoilla käytössä olevien järjestelmien avulla. Lisäksi tiedon jakamisen kannalta hyödylliseksi
menetelmäksi nostettiin valmiudensäätämisparametrien hyödyntäminen. Valmiudensäätämisparametrit määritellään riskiarvioinnin perusteella, joiden avulla voidaan määritellä, milloin uhkan tullessa on relevanttia alkaa jakamaan tietoa sitä tarvitseville tahoille. Lisäksi
niiden avulla pystytään määrittelemään tiedon jakamisvastuut, mistä tietoa kootaan sekä
mitä kukakin tekee.
Varautumisyhteistyössä toimijoiden välinen tiedon vaihtaminen rajoittuu yleensä turvallisuusviranomaisten väliseen tietojen vaihtamiseen. Tällöin usein unohdetaan kokonaisturvallisuuden kannalta tärkein toimija, jota varten turvallisuustyötä tehdään – kansalaiset. Kansalaisiin kohdistuva viestintä koettiin muutamien haastateltavien osalta hyvin tärkeäksi ja
oleelliseksi osaksi turvallisuusviestintää. Nykyisellään sen on kuitenkin koettu olevan hyvin
vähäistä muun muassa alueellisten riskien tiedottamisessa. Kansalaisiin kohdistuvan viestinnän pääsääntöisenä tarkoituksena on lisätä kansalaisten omatoimista varautumista sekä
parantamalla omatoimista ennakointia lisäämällä yleistä ymmärrystä valtakunnallisen, että
alueellisen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Haastatteluissa varautumisyhteistyön tietojen jakamismenetelmien lisäksi saatiin nostettua
selkeitä sitä haastavia tekijöitä, jotka ovat läsnä joka päiväisessä varautumisyhteistyössä.
Näistä keskeisimpiä ovat tiedon avoimuus, toimijoiden välinen luottamus, tietoturvallisuus,
tiedon jakamisen siiloutuneisuus, yhteisten käytäntöjen puuttuminen sekä säännöllisyys.
Tiedon avoimuus herätti haastattelijoiden keskuudessa paljon mielipiteitä. Nykyisellään tietojen vaihtaminen ei ole koettu olevan kovinkaan avointa ja siinä koetaan olevan hyvin tiukat
ja korkeat kynnykset. Lähtökohtaisesti tiedon jakamisen osalta koetaan, että sen tulisi olla
avointa kaikille niille, jotka ovat varautumistoiminnassa mukana. Tällöin tärkeäksi yhteistyön tekijäksi nousee toimijoiden välinen luottamus, joka on edellytys, että tietoa voidaan
avoimesti jakaa toimijoiden välillä. Luottamus on noussut haasteeksi etenkin silloin, kun
toimijoiden väliseen tiedon jakamiseen liittyy viranomaistietoa. Tiedon avoimuuden kannalta käänteisenä kysymyksenä muutamaan otteeseen nostettiin kysymys siitä, että mikä on
sellaista tietoa, joka vaarantaisi mitään? Osa haastateltavista mainitsivat, että on tarve päästä
vanhasta ajattelutavasta pois, jonka mukaan tieto olisi vain oma organisaation käytettävissä.
Sillä tiedon avoimuuden puute koetaan haittaavan yhteiskunnallisen kokonaistilannetietoisuuden kehittymisestä. Uusi yhteiskunnan turvallisuusstrategia antaa suosituksen siitä, että
turvallisuustoimijoiden on ymmärrettävä, että kaikki tieto ei ole avointa, mutta niin paljon
jaetaan kuin on mahdollista. Jaettavan tiedon osalta tulisi määritellä, mikä tieto on relevanttia
varautumistoiminnan kannalta ja sen tulisi heijastua toimijoiden tarpeisiin. Tällöin estetään
turhan tiedon jakaminen, joka ei ole kenellekään varautumistoiminnan kannalta relevanttia
tietoa. Tiedon avoimuudessa on kuitenkin muistettava tietoturvallinen tiedon jakaminen,
sillä usein jaettava tieto on luottamuksellista viranomaistietoa. Tämä haaste heijastuu tietojärjestelmien kautta tapahtuvaan tiedon jakamisen. Jaettavan tiedon kohdalla on mietittävä
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mihin tietoluokkaan kyseinen tieto kuuluu ja miten sen kanssa tulisi menetellä. Tiedon jakamisessa on aina mietittävä, voidaanko tietoa jakaa julkisesti tai onko siitä osa sellaista luottamuksellista tietoa, jonka voisi jakaa esimerkiksi suullisesti.
Tiedon jakamisen näkökulmasta haasteeksi nykyisellään koetaan siiloutuneisuus. Tällä tarkoitetaan tiedon jakamista putkissa, jotka toimivat yksittäisten viranomaisten välillä. Tässä
menettelyssä haasteena on se, että muiden toimijoiden kannalta relevanttien tietojen tunnistaminen ei ole niin helppoa, jos tietoa jaettaisiin kootusti. Tiedon kootusti jakaminen aiheuttaa kuitenkin haasteita siinä, että miten määritellään, mikä tieto on relevanttia kaikille jakelun tahoille sekä miten luottamuksellista tietoa pystytään jakamaan kootusti turvallisesti.
Maakuntauudistuksen kannalta maakuntien osuutta tiedon jakamisen suhteen korostettiin
siinä, että mitä lisäarvoa maakunta tuo toimijoiden väliseen kommunikointiin, joka tällä hetkellä toimii esimerkiksi suoraan kunnan ja keskushallinnon välillä. Tähän liittyen ongelmaksi yleisesti nousi se, että jos yhteisesti johonkin paikkaan jaetaan tietoa, niin mikä se
lisäarvo siinä on verrattuna, että tietoa kysytään suoraan toimijalta. Tiedon jakamisen kannalta on ymmärrettävä myös jaettavan tiedon prioriteetti. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia
silloin, kun tietoa jaetaan yhteiselle alustalle, jolloin selkeästi pystyttävä määrittelemään sen
prioriteetti, jotta oikeat toimijat osaavat ottaa sen huomioon.
Haastatteluissa korostettiin myös yhteisten käytänteiden puuttuminen tietojen jakamisessa.
Nykyisellään on puuttunut käytänteitä siinä, mitä tietoa jaetaan, kenellä tietoja jaetaan sekä
miten ja missä muodossa sitä jaetaan. Käytänteiden puolesta ongelmana on ollut myös tiedon
jakamisen säännöllisyyden puuttuminen. Lisäksi tiedon jakamisessa haasteita on herännyt
siinä, että on ymmärrettävä kaikkien toimijoiden merkitys varautumistoiminnassa, jolloin
tiedon jakamisessa ei tulisi unohtaa muun muassa elinkeinoelämää sekä kolmatta sektoria.

5.3 Paikkatiedon rooli varautumistoiminnassa
Paikkatiedon rooli varautumistoiminnassa koettiin haastateltavien keskuudessa tärkeäksi.
Yleisenä huomiona sen käytön mainittiin olevan vähäistä, mutta sille koettiin olevan paljon
sovelluskohteita, vaikka niitä ei osattukaan suoraan mainita. Paikkatiedon hyödyntäminen
liitettiin pitkälti operatiiviseen toimintaan, eikä niinkään ennakoivan varautumisen toimintaan. Huomiona todettiin, että siihen liittyvät käyttötarkoitukset tulevat pitkälti tilannekohtaisesti, joten niitä ei myöskään osattu haastatteluissa määritellä kovinkaan laajasti. Tunnistetuin käyttökohde paikkatiedolle on tilannekuva ja sen avulla sijaintitiedon esittäminen,
analysointi ja visualisointi. Tällä viitataan yleensä operatiiviseen toimintaan, jossa tietyn aikasyklien välin päivitetään tilanne, ja esitetään kartalla tilanteen kannalta olennainen tieto.
Operatiivisen toiminnan kannalta hyödyllisiksi asioiksi mainittiin asioiden paikantaminen
tarvittaessa sekä resurssien huomioiminen eri paikoissa. Maakuntauudistuksen myötä haasteeksi saattaa alueellisen tilannekuvan luomisvastuu, sillä sitä ei ole määrätty maakuntien
lakisäänteiseksi tehtäväksi.
Paikkatiedon rooli tunnistettiin osittain myös ennakoivan varautumisen toiminnassa. Ennakoivan varautumisessa paikkatiedon soveltamiskohteet liittyvät pitkälti tiedon visualisoimiseen sekä trendien analysoimiseen. Tiedon visualisoinnilla tarkoitetaan muun muassa tilastotiedon visualisointia ja sieltä löydettävien havaintojen tulkitsemista. Tiedon visualisoiminen kartalla koetaan yleisesti hyvin hyödyllisenä keinona saada käsitystä alueellisista ilmi-
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öistä. Trendien seuraamisella voidaan tarkoittaa tarkasteltavien maakunnan alueiden kehittymisen seuraamista tietyllä ajanjaksolla sekä niiden kehittymistä suhteessa toisiin. Esimerkkinä voidaan pitää alueita, joissa on tarvetta usein pelastustoimen käydä, joka voi indikoida
ongelmia kyseisellä alueella.
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6 Alueellista yhteistä
tietojärjestelmät

varautumisyhteistyötä

tukevat

Tässä kappaleessa käsitellään kolmannen ja viimeisen haastatteluissa käydyn teeman mukaiset kysymykset liittyen alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevaan tietojärjestelmään. Teeman osalta kappaleen alaluvut ovat jaettu kolmeen, jossa ensimmäisessä alaluvussa 6.1 käsitellään tietojärjestelmän osalta esitetyt vaatimukset. Toisessa alaluvussa 6.2
käsitellään nykyisten tietojärjestelmien kyvykkyyttä toimia alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevana tietojärjestelmänä. Viimeisessä alaluvussa 6.3 käsitellään nykyisissä
tietojärjestelmissä esiintyviä varautumisyhteistyöhön kohdistuvia haasteita.

6.1 Tietojärjestelmään kohdistuvat vaatimukset
Alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevalle tietojärjestelmälle löydettiin haastatteluiden pohjalta hyvin vaatimuksia. Haastatteluissa uuden tietojärjestelmän osalta haasteeksi
korostettiin sen määritteleminen, sillä ennen alueellisen yhteisen varautumisen tietojärjestelmän määrittämistä on hyvä odottaa, kunnes uudet maakunnat ovat muodostettu, jotta ymmärretään tarkemmin mitä käytännön tarpeita sieltä muodostuu. Ensin tulisi tutkia, miten
muun muassa kokousjärjestelyt, riskiarviointi ja harjoitustoiminta lähtevät muodostumaan,
jotta tietojärjestelmä osataan tarkemmin määritellä näiden tueksi. Huolenaiheena koetaan
myös, että jos sellaista lähdettäisiin nykyisellään tekemään, on hyvin mahdollista, että se ei
vastaisi käytännön tarpeeseen edellä mainittujen syiden vuoksi.

6.1.1 Määritteleminen
Alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän roolin kuvaillaan olevan tukifunktio alueelliselle yhteiselle varautumiselle. Tietojärjestelmän tulisi tukea mahdollisimman paljon maakuntien tehtävien kokonaisuutta sekä mahdollistaa kasvokkain tapahtuvan tekemisen jatkojalostaminen tietojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmä määritellään olevan varautumisyhteistyötä tukeva työkalu, joka ei korvaa olemassa olevia varautumisyhteistyömenetelmiä, sillä on mahdollista, että tietojärjestelmä ei toimi jokaisessa tilanteessa. Tällöin on oltava mahdollisuus hyödyntää perinteisiä menetelmiä. Osittain tästä syytä
tietojärjestelmää kuvailtiin pitkälti kevyeksi järjestelmäksi, jossa korostuu sen helppokäyttöisyys ja se, että se on jokapäiväisen tekemisen tuki. Järjestelmän ei tulisi tällöin kuormittaa
esimerkiksi normaaleja raportointikäytäntöjä lisäämällä siihen uuden elementin, vaan tällöin
raportoinnin tulisi tapahtua pelkästään järjestelmän kautta, jotta päällekkäistä työtä ei tarvitsi
tehdä.
Tietojärjestelmän osalta eriäviä mielipiteitä löytyi sen roolin suhteen. Osa haastateltavista
kuvailivat sen tulevan olla kyvykäs vain ennakoivan varautumisyhteistyötä tukevana tietojärjestelmänä. Sen sijaan osa kuvaili sen tulla olla kyvykäs myös operatiivisen toiminnan
tukena. Perusteluna operatiivisen toiminnallisuuden pois jättämiseen pidettiin viranomaisten
omien järjestelmien olemassa oloa, jotka ovat suunniteltu jo sitä varten. Niistä kuitenkin
puuttuvat yhteisen tekemisen mahdollistavat toiminnallisuudet. Yleinen huomio operatiivisuuden puolesta mainitsijoille on se, että tietojärjestelmän ei tulisi korvata viranomaisten
olemassa olevia järjestelmiä, vaan niitten tulisi olla mahdollisuuksien mukaan integroitavissa.
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Tietojärjestelmän kehittämisessä tulisi huomioida olemassa olevat järjestelmät sen pohjana,
jotta uutta järjestelmää ei tarvitsi rakentaa alusta asti. Tämä voi olla haasteena, sillä olemassa
olevat järjestelmät eivät välttämättä ole soveltuvia mahdollisille uudelleen määrittelyille.
Haastatteluissa nousi myös esille mahdollinen integroitavuus näihin olemassa oleviin järjestelmiin. Integroitavuuden hyötynä nähtiin pitkälti tiedollinen sisältö, joka on saatavissa muiden viranomaisjärjestelmien kautta.
Useat haastateltavista mainitsivat tietojärjestelmän kehittämisen roolin kuuluvan Sisäministeriölle. Tähän syynä pidetään Sisäministeriön roolia alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamisessa, joka on siten myös heidän lakisäänteinen tehtävä. Valtakunnallinen vastuutaho tietojärjestelmän määrittäjänä koetaan hyväksi asiaksi, sillä valtakunnallisesti olisi
hyvä kehittää varautumisen tueksi tietojärjestelmä, joita on jo olemassa toimivaltaisilla viranomaisilla. Valtakunnallisessa kehittämisessä olennaista on, että kommunikointia tulisi
olla maakunnan alueen eri toimijoiden kanssa, jotta tarvittavat asiat tulisivat huomioon sen
kehittämisessä. Haasteena haastatteluissa nousi huoli siitä, että Sisäministeriö ei ole rahoittamassa yhteiseen käyttöön tulevia järjestelmiä. Tällöin tällaisen järjestelmäkokonaisuuden
rahoittaminen voi muodostua haasteelliseksi. Haastatteluissa nousi ajatuksia siitä, että järjestelmäkokonaisuus voitaisiin rakentaa osissa, jolloin yksittäiset palveluntuottajat voisivat
tuottaa siihen osakokonaisuuksia. Tällöin koko järjestelmäkokonaisuutta ei tarvitse rakentaa
kerralla. Lisäksi modulaarisuus korostaa toimijariippumattomuutta ja erilaisten teknologioiden hyödyntämistä, kunhan ne ovat integroitavissa keskenään. Tällöin järjestelmän rahoittaminen ei välttämättä ulottuisi yhden tahon hartioille. Tosin tällöin tällaisen kokonaisuuden
liikkeellepanija tarvitaan, johon Sisäministeriön koettiin olevan siihen soveltuva taho.

6.1.2 Vaatimukset
Haastatteluiden pohjalta nousseista tietojärjestelmän vaatimuksista pystyttiin muodostamaan selkeä kokonaisuus, jota pystytään havainnollistamaan kolmen vaatimuskategorian
mukaisesti: määritelmälliset, toiminnallisuus sekä tiedonhallinnan vaatimukset. Määritelmälliset vaatimukset kuvaavat vaatimuksia, jotka koskevat tietojärjestelmän kuvaavia ja
määritteleviä vaatimuksia, jotka eivät ole selkeästi kuvattavissa yksittäisiksi tietojärjestelmän toiminnallisuusvaatimuksiksi. Tiedonhallinnon kategoria kuvastaa niitä vaatimuksia,
jotka ovat eksplisiittisesti suunnattua tiedonhallinnallisiin vaatimuksiin, kuten tiedon keräämiseen, analysointiin sekä jakamiseen. Toiminnalliset vaatimukset määrittelevät niitä asioita, jotka koetaan selkeiksi toiminnallisuuksiksi, jotka tulisi sisällyttää alueellista yhteistä
varautumisyhteistyötä tukevaan tietojärjestelmään.
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Kuva 20. Haastatteluista nousseet varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän vaatimukset.

Määritelmälliset vaatimukset
Määritelmällisten vaatimuksien osalta korostettiin, että tietojärjestelmän tulisi olla maakunnan alueen toimijoiden yhteinen tietojärjestelmä. Oleelliseksi koetaan, että sen käyttäjinä
tulisi olla kaikki varautumisyhteistyössä mukana olevat alueelliset toimijat. Lisäksi sen tulisi
olla yksi ja sama tietojärjestelmä kaikille, joka tulisi olla määritelty valtakunnallisesti. Tällöin vältyttäisiin maakuntakohtaisesti määritellyiltä järjestelmiltä sekä mahdollisista integraatiovaikeuksilta näiden järjestelmien välillä. Kuitenkin on muistattava, että toimijoiden on
kyettävä hyödyntämään omia järjestelmiään ja mahdollisuuksien mukaan tuoda tietoja yhteiseen tietojärjestelmään. Tietojärjestelmä määriteltiin myös järjestelmäksi, joka ei tulisi
olla erikseen alueellista yhteistä varautumista tukeva tietojärjestelmä, vaan sen olisi maakuntien yhteinen järjestelmä, joka kykenisi myös varautumisen tukemiseen maakuntien alueella. Lisäksi tietojärjestelmä määriteltiin sellaiseksi, johon käyttäjien tulisi päästä yhden
väylän kautta eli kaikki järjestelmän osat tulisi olla yhden kokonaisuuden alla, eikä niitä
tulisi olla pilkottu erillisiin osiin muiden järjestelmäkokonaisuuksien alle.
Tietojärjestelmän tulisi tukea käytännön yhteistyötä ja sen tulisi olla arkisen tekemisen tuki.
Tällä tarkoitetaan, että järjestelmän ominaisuudet tulisi olla sellaisia, jotka motivoivat käyttäjiä käyttämään sitä säännöllisesti. Tällöin oleelliseksi nousee siitä saatava konkreettinen
hyöty ja helppokäyttöisyys, jotta se pystytään helposti omaksumaan osaksi päivittäistä toimintaa. Haastateltavat kokivat lisäarvoa lisäävänä tekijänä sen, että järjestelmä kykenee tukemaan verkostoitumista. Kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin rinnalla on tärkeää, että
järjestelmässä pystytään jatkokehittämään sitä tekemistä jollain tavalla. Se voi olla esimerkiksi foorumeissa tehtyjen luonnosten kommentointia tai tietojen jakamista asian tiimoilta.
Keskustelua heräsi määrittelyn osalta siihen, miten määritellään tietojärjestelmän osalta relevantit tiedot sekä toimijat. Useat haastateltavista kokivat, että tietojärjestelmässä on olennaista se, että siihen sisällytetään vain sellainen tieto, joka on toimijoiden kannalta relevanttia ja se edistää jollain tavalla yhteistä tekemistä. Tällä tavalla estettäisiin järjestelmän muuttuminen dokumentaatio varastoksi ja passiiviseksi järjestelmäksi, joka ei motivoi sen käyttäjiä hyödyntämään sitä. Oleelliseksi vaatimukseksi nostettiin myös tietoturvallisuuden huomiointi. Tämä koettiin oleelliseksi sen vuoksi, että tietojärjestelmässä tulee pystyä välittämään viranomaistietoja. Kuitenkaan haastatteluissa ei nostettu tarkempia määritysvaatimuksia turvatason määrittelyjen suhteen kuin, että se tulisi olla kyvykäs käsittelemään 4 tason
tietoa, joka käytännössä tarkoittaa perusluokiteltua viranomaistietoa.
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Toiminnalliset vaatimukset
Toiminnallisuusvaatimuksista olennaiseksi tunnistettiin toimija- ja toimintakohtaiset alueet.
Nämä kuvastavat tietojärjestelmän työskentelyalueita, jotka pystytään rajaamaan toimija tai
toiminnallisuuskohtaisesti. Haastateltavat kokevat, että yhteistyön kannalta on oleellista pystyä muodostamaan alueita, joissa pystytään keskustelemaan, keräämään ja jakamaan tietoa
vain niiden kanssa, jotka ovat esimerkiksi jonkin työryhmän tai häiriötilanteen kannalta relevantteja. Myös rajoitetut alueet tulisivat heijastua tietojärjestelmän toiminallisuuksiin ja
tietoihin, jotka tulisivat olla vain tiettyjen toimijoiden käytettävissä.
Toiminnallisuuksien osalta tietojärjestelmässä tulisi olla kyky tehdä suunnitelmia, arvioida
oman toimialan kehittymistä tietyn ajanjakson aikana, verrata sitä valtakunnalliseen tasoon
sekä tehdä riskiarvioita olemassa olevien uhkien vaikutuksista ja todennäköisyyksistä oman
toiminnan kannalta. Riskiarvioinnin kannalta tulisi olla mahdollista tehdä maakunnan alueella yhteinen riskiarvio, joka olisi toimijoiden muokattavissa sekä kommentoitavissa. Lisäksi tilannekuvan muodostamisen osalta vaatimuksina nostettiin, että maakunnista tulisi
olla kyky muodostaa alueellinen tilannekuva, joka olisi välitettävissä ylemmälle tasolle. Tilannekuvan avulla tulisi muodostua alueellinen tilannetietoisuus sekä päätöksenteon kyky.
Tiedottaminen koetaan tärkeäksi osaksi alueellisen yhtenäisyyden kannalta. Haastateltavien
keskuudessa koetaan tärkeäksi pystyä jakamaan tietoa mahdollisista alueellisista sekä valtakunnallisista uhkista ja saada ne tiedot kaikkien alueen toimijoiden tietoon. Uhkan ollessa
lähellä pystytään tietojärjestelmän avulla tiedottamaan asiasta niille toimijoille, joille kyseinen uhka on relevantti. Alueellisten toimijoiden tiedottamisen lisäksi kansalaisviestinnän
mahdollistamista korostettiin. Tietojärjestelmän tulisi olla kyvykäs kohdistamaan viestintää
myös kansalaisia kohti, jolla tarkoitetaan muun muassa alueellisten uhkien tiedottamista
kansalaisille. Kansalasiin kohdistuvan viestinnän hyötynä korostetaan sen lisäävän kansalaisten omatoimisen varautumisen lisääntymisenä. Viestinnässä hyödynnettävät menetelmät
tulisi perustua kansalaisten hyödyntämiin menetelmiin, kuten Facebook ja Twitter.
Muita nousseita toiminnallisuusvaatimuksia olivat harjoitusten simulointi sekä sopimusketjujenhallinta. Harjoitusten simuloinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta ajaa harjoituksia suljetussa ympäristössä ilman, että harjoituksessa käytettyjä tietoja vuotaa julkisuuteen. Sopimusketjujenhallinnalla tarkoitetaan mahdollisuutta kirjata sopimuksia, joita tehdään toimijoiden välille varautumisen näkökulmasta. Niiden kirjaamisen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, minkälaisia sopimuksia toimijoiden välillä on luotu varautumiseen liittyen.
Tällöin niiden valvonta muuttuu helpommaksi, jotta tiedetään, että varautuminen on otettu
huomioon palvelutuottajien osalta.

Tiedonhallinnan vaatimukset
Tiedonhallinta korostettiin lähes poikkeuksetta oleelliseksi osaksi varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän kokonaisuutta. Tiedonhallinnan menetelmiksi korostettiin tiedon kerääminen, esittäminen, analysointi, jakaminen sekä kommentointi. Tiedon keräämisellä tarkoitetaan, että tietojärjestelmän tulee olla kyvykäs vastaanottamaan ja tallentamaan toimijoiden tietoja. Tiedon keräämisen osalta eräs haastateltavista korosti tiedon louhintamahdollisuutta eri tietolähteistä. Tällöin kysymykseksi nousee tietojärjestelmän integrointimahdollisuudet muihin tietojärjestelmiin, jotta tiedon tuominen muista järjestelmistä olisi mahdollista. Tiedon esittämisellä tarkoitetaan kykyä esittää muun muassa dokumentteja tai kaavioita tietojärjestelmän avulla. Tietojärjestelmän on mahdollistettava kaikkien tarvittavien tie-
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tojen esittäminen, joka tulisi mahdollistaa siihen parhaiten soveltuvalla tavalla. Tietojärjestelmän tulisi mahdollistaa myös tiedon analysointi. Haastatteluista päällimmäisenä analysointimenetelmänä nostettiin tiedon muuntaminen sellaiseen muotoon, jotta sitä voitaisiin
julkisesti jakaa eteenpäin. Tässä yhteydessä korostettiin mahdollisuutta yhdistää useammasta tietolähteestä tulevaa tietoa yhteiseen muotoon. Tietojärjestelmän tulisi mahdollistaa
tiedon jakaminen ja sen tehostaminen. Haastatteluissa nousi mahdollisuus liittää tiedon jakamiseen jonkinlainen ennakkovaroitusjärjestelmä, joka automaattisesti kykenisi jakamaan
tietoa tarvittaessa eteenpäin. Haasteena tähän liittyen nostettiin, että ongelmaksi saattaa
muodostua se, että mikä on se kynnys, josta ilmoitetaan. Tiedonhallintaan liittyen vaatimuksena nostettiin myös mahdollisuus kommentoida tietojärjestelmästä löytyvää sisältöä.
Tiedonhallinnan lisäksi vaatimuksia heräsi myös tilannetiedonhallinnan puolesta, joka on
pitkälti linkittynyt operatiiviseen toimintaan. Tilannetiedonhallinnan osalta vaatimukset liittyvät tilannetiedon keräämiseen sekä sen esittämiseen. Tilannetiedon keräämisen osalta vaatimuksena korostettiin tilanteen aikaisen tiedon koostamista muun muassa aikajanan avulla.
Tämä auttaisi muita toimijoita ymmärtämään esimerkiksi missä vaiheessa muut toimijat ovat
tilanteen aikana. Lisäksi tilannetiedot auttavat tilanteen hallitsemista ja johtamista, kun tiedetään tilanteen aikana kunkin toimijan tilanne kullakin ajanhetkellä. Tilannetiedon esittämisen osalta oleelliseksi osaksi nousee kyky ilmoittaa tilanteesta ylemmälle tasolle ja tukea
siellä tapahtuvaa tilannekuvan muodostamista. Tilannetiedonhallinnan osalta on kuitenkin
muistettava, että aikajänne tällaisissa toiminallisuuksissa voi olla hyvin moninainen, joten
toiminnallisuuden osalta tällä ei tarkoiteta vain pelkästään häiriötilanteenaikaista operatiivista toimintaa, vaan tilannetiedonhallinta voi olla myös hyödynnettävissä pidemmän ajan
ennakoivan varautumisen toiminnassa.
Edellä mainittujen tiedonhallinnan vaatimusten osalta haastatteluissa korostettiin myös paikkatiedonhallinnan tärkeyttä. Paikkatiedot koetaan tärkeänä osana esimerkiksi tilannekuvaa,
jossa voi olla tarpeen muodostaa myös sijainnillinen käsitys tapahtuvien asioiden suhteesta.
Tietojärjestelmän osalta koetaan oleelliseksi kyetä jakamaan tietoja sidottuna sijaintiin esimerkiksi kartan avulla kuin, että ne olisi pelkästään dokumentaation avulla selitettyjä. Sillä
esimerkiksi kartan avulla saadaan hyvin nopeasti muodostettua korkeamman tason käsitys
tilanteesta kuin, että tilanne olisi selitetty auki dokumentaatioon.

6.2 Nykyisten tietojärjestelmien soveltuvuus
Nykytilan suhteen haastateltavilta ei noussut suuria määriä käytössä olevia viranomaisjärjestelmiä. Olemassa olevia tietojärjestelmiä ei ole oikeastaan ollut paljoakaan käytössä, vaan
tarvittavat tiedonvaihtamiset ja muut tarvittavat asiat ovat tehty perinteisiä dokumentaatiohallintamenetelmiä käyttäen, puheluiden sekä kasvotusten tapahtuvan kommunikoinnin
kautta. Nykytilanteessa koettiin, että ei ole olemassa järjestelmää, joka olisi suoraan kyvykäs
toimimaan alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevana järjestelmänä. Täten varautumistoimintaa varten kehitettävästä sitä tukevasta tietojärjestelmästä ollaan kiinnostuneita,
mutta selkeästi haasteet muodostuvat sen määrittelyn puolesta.
Nykytilassa jokaisella toimivaltaisella viranomaisella on omat järjestelmänsä, jotka ovat pitkälti tarkoitettu operatiivisen tilanteenhallintaan, eivätkä siten ole soveltuvia ennakoivaa varautumisyhteistyötä tukevaksi tietojärjestelmäksi. Kuitenkin haastatteluissa pystyttiin tun-
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nistamaan muutama olemassa oleva tietojärjestelmä, joissa on yhtymäkohtia alueellisen yhteisen varautumisyhteistyötä tukevaan tietojärjestelmään. Nämä tietojärjestelmät ovat Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä HUOVI-portaali, Suomen Erillisverkkojen ylläpitämät
KRIVAT-järjestelmä sekä TUVE-verkko. Muut haastatteluissa mainitut järjestelmät ovat
jätetty tarkoituksella mainitsematta, jos niiden käyttö on jo lakkautettu tai niitä ei kyetty
avaamaan haastatteluissa riittävän perusteellisesti.
HUOVI-portaali
Haastatteluiden pohjalta HUOVI-portaalia pidettiin sopivampana tietojärjestelmä maakuntien alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevaksi tietojärjestelmäksi. Tietojärjestelmä
on lähtökohtaisesti luotu palvelemaan Huoltovarmuuskeskuksen sekä elinkeinoelämän tarpeita. Ihmetystä aiheutti kuitenkin joidenkin haastateltavien osalta se, että miksi muun muassa kunnat ja maakunnat eivät ole sen käyttäjien piirissä ja se, että sen käyttäjäkunta on
pääsääntöisesti vakiintunut elinkeinoelämä. Haastatteluissa kuitenkin mainittiin, että
HUOVI-portaalin osalta kuntien toimijoilla on ollut pääsy sen käyttäjiksi vuoden 2015 lopusta lähtien. Tällöin voi olla, että osa haastateltavista ovat viitannet KuntaHUOVI-projektiin, joka lopetettiin ennen kuin tietojärjestelmä saatiin otettua käyttöön. HUOVI-portaalin
nykyinen versio lopetetaan vuoden 2017 loppuun mennessä ja käyttöön otetaan uusi versio,
jota kutsutaan HVO-ekstranetiksi. Haastatteluissa ei kuitenkaan osattu määritellä tätä kokonaisuutta tarkemmin, että miten sen sisältö muuttuu tai mitä se ylipäätään sisältää. Toiveeksi
kuitenkin nostettiin, että siihen pystyisi jatkossakin liittymään muitakin varautumistoiminnan piirissä olevia toimijoita, kuten kunnat ja maakunnat.
Portaalissa olevia ominaisuuksia pidetään hyvänä edellytyksenä tietojen vaihtamiselle toimijoiden kesken. Ominaisuuksista korostettiin mahdollisuutta luoda organisaatiokohtaisia
työtiloja, jotka useat listasivatkin tietojärjestelmän vaatimuksena. HUOVI-portaalin ongelmaksi on kuitenkin koitunut sen päätyminen eräänlaiseksi dokumentaatiovarastoksi, jossa
suurin osa sinne viedystä tiedosta ei ole avattu kertaakaan sinne viemisen jälkeen. Tällöin
ongelmaksi on muodostunut siinä olevien ominaisuuksien puuttuminen, jotka motivoisivat
sen käyttöä päivittäisen toiminnan tukena sekä toisivat lisäarvoa sen käyttäjilleen.
TUVE-verkko
Haastatteluissa nousi useaan otteeseen tietojärjestelmien osalta TUVE-verkko ja sen mahdollistavat tekijät tietoturvallisuuden suhteen. TUVE-verkko ei ole kuitenkaan tietojärjestelmä, vaan tietoverkko, johon pystytään kytkemään toimijoita tietoturvallisesti siten, että
tiedonvaihto sen piirissä on turvallista. Turvallisuusverkko on irti yleisestä verkosta, joten
sen käyttövarmuus on soveltuva viranomaiskäyttöön. Haastateltavien keskuudessa TUVEverkko koettiin hyvänä pohjana, jonka päälle voidaan rakentaa tietoturvallinen tietojärjestelmä. Haasteeksi koettiin siihen liittyminen, sillä se vaatii fyysisen yhteyden muodostamisen, joka karkottaisi suuresti sen käyttäjäkuntaa, eikä kaikki alueellisen yhteisen varautumisen toimijat olisivat kyvykkäitä siihen liittymään. Tämä tarkoittaisi suurta kehittämistyötä
sen infrastruktuurin rakentamisessa, joka koetaan lähtökohtaisesti hyvin haastavaksi. Myös
haasteena koettiin verkon mobiilimahdollisuudet, jotka eivät ole tällä hetkellä mahdollisia.
Lisäksi haasteena korostettiin muiden kuin viranomaisten liittyminen turvallisuusverkkoon,
sillä tällä hetkellä se on viranomaiskäyttöön suunniteltu verkko. Tällöin pitäisi olla rakennettuna riittävä luottamus esimerkiksi järjestöjä kohtaan, jotta ne saataisiin sen käyttäjiksi.
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KRIVAT-järjestelmä
KRIVAT-järjestelmä ei koettu olevan soveltuva ennakoivaa varautumisyhteistyötä tukevaksi tietojärjestelmäksi, sillä sen rooli koettu olevan enemmän operatiivinen ja sen tarkoitusperä ei ole ennakoivan varautumisyhteistyön tukeminen. Järjestelmä koetaan kuitenkin
yhteistyön mahdollistavasta näkökulmasta hyväksi, jossa toimijat pystyvät jakamaan tietoa
muun muassa tilannekuvan muodossa. Sen koetaan kuitenkin olevan vielä keskeneräinen ja
sen käyttäjäkunta ei ole kovinkaan kattava.

6.3 Nykyisten tietojärjestelmien yleistason haasteet
Tutkimuksen yksi tavoitteista tietojärjestelmien osalta oli yleisesti tarkastella niissä olevia
haasteita, jotka korostuvat etenkin varautumisyhteistyön näkökulmasta. Haastatteluissa niitä
ei osattu nostaa kovinkaan montaa, joka perustuu niiden käytön vähäisyyteen haastateltavien
keskuudessa. Suurimmat kartoitetut haasteet tietojärjestelmien osalta yleisellä tasolla koetaan olevan sen määritteleminen, tietoturvallisuuden huomiointi sekä irrallisuus osana päivittäistä toimintaa. Muut haasteet liittyvät tietojärjestelmien passivisuuteen, tiedon jakamisen mahdollistamiseen tietojärjestelmien välillä, TUVE-verkkoon liittyminen, tietojärjestelmän rahoittaminen sekä päällekkäisen työn lisääntymiseen.
Tietojärjestelmän määritteleminen
Tietojärjestelmän määritteleminen koetaan haasteelliseksi. Ongelmana on nykyisellään ollut
määritellä ja pohtia, minkälainen tietojärjestelmä haluttaisiin varautumisen tueksi ja mitä
siihen tulisi määrittää. Haasteeksi tässä nousee eri toimijoiden toiminnan erilaisuus, joka
heijastuu tietotarpeisiin, jotka ovat haastavia yhdistää keskenään yhteen tietojärjestelmäkokonaisuuteen. Myös yhteisen tietojärjestelmän määrittelemisessä haasteena ovat olleet yksittäisten toimijoiden vaatimukset, jotka eroavat kokonaismäärittelystä. Tällöin määritelmät
ovat paisuneet epärealistiseksi, jolloin määrittelyssä tulisi keskittyä vain varautumisen perusfunktioiden tukemiseen tietojärjestelmän osalta. Määritelmähaasteet ovat heijastuneet
myös toteutettuihin tietojärjestelmiin, jotka ovat usein olleet väärin määriteltyjä, eikä niillä
ei ole ollut alkuunkaan edellytystä toimia sellaisena järjestelmänä sekä niitä kohtaan on asetettu turhan suuria odotuksia.
Yhtenä määrittelyhaasteista haastatteluista nousi liittyen tiedon jakamiseen tietojärjestelmien välillä. Nykyisellään tietojärjestelmät eivät ole välttämättä rakennettu siten, että niissä
olisi otettu huomioon integrointimahdollisuus toisten tietojärjestelmien osalta. Tällöin haasteeksi saattaa muodostua olemassa olevien tietojärjestelmien integroitavuus alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevaan tietojärjestelmään. Lisäksi suurena haasteena tietojärjestelmien kehittämisen kannalta nousee sen rahoittaminen. Tietojärjestelmät ovat yleisesti
isoja hankkeita, jotka tarvitsevat suurta pääomaa. Tällöin määrittelemisen tärkeys nousee
suureen rooliin, jotta osataan tarkasti määritellä se kokonaisuus, joka vastaa oikeaan tarpeeseen. Tällöin kehittämisessä ei tulisi painottaa asioihin, joilla ei ole niin suurta merkitystä,
jotta kustannukset saadaan pidettyä alhaisena. Myös mahdollisuutta rajata tietojärjestelmäkokonaisuutta osiin ja toteuttaa ensin vain ne tärkeimmät asiat, voivat olla oleellisia säästämiskeinoja suuressa mittakaavassa.
Tietoturvallisuuden huomiointi
Yhteinen tietojärjestelmä asettaa haasteita tietoturvan suhteen. Lainsäädännössä tietoturvavaatimukset koetaan hyvin korkeiksi ja aiheuttavat siten haasteita luoda tietojärjestelmä,
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jossa kaikki siihen liittyvät asiat olisivat otettu huomioon. Tietojärjestelmien osalta tämä
koetaan vaikeuttavan viranomaistietojen yhdistämistä sekä jalostamista. Lisäksi osa haastateltavista kokee tietoturvan tarvitsevan parantamista siinä, mitä se on ollut nykyisellään.
Haasteena muodostuu myös eri organisaatiot, joilla tietoturvataso saattaa heittelehtiä hyvinkin paljon niiden välillä. Tällöin ongelmaksi muodostuu, miten pystytään ratkaisemaan tämä
kuilu ja saada kaikki organisaatiot yhden tietojärjestelmän käyttäjiksi. Olemassa olevista tietojärjestelmistä tietoturvan mahdollistamisen osalta nostettiin TUVE-verkko ja sen kyvykkyydet taata tietoturvallinen tietojen vaihtaminen toimijoiden välillä. Haasteena nostettiin
etenkin edellä mainittuun verkkoon liittyminen, sillä se vaatii fyysisen yhteyden luomisen
toimijoiden välille, jolloin verkkoon liittyminen vaatii suuria infrastruktuurin muutoksia organisaatioihin. Näistä huolimatta TUVE-verkko koetaan erinomaisena lähtökohtana tietoturvan luomisen kannalta, vaikkakin se vaatii vielä paljon kehittämistä siihen pääsemiseksi.
Irrallinen osa päivittäistä toimintaa
Nykyisellään yhdeksi tietojärjestelmähaasteeksi tunnistettiin niiden irrallinen osa päivittäisestä toiminnasta. Tämä tarkoittaa, että nykyisistä tietojärjestelmistä on puuttunut toiminnallisuuksia, jotka motivoisivat käyttäjiä ottamaan sen osaksi päivittäistä toimintaa. Tähän
syynä voidaan pitää tietojärjestelmän tuoman lisäarvon vähäisyyttä, jonka myötä sen käytöstä ei koeta olevan mitään hyötyä arkipäiväisessä toiminnassa. Lisäksi sen saatetaan lisäävän päällekkäistä työtä pakottamalla käyttäjät tekemään tehtävät kahdesti, ensin muualle ja
sitten vielä tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän osalta on myös muistettava, että sen tulee
kyetä toiminnallisuuksiltaan normaalitoiminnan tukemiseen ja kasvokkain tapahtuvan tekemisen jatkamiseen, jota ollaan esimerkiksi yhteistyöfoorumeissa sovittu ja tehty. Se ei saa
muodostua pelkästään passiiviseksi varastoksi, joka ei mahdollista käyttäjiltä tulevaa syötettä tai se ei mahdollista yhteistyön tekemistä.
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää tietotarpeita, jotka voidaan nähdä tukemassa
maakunnille muodostuvaa alueellista yhteistä varautumista. Tietotarpeiden selvittämisen tueksi tutkimus aloitettiin muodostamalla ymmärrys maakuntauudistuksen myötä maakunnille
muodostuvasta alueellisesta yhteisestä varautumisesta. Alueellisen yhteisen varautumisen
osalta tutkimuksen asetelmaksi asetettiin alueella tapahtuva varautumisyhteistyö, jonka lisäksi selvitettiin varautumisyhteistyön menestystekijöitä, varautumisyhteistyötä tukevan tietojärjestelmän vaatimuksia sekä nykyisten tietojärjestelmien soveltuvuutta alueellisen yhteisen varautumisen kannalta.

7.1 Tulosten erittely tutkimuskysymyksittäin
Tässä kappaleessa tutkimuksen tulokset ovat eritelty tutkimuskysymyksittäin omiin kokonaisuuksiin.
1. Mitä alueellinen yhteinen varautuminen on maakuntauudistuksen myötä?
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta vastauksia saatiin hyvin ja eri näkökulmista. Yleisesti ottaen alueellisen varautumisen nykytilanne määriteltiin hajanaiseksi ja valtakunnallista yhtenäistämistä vaativaksi. Tähän syynä on koettu olevan lääninhallitusaikojen jälkeen
muodostetut aluehallintovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, joiden tultua varautumisen taso on ollut hajanaista johtuen pitkälti varautumisen selkeän ohjaavan
roolin puuttumisesta. Olennaisena haasteena on myös pidetty pelastustoimen suurta roolia
alueellisen varautumisen yhteensovittamisessa, joka on aiheuttanut varautumisen yhtenäisyyden heittelyä. Uudistus koetaan pääsääntöisesti positiiviseksi asiaksi, jonka myötä alueellisesti muodostuu yhtenäinen taho, jolle on lainsäädännöllisesti määrätty velvoite alueellisen yhteisen varautumisen osalta.
Teoriaosuudessa todettiin, että alueellinen yhteinen varautuminen on kohtuullisen selkeästi
määritelty kokonaisuus, jossa on kuvattu maakuntien roolia ja maakunnille siirtyviä tehtäviä
kokonaisvaltaisesti. Haastatteluissa saadut tulokset kuitenkin osoittavat, että alueellisen yhteisen varautumisen osalta tarvitaan vielä lainsäädännöllistä määrittelemistä sekä tarkentamista. Lisäksi haastatteluista saaduissa tuloksissa korostuivat nykytilanteen heikkoudet ja
vahvuudet, joita teoriaosuudessa ei saatu kartoitettua. Uudistuksen haasteiden osalta tuloksissa oli havaittavissa, että maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen kokonaisuus ei ole maakuntauudistuksen lainsäädännöstä huolimatta täysin selvä ja ymmärrys
haastateltavien keskuudessa ei ole yhteneväinen. Haasteita on etenkin maakuntien tehtävissä
ja vastuissa, joiden koetaan tarvitsevan lisätarkennuksia. Lisäksi keskushallinnon ja maakunnan välisen varautumistoiminnan yhteensovittavan toimijan puuttuminen ja kaupunkien
yhteensovittaminen koetaan olennaisiksi haasteiksi. Edellä mainittujen haasteiden ei kuitenkaan koeta olevan lainsäädäntöä rikkovia havaintoja, vaan ne enemmänkin nostavat esiin
selkeän tarpeen lisämäärittelyille sekä keskustelua tuloksissa nostetuille kokonaisuuksille.
Tuloksissa alueellinen yhteinen varautuminen määriteltiin siksi, mikä valmistaa alueen toimijat mahdollisimman tehokkaaseen yhteiseen tekemiseen. Tällä tarkoitetaan kaikkia toimia, joiden avulla toimijat saadaan koottua yhteen ja yhtenäistettyä varautumiseen liittyvää
suunnittelua, toimintatapoja ja ajattelua. Haastatteluissa koettiin tärkeäksi, että alueella on
yhteisesti pohdittu riskejä ja oma toiminta on vakiinnutettu yhteisen suunnittelun kautta.
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Tällöin alueellisen yhteisen varautumistoiminnan perustaksi tunnistettiin riskiarviointi,
jonka avulla selviävät toimijat sekä tietotarpeet. Lisäksi maakunnan alueella pystytään muodostamaan yhteinen varautuminen uhkakuviin nähden ja varmistamaan kaikkien alueella
olevien toimijoiden toimintakyky. Alueellisen yhteisen varautumisen toteuttamiskeinoina
pidetään ensisijaisesti yhteistyöfoorumeita, joihin liittyen olennaisena huomiona korostettiin
sinne kutsuttavia toimijoita, jotka vaikuttavat niissä käsiteltäviin asioihin sekä kokoon. Näiden lisäksi toteuttamiskeinoina tunnistettiin kasvokkain tapahtuva kommunikointi, työpajat
sekä harjoitukset.
Teoriassa korostettiin alueellisen varautumistehtävien raporttiluonnoksessa (Valtiovarainministeriö 2017c) esiintynyttä tulkintaa uudistuksen myötä muodostuvan varautumisen sekä
yhteensovittamisen laajuudesta. Sekä teoriassa että haastatteluissa päädyttiin siihen tulokseen, että alueellisella yhteisellä varautumisella tarkoitetaan määritelmänä kaikkein laajinta
mahdollista. Alueellinen yhteinen varautuminen kattaa maakunnan alueen kaikkien toimijoiden varautumisen yhteensovittamisen, jossa ovat mukana muun muassa elinkeinoelämä
ja järjestöt.
Alueellisen yhteisen varautumisen määrittelyn kannalta olennainen tulos on aikajänteen
määrittely, joka tarkentaa lainsäädännössä esitettyä maakunnan roolia suhteessa häiriö- ja
poikkeustilanteen aikaiseen toimintaan. Tuloksissa todetaan, että aikajänteen tulisi ennen
kaikkea olla ennakoivaa, jolloin maakunta ei kytkeydy operatiivisesta toiminnasta pois,
vaikka toiminta siirtyisi toimivaltaisen viranomaisen hoidettavaksi. Maakuntien harjoittaman ennakoivan varautumisen tulisi seurata toimivaltaisen viranomaisen harjoittamaa operatiivista toimintaa. Operatiivisesta toiminnasta tulevat palautteet ja kokemukset tukevat ennakoivaa varautumista, josta maakunnilta siirtyy häiriö- ja poikkeustilanteen aikainen tuki,
seuranta ja valvonta toimivaltaisille viranomaisille.
Tuloksissa olennainen havainto on valtakunnallisen varautumisen yhteensovittamisen määritelmä, jota ei ole vielä lainsäädäntöön määritelty, vaan se on mainittu esimerkiksi valmisteluryhmän raporttiluonnoksessa (Valtiovarainministeriö 2017c). Tuloksissa valtakunnallinen varautumisen yhteensovittaminen määritellään valtakunnallisten uhkien tunnistamiseksi
ja niiden pohjalta tehtäväksi riskiarvioinniksi. Uhkakuvien ja mallien osalta olennaisena
koetaan, että niiden tulisi olla sovellettavissa maakunnissa. Valtakunnallinen varautumisen
yhteensovittaminen on pitkälti maakuntien varautumistoiminnan ohjausta, jossa maakunnille tulisi jättää vastuu oman alueen varautumisen yhteensovittamisesta. Sisäministeriön
osalta koetaan, että sen roolin ei tulisi olla yhteensovittamisen kannalta vahvasti ohjaava,
vaan enemmänkin alueellinen seuraaja, joka valvoo varautumisen tilannetta valtakunnallisesti ja tarttuu epäkohtiin sekä ohjeistaa tarvittaessa. Valtakunnallisen varautumisen yhteensovittamisen kannalta olennaiseksi tunnistettiin maakuntien välinen yhteistyö. Sen tulisi lähteä valtakunnallisesta riskiarvioinnista, jossa maakunnat keskenään keskustelevat riskeistä
ja niiden mahdollisista vaikutuksista. Maakuntien välisen yhteistyön tulisi tapahtua ohjauksen, suunnittelun yhteistyörakenteen sekä valtakunnallisten harjoitusten keinoin.
Valtakunnallisen yhteensovittamisen osalta tuloksissa korostuu alueellisten ominaispiirteiden sekä olemassa olevien yhteistoimintamallien huomioiminen. Ensimmäinen mainituista
korostuu valtakunnallisen varautumisen ohjauksessa, joka ei voi lähtökohtaisesti olla sama
valtakunnallisesti, vaan siinä on huomioitava kunkin alueen ominaispiireet. Tämän ei tosin
koeta olevan suuri haaste, sillä maakunnat ovat viime kädessä vastuussa alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta, jolloin ne voivat itse soveltaa ylhäältä tulevaa ohjeistusta.
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Olemassa olevien yhteistoimintamallien suhteen valtakunnallinen yhteensovittaminen sekä
alueellinen yhteinen varautuminen eivät tule muuttamaan nykyisiä yhteistyökäytäntöjä varautumiseen liittyen. Tämä koetaan olennaiseksi, sillä olemassa olevia hyvin toimivia yhteistyörakenteita tulisi käyttää hyödyksi niillä alueilla, joilla ne ovat nykyisellään vakiintuneet.
Valtakunnallisen alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittamisen kannalta haasteena
tuloksissa korostettiin, että keskushallinnon ja maakuntien väliin ei ole määritelty tahoa, joka
vastaisi useamman maakunnan alueen yhteensovittamisesta. Teoriaosuudessa mainittiin
Valtiovarainministeriön (2017d) selvitys, jossa korostettiin hallituksen tekemää linjausta
aluehallintovirastojen lakkautumisesta. Linjauksessa mainitaan, että aluehallintovirastojen
lakkautumisen myötä virastoista muodostetaan yksi valtakunnallinen toimivallan viranomainen, joka toimii alueellisissa yksiköissä tai toimipisteissä. Tätä ei kuitenkaan mainittu haastatteluissa, vaan tahoksi korostettiin ERVA-alueita, LUOVA-virastoja sekä aluehallintovirastoilta Sisäministeriöön siirtyviä toimijoita.
Alueellisen yhteisen varautumisen osalta koetaan, että varautumisyhteistyössä tarvitaan
kaikki alueelliset toimijat. Tutkimuksen tuloksista ei kuitenkaan pystytty muodostamaan listaa, jossa olisi kaikki ne toimijat, jotka koetaan alueellisen yhteisen varautumisen kannalta
tärkeiksi. Tähän syynä koettiin tuloksista saatavan listauksen epätäydellisyys, jonka vuoksi
toimijoita tarkasteltiin siitä näkökulmasta, ketkä ovat nykytilanteessa jääneet ulkopuolelle ja
keiden tulisi jatkossa olla osana alueellista yhteistä varautumista. Tiettyjen toimijoiden ulkopuolelle jättäminen on nykyisellään perustunut ymmärtämättömyyteen niiden toimijoiden
osalta, joita tarvitaan varautumistoiminnassa. Tämä on heijastunut etenkin elinkeinoelämään
sekä järjestöihin. Edellä mainittujen toimijoiden osalta maakuntien on kyettävä takaamaan
niiden varautumiskyky, jotta ne voidaan ottaa tasavertaisina toimijoina mukaan. Järjestöjen
liittämisen kannalta tuloksissa korostettiin olevan hyötyä, jos maakuntiin lisättäisiin yhteyshenkilö tai sihteeristö, jonka avulla vapaaehtoistyötä pystyttäisiin helpommin integroimaan
osaksi alueellista toimintaa.
2. Mitkä ovat alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön menestystekijät?
Alueellisen yhteisen varautumisen osalta yhteistyö koetaan olennaiseksi osaksi varautumistoimintaa, jossa olennaista on säännöllinen tiivis yhteistyö ja siihen liittyvät toteuttamiskeinot. Kirjallisuuskatsauksesta ja haastatteluista esiin nousseet menestystekijät rakentuvat korostuneesti luottamuksen ympärille, jossa toimijat ovat tasavertaisia keskenään, tuntevat yhteistoiminnan tavoitteet sekä tunnistavat oman roolinsa toiminnan osalta. Luottamuksen kannalta tärkeää on yhdessä tekeminen kasvokkain tapahtuvan kommunikoinnin avulla, jossa
esimerkiksi tietojärjestelmien osuutta ei tulisi sivuuttaa.
Teoriaosuudessa kartoitetut menestystekijät tukivat haastatteluista nousseita menestystekijöitä, kuitenkin olennaiseksi eroavaisuudeksi voidaan nostaa menestystekijöistä tehtyä kategorisointia, jonka myötä menestystekijät voidaan jakaa yhteistyön rakentumisen, käytännön
yhteistyön sekä yhteistyön muuttujien kategorioihin. Nämä eroavat teoriassa esitetyistä kategorioista siten, että kirjallisuuskatsauksessa esitetyt kategoriat kuvaavat yleisesti yhteistyötä, eivätkä ole suunnattuna varautumisyhteistyön kategorioiksi. Tosin niiden eroavaisuus
on hyvin pieni ja ainoat eroavaisuudet korostuvat pitkälti käytännön yhteistyön kannalta tunnistetuissa menestystekijöissä. Lisäksi tuloksissa esitettyjä kategorioita on yksinkertaistettu,
sillä tuloksissa korostuivat edellä mainittujen kolmen kategorian teemat selkeästi.
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Yhteistyön rakentumisen kannalta tuloksissa keskeiseksi nostettiin relevanttien toimijoiden
mukaan saaminen, toisten tunteminen, varautuminen osana arkea, luottamus, henkilökemia,
tasavertaisuus, yhteisen ymmärryksen muodostaminen, selkeiden roolien jakaminen sekä
yhteisten tavoitteiden määritteleminen. Käytännön yhteistyön kannalta nostettiin esille yhdessä tekeminen, harjoitukset, kokoontumiskulttuurin muodostaminen sekä työn jakaminen.
Yhteistyön muuttujiksi tunnistettiin osaamisvajeen tunnistaminen, alueelliset erot ja passiivisuus.
3. Mitkä ovat alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön tietotarpeita?
Alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukevien tietotarpeiden osalta haasteeksi tunnistettiin niiden hankala määrittelevyys, sillä ne vaihtelevat tilannekohtaisesti. Tällöin olennaisena tuloksena voidaan pitää tietotarpeiden tunnistamismenetelmiä, jotka auttavat tunnistamaan eri tilanteiden kannalta relevantteja tietotarpeita. Tulosten perusteella tietotarpeiden
tunnistaminen voidaan perustaa seuraaviin menetelmiin: trendien seuraaminen, uhkamallit,
alueelliset riskiarviot, harjoitustoiminta sekä valmiussuunnitelu. Tärkeänä havaintona tuloksissa tietotarpeiden tunnistamisen kannalta korostetaan, että toimijat kootaan säännöllisesti
yhteen muodostamaan yhteistä ymmärrystä alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyen,
jossa apukeinona voidaan hyödyntää edellä mainittuja menetelmiä. Näistä olennaisimpana
tunnistamisen menetelmänä tunnistettiin uhkamallit ja niiden pohjalta tehtävä riskiarviointi,
joista jälkimmäisen koetaan olevan oleellinen keino tunnistaa varautumistoiminnan kannalta
oleellisimmat tietotarpeet.
Tutkimuksessa kartoitetut tietotarpeet yhdistyivät kirjallisuuskatsauksessa tunnistettuihin
häiriö- ja poikkeustilannehallinnan eri vaiheisiin. Näistä vaiheista olennaisimmaksi tunnistettiin varautuminen, vaste ja toipuminen, joista varautuminen määriteltiin koostuvan lieventämisestä ja valmiudesta. Lisäksi tietotarpeista tunnistettiin yleisiä tietotarpeita, joiden koetaan olevan läsnä jokaisessa varautumisen vaiheessa. Varautumisen tietotarpeet liittyvät alueella olevan toiminnan heikkouksien tunnistamiseen, jolla tarkoitetaan myös yksittäisten toimijoiden varautumiskyvyn ja toimintaympäristön muutosten tunnistamista. Tähän liittyy
oleellisesti alueella olevien uhkien ja riskien tunnistaminen. Vasteen kannalta olennaista
ovat häriötilanteen ensitiedot sekä oleellisten toimijoiden, roolien, vastuiden ja tehtävien
tunnistaminen. Toipumisen kannalta olennaista on parhaat käytännöt, joiden myötä tulevaisuudessa tiedetään, miten niihin pystytään parhaiten varautumaan sekä toiminaan häiriötilanteen aikana. Yleisistä tietotarpeista tuloksissa korostettiin toiminnan ohjeistuksia ja malleja, tiedon saatavuutta, alueen erityispiirteitä, tilannekuvaa sekä kansalaissignaaleja.
Kartoitettujen tietotarpeiden lisäksi tuloksia saatiin tiedon jakamismenetelmiin sekä tiedon
jakamiseen liittyviin haasteisiin. Varautumisyhteistyössä tietojen jakamisen tulisi lähtökohtaisesti perustua kasvokkain tapahtuvaan kommunikointiin, jossa tietojärjestelmien hyödyllisyyttä ei tulisi sivuuttaa. Luottamuksen syntyminen on suurimpana etuna kasvokkain tapahtuvassa kommunikoinnissa verrattuna pelkästään tietojärjestelmien hyödyntämiseen.
Tiedon jakamisen haasteiksi haastatteluissa korostuivat tiedon avoimuus, toimijoiden välinen luottamus, tietoturvallisuus, tiedon jakamisen siiloutuneisuus, tiedon prioriteetin huomiointi, lisäarvokysymykset, yhteisten käytäntöjen puuttuminen, säännöllisyys sekä toimijoiden ulkopuolelle rajaaminen.
Tietojen jakamisen osalta haastatteluiden tuloksista nostettiin valmiussäätämisparametrit.
Valmiussäätämisparametrien tarkoituksena on varautumisvaiheessa määritellä tiedon jaka-
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miseen liittyviä asioita. Niiden avulla pystytään määrittelemään, milloin tietoa aletaan jakamaan sitä tarvitseville tahoille, mistä tieto jaetaan sekä mitä kukakin tekee tiedon jakamisen
näkökulmasta. Tietojen jakamisen näkökulmasta tuloksissa korostui myös kansalaisiin kohdistuvan viestinnän merkitys. Nykyisellään kansalaisiin kohdistuvan viestinnän merkitystä
ei ole koettu riittäväksi etenkään alueellisiin riskeihin liittyvän tiedon jakamisen osalta.
Tutkimuksessa kartoitettujen tietotarpeiden osalta voidaan sanoa, että paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet ovat vielä heikosti tunnettuja, vaikkakin sen hyödyt tunnistetaan. Paikkatiedon roolin koetaan liittyvän pitkälti operatiiviseen toimintaan, jossa tunnetuin käyttökohde on operatiivinen tilannekuva ja sen avulla sijaintitiedon esittäminen, analysointi ja
visualisointi. Ennakoivan varautumisen kannalta soveltamiskohteet liittyvät pitkälti tiedon
visualisoimiseen sekä trendien analysoimiseen. Tulevaisuudessa paikkatietoa tulisi hyödyntää entistä enemmän haavoittavaisuuksien analysoimisessa, trendien vaikutusten arvioimisessa, tilanneymmärryksen muodostamisessa, päätöksien tekemisessä, riskienhallinnassa ja
arvioinnissa sekä tilannekohtaisessa vaikutusten arvioinnissa. Lisäksi tulisi korostaa paikkatiedon roolia ennakoivan varautumisen osalta, sillä nykyään paikkatietoa hyödynnetään pitkälti vain operatiivisessa toiminnassa. Edellä mainittujen tulosten osalta on huomioitava, että
tässä tutkimuksessa tunnistetut tarpeet paikkatiedon osalta ovat vain murto-osa hyödynnettävästä potentiaalista, joita mainittiin teoriaosuudessa.
4. Mitä vaatimuksia alueellisen yhteisen varautumisyhteistyön toimijat asettavat tietojärjestelmälle sekä vastaavatko nykyiset tietojärjestelmät näihin vaatimuksiin?
Alueellista yhteistä varautumista tukevan tietojärjestelmän osalta tuloksissa korostui sen
huolellisen määrittelemisen tärkeys. Nykytilanteessa haasteeksi on koettu tietojärjestelmien
huono määritteleminen, joka on heijastunut muun muassa huonoihin tietojärjestelmähankintoihin. Tästä syystä tuloksissa korostettiin, että on oleellista odottaa uudistuksen tuloa rauhassa ja tarkastella lopullisia käytännön tarpeista nousevia vaatimuksia, jotka voidaan ottaa
tietojärjestelmän määrittelyissä huomioon. Tämä asia ei luultavasti tule olemaan ristiriidassa
tuloksista nousevien tietojärjestelmän vaatimusten kanssa, tähän asti on tehty kuitenkin vain
esiselvitystä, jota pyritään myöhemmin edelleen tarkentamaan.
Haastatteluissa nousseista tuloksissa korostetaan, että tietojärjestelmän tulisi lähtökohtaisesti
olla tukifunktio alueelliselle yhteiselle varautumiselle, jonka tulisi olla helppokäyttöinen, arkipäiväisen tekemisen tuki ja mahdollistaa kasvokkain tapahtuvan tekemisen jatkojalostaminen. Osa tuloksista nousseista vaatimuksista linkittyvät suoraan operatiiviseen toimintaan,
mutta pääsääntöisesti tuloksista nousseet vaatimukset kuvailevat ennakoivaa varautumisyhteistyötä tukevia vaatimuksia. Lähtökohtaisesti tietojärjestelmän tulisi olla ennakoivaa varautumista tukeva, sillä toimivaltaisilla viranomaisilla on omat operatiivisen toiminnan järjestelmänsä.
Yhteisen tietojärjestelmän määrittelyn osalta tuloksissa korostettiin Sisäministeriön roolia
sen määrittäjänä. Tähän yhtenä syynä nostetaan, että yhteisten tietojärjestelmien valtakunnallinen kehittäminen vähentää toimijakohtaisten vaatimusten korostumista sekä tietojärjestelmän kehittäjäksi saadaan julkishallinnon viranomainen yksityisen toimijan sijasta. Haasteena Sisäministeriön osalta nostettiin rahoitus, joka nykyisen näkemyksen mukaan ei rahoita yhteisiä tietojärjestelmiä. Tällöin tuloksista korostui mahdollisuus kehittää tietojärjestelmä osissa, jossa sen yksittäiset osat kehitettäisiin eri toimijoilla. Lisäksi tietojärjestelmän
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kehittämisessä tulisi ottaa huomioon olemassa olevat tietojärjestelmät pohjana sekä kehittämisessä tulisi olla mukana alueelliset varautumistoimijat, jotta pystytään huomioimaan sieltä
nousevat vaatimukset.
Tietojärjestelmän osalta kartoitetuista vaatimuksista pystyttiin tunnistamaan kolme vaatimuskategoriaa: määritelmälliset, toiminnalliset sekä tiedonhallinnan vaatimukset. Määritelmällisistä vaatimuksista olennaisena pidetään, että tietojärjestelmän tulisi olla toimijoiden
kesken arkista tekemistä tukeva yhteinen järjestelmä, jossa on mukana varautumistoiminnan
kannalta kaikki relevantit toimijat sekä tiedot. Lisäksi tietojärjestelmä tulisi rakentaa tietoturvallisuus etusijalla, johon liittyen TUVE-verkon hyödyntämistä pidettiin olennaisena
asiana. Toiminallisuuksien osalta tietojärjestelmässä tulisi olla työskentelyalueita, jotka olisivat rajattavissa tarpeiden mukaan. Muita oleellisia toiminnallisuusvaatimuksia ovat varautumissuunnitelmien tukeminen, riskiarviointien tekeminen, tilannekuvan muodostaminen,
tiedottaminen sekä kansalaisviestintä. Tiedonhallinnan kannalta tietojärjestelmän tulisi mahdollistaa tietojen kerääminen, analysointi, esittäminen, jakaminen sekä kommentoiminen.
Lisäksi tietojärjestelmässä tulisi olla kyky hallita tilanteenaikaista tietoa sekä paikkatietoa.
Tuloksissa korostui nykyisten tietojärjestelmien kartoituksen osalta, että niitä ei kyetty tunnistamaan kovinkaan montaa, vaikka teoriassa niitä tunnistettiin useampi. Haastattelutuloksista niitä tunnistettiin kolme kappaletta, joista kahdessa nähtiin yhtymäkohtia alueellista
yhteistä varautumista tukeviksi tietojärjestelmiksi. Tunnistetut tietojärjestelmät olivat
HUOVI-portaali, KRIVAT-järjestelmä sekä TUVE-verkko. Teoriassa tunnistettuja pelastustoimen sekä puolustusvoimien tietojärjestelmiä haastatteluissa ei mainittu. Teorian pohjalta on mahdollista päätellä, että kyseiset tietojärjestelmät on räätälöity tiettyjä tarpeita varten ja että ne on suunniteltu pitkälti operatiiviseen käyttöön, joten niitä ei voida pitää soveltuvana varautumisyhteistyötä tukevina tietojärjestelminä.
Edellä mainituista tietojärjestelmistä HUOVI-portaali nähdään tiedonhallinnan näkökulmasta soveltuvan hyvin yhteistyön tietojärjestelmäksi. Kuitenkin haasteeksi tuloksissa korostettiin, että sen käyttö nykyisessä muodossa lakkautetaan vuoden 2017 loppuun mennessä, jolloin uusi versio otetaan käyttöön. Uuden version osalta tuloksissa ei esiintynyt,
onko se toiminnallisuuksiltaan ja mukaan otettavien toimijoiden osalta sellainen, että se olisi
alueellista yhteistä varautumisyhteistyötä tukeva tietojärjestelmä. Muiden edellä mainittujen
tietojärjestelmien osalta KRIVAT-järjestelmä tunnistettiin olevan yhteistyön mahdollistavasta näkökulmasta hyväksi järjestelmäksi. Kuitenkin on muistettava, että kyseinen järjestelmä on tiettyyn tarkoitukseen tehty, eikä ole siten suunnattu ennakoivaksi järjestelmäksi.
TUVE-verkko tunnistetiin pitkälti välttämättömyydeksi alueellista yhteistä varautumista tukevan tietojärjestelmän osalta, sillä se mahdollistaa tietoturvallisen tietojen vaihtamisen toimijoiden välillä. Sen osalta kuitenkin nähdään haasteena, miten sitä saadaan kehitettyä siihen suuntaan, että siihen on mahdollista liittää joustavasti varautumisyhteistyön toimijoita
sekä toimijoita, jotka eivät ole viranomaistoimijoita.
Tuloksissa tunnistettiin myös tietojärjestelmähaasteita, joista suurimmat haasteet olivat sen
määritteleminen, tietoturvallisuuden huomiointi sekä irrallisuus osana päivittäistä toimintaa.
Muita tunnistettuja haasteita ovat tietojärjestelmän passiivisuus, tiedon jakamisen mahdollistaminen tietojärjestelmien välillä, TUVE-verkkoon liittyminen, tietojärjestelmien rahoittaminen sekä päällekkäisen työn lisääntyminen. Yleisenä huomiona voidaan nostaa esille,
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että nykyiset tietojärjestelmät ovat hyvin pitkälti muutaman toimijan tarpeeseen tehtyjä tietojärjestelmien, kuten toimivaltaisten viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmät. Tällöin ne
eivät ole suoranaisesti soveltuvia yhteiseen käyttöön.

7.2 Tutkimuksen arviointi
Tämän tutkimuksen arvioinnin apuna hyödynnetään seuraavia käsitteitä: validiteetti sekä reliabiliteetti. Tutkimus määritellään validiteetiltaan hyväksi silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Lisäksi olennaista on, että tutkimuksessa käytetyt menetelmät vastaavat tutkittavaa ilmiötä. Näiden huomioiminen varmistaa, että tutkimuksessa on
tutkittu oikeita asioita oikeilla menetelmillä sekä saatu tutkimuskysymyksiin vastauksia.
Tutkimuksen toinen arviointimenetelmä on reliabiliteetti, jolla tarkoitetaan tutkimustulosten
toistettavuutta eli ovatko samat tulokset saavutettavissa käyttäen tässä tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä. (Jyväskylän yliopisto 2009.)
Tutkimuksen validiteetin takaamiseksi haastatteluiden määrittelemiseen ja tulosten analysointiin käytettiin paljon resursseja. Tutkimuksen luonteen vuoksi tutkimuksessa haastateltavien lukumäärä rajoitettiin 10 haastateltavaan. Tähän syynä on haastatteluiden pitämiseen,
prosessointiin ja analysointiin kuluva aika, joka muutoin olisi kasvanut liian suureksi. Kuitenkin pienehkön otoksen kannalta tutkimuksessa panostettiin haastateltavien kartoittamiseen, jotta varmistettiin mahdollisimman laaja ja laadukas otos, joka kattaa asiantuntijoita
kokonaisturvallisuuden eri sektoreilta. Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, jotta haastatteluissa käytävä keskustelu saatiin pidettyä avoimena sekä tutkimuskysymyskohtaisesti saatiin muodostettua haastattelussa selkeät kokonaisuudet. Tulosten
kannalta tämä koettiin erittäin hyvänä menetelmänä, sillä valmiiksi määritellyt teemat mahdollistivat tulosten analysoinnin selkeällä tavalla, sillä tulokset oli jo valmiiksi jäsennelty
selkeiden kokonaisuuksien alle, jotka ovat helposti tulkittavissa.
Haastatteluiden osalta tutkimuksen edetessä koettiin sekä selvää kehittymistä että myös parannettavaa. Edellä mainitut puolistrukturoidut teemahaastatteluiden koettiin mahdollistavan vapaan keskustelun haastatteluiden lomassa. Tämä koettiin positiiviseksi asiaksi, sillä
tutkijalle haastatteluiden edetessä syntyi vahvempi ymmärrys aiheesta, jolloin hyödynnettiin
tarkentavia kysymyksiä. Tarkentavien kysymysten tarkoituksena oli varmistaa, että haastatteluissa asioita käydään läpi useasta näkökulmasta sekä varmistetaan, että haastateltavat ymmärsivät, mitä kysymyksillä haettiin. Haastatteluissa esiintyi keskustelua asioista, jotka eivät
olleet tutkijalle entuudestaan tuttuja. Tällöin niiden syvällinen merkitys jäi vähäiseksi, jotta
niitä asioita olisi voitu sisällyttää työn tuloksiin.
Haastatteluiden tulosten osalta tutkimukseen osallistuneille haastatelluille annettiin mahdollisuus kommentoida haastatteluista saatuja tuloksia mahdollisten asiavirheiden osalta. Tämän tarkoituksena oli varmistaa, että tutkimuksen tuloksissa ei esiinny virheellistä tietoa ja,
että yksittäisten haastattelijoiden kommentteja ei olisi tunnistettavissa.
Tutkimuksen reliabiliteetin osalta olennaisena asiana pidettiin sekä tulosten että haastatteluiden objektiivista tarkastelua. Tällöin haastatteluista saatavat tulokset muodostivat kokonaisymmärrystä tutkittavasta aiheesta, jolloin tarkoituksena ei ollut yksittäisten haastateltavien mielipiteiden korostaminen. Tällöin tuloksia pyrittiin jäsentelemään selkeiksi kokonai-
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suuksiksi ja niistä yritettiin tunnistaa eroavaisuuksia sekä epäselvyyksiä. Lisäksi objektiivinen tarkastelu mahdollistaa tutkimusten tulosten pysyvän yhtenäisenä, vaikkakin yksittäiset
mielipiteet asioista saattaisivat esiintyä tuloksissa. Tällöin on muistettava, että haastateltavat
edustivat haastatteluissa omaa organisaatiotaan, joten tuloksissa saattaa esiintyä organisaatiokohtaisia näkemyksiä.
Viimeisenä tärkeänä havaintona tutkimuksen kannalta on huomioitava, että tämän tutkimuksen tarkoitus ei ole korvata valtion tason selvitystä aiheen tiimoilta. Lisäksi on huomioitava,
että tutkimuksessa käytetyt käsitteet ja lainsäädännölliset huomiot pohjautuvat tutkijan näkemykseen sekä kirjallisuuskatsauksesta että haastatteluista tulleisiin syötteisiin.

7.3 Jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksen osalta olennaisena jatkotutkimusaiheena on herännyt valtion tason selvityksen
tekeminen tässä työssä korostetuista lainsäädännöllisistä määrittelyhaasteista. Tutkimuksen
tuloksissa haasteita ilmeni maakunnille muodostuvan alueellisen yhteisen varautumisen
osalta liittyen maakuntien vastuiden sekä tehtävien tarkentamiseen. Lisäksi muilta osin uudistuksessa koettuja haasteita tulisi tutkia ja keskustella läpi keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimijoiden kanssa, jotta ne osataan ottaa huomioon uudistuksen tullessa. Tutkittavia ja
keskustelua vaativia aiheita ovat keskushallinnon ja maakunnan välisen koordinoivan toimijan puuttuminen, Turvallisuuskomitean suhde alueellisen yhteisen varautumisen koordinaatiossa, maakuntien varautumisen resursointi ja poliittiset vaikutukset, valinnanvapauden vaikutukset varautumiskykyyn sekä kaupunkien yhteensovittaminen osaksi alueellista yhteistä
varautumista.
Tässä tutkimuksessa alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeiden sekä tietojärjestelmien
tarkastelu rajoitettiin ylemmälle tasolle. Tähän syynä on uudistuksen tuoreus, jolloin ensin
on hyvä tarkastella ilmiötä kokonaisvaltaisemmin. Jatkossa olisi hyvä mahdollisuus tarkemmin tutkia ja tarkastella alueellisen yhteisen varautumiseen liittyviä tietotarpeita sekä toimijakohtaisten vaatimusten osalta tietojärjestelmä määrittelyä tarkemmin. Tietotarpeiden
osalta mielekästä olisi tutkia, mitkä ovat toimijoiden kesken kulkevat tietovirrat ja onko
niissä jotain oleellista huomioitavaa varautumisyhteistyön toimivuuden kannalta. Tietojärjestelmän osalta tulisi tarkemmin määritellä tässä työssä kartoitettujen vaatimusten pohjalta,
miten kyseinen tietojärjestelmä pystyttäisiin käytännössä toteuttamaan ja määrittelemään.
Jatkotutkimuskohteeksi voidaan myös nostaa varautumisyhteistyön käytännön toteuttamista
sekä tarkempaa määrittelemistä, jossa otettaisiin huomioon tässä työssä kartoitetut menestystekijät. Olennaisena osassa käytännön varautumisyhteistyön toteuttamisessa korostuivat
yhteistyöfoorumit. Niissä koetaan haasteelliseksi aiheen määrittely, koska tämä voi vaikuttaa niihin liittyviin kokonaisuuksiin laajasti. Tällöin jatkossa olisi hyödyllistä tutkia yhteistyöfoorumien kokonaisuutta muodon ja toiminnan kannalta sekä ottaa huomioon tuloksissa
esiintyneet haasteet, jotta alueellisessa yhteisessä varautumisessa niitä saadaan hyödynnettyä parhaimmalla mahdollisella tavalla.
Teoriassa korostettiin tilannekeskustoimintaa ja sen mahdollisuuksia maakuntien alueen tilannekuvan kokoajana. Tilannekuvatoimintaa ei ole tällä hetkellä lainsäädännössä määritelty
maakunnan tehtäväksi, jolloin tulisi pohtia ja tutkia tulisiko maakuntien tehtäväksi asettaa
vastuu alueellisen tilannekuvan muodostajana. Haastatteluissa korostettiin, että maakunnan

86

olisi hyvä välittää alueellista tilannekuvaa keskushallinnolle, jossa välittämisen hyödyt koetaan oleelliseksi valtakunnallisen tilannekuvan muodostamisessa.
Tietotarpeiden osalta jatkotutkimusta tarvitaan paikkatiedon hyödyntämisen näkökulmasta.
Tutkimustuloksissa korostettiin, että paikkatiedot koetaan oleellisiksi tietotarpeiksi ja niillä
koetaan olevan paljon sovelluskohteita, joita ei olla vielä hyödynnetty. Paikkatiedon kannalta olennaisena jatkotutkimusaiheena on ennakoivan tilannekuvatoiminnan tutkiminen
maakunnan kannalta, sillä tilannekuvatoimintaa on tutkittu paljon pitkälti operatiivisesta näkökulmasta. Lisäksi jatkotukimusta tulisi tehdä paikkatietomenetelmien hyödyntämisestä
analyysien ja päätöksenteon osalta, sillä ne ovat nykyisellään hyvin alihyödynnettyjä. Näitä
menetelmiä ovat muun muassa haavoittuvuusanalyysit, riskianalyysit sekä resurssioptimointi.
Tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa olen päässyt tutkimaan uutena muodostuvaa kokonaisuutta eri näkökulmista. Tutkimuksen edetessä allekirjoittaneen ymmärrys kasvoi ja näkemys laajentui. Olennaisena huomiona tutkimuksen tekemisen aikana on herännyt, että jotkin tutkimuksessa käsitellyistä aiheista ovat arkoja ja vaativat selkeästi enemmän keskustelua. Keskusteluissa on ollut havaittavissa eriäviä mielipiteitä, jännitteitä sekä olettamuksia, jotka korostavat keskustelun lisäämisen tärkeyttä. Tällöin
ennen maakuntauudistuksen virallista voimaantuloa ja lainsäädännön vahvistumista, on
vielä mahdollisuus muuttaa siihen liittyviä asioita, jotta maakuntauudistus olisi entistä enemmän varautumisyhteistyötä tukeva kokonaisuus.
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Hyvä vastaanottaja,
Huoltovarmuuskeskuksen rahoittaman ja Kuntaliiton toteuttaman KUJA2: kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta -hankkeen tavoitteena on
•
•

tukea kuntia ja tulevia maakuntia varautumisen sekä jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä
edistää kuntien ja maakuntien sekä niiden keskeisten sidosryhmien yhteistoimintaa,
varautumisen yhteensovittamista sekä yhteistä ymmärrystä varautumiseen liittyen.

Hankkeen kanssa yhteistyössä tehdään Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitokselle diplomityö, jonka aiheena on ”Maakuntauudistus – toimijoiden välisen varautumisyhteistyön
tukeminen alueellisen yhteisen varautumisen tietotarpeiden selvittämisellä”. Työn tavoitteet
ovat:
1) Maakunnan toimijoiden varautumisen roolin kartoittaminen maakuntauudistuksen
myötä
2) Maakunnan toimijoiden yhteistyöhön vaikuttavien tekijöiden selvittäminen
3) Alueellista yhteistä varautumista tukevien tietotarpeiden kartoittaminen sekä niiden
yhteensovittaminen maakuntien sisäisiin tarpeisiin
4) Olemassa olevien tietojärjestelmien soveltuvuuden kartoitus maakunnan alueen yhteistä varautumista tukevaksi tietojärjestelmäksi
Diplomityö tehdään kirjallisuustutkimuksen sekä asiantuntijahaastatteluiden avulla. Asiantuntijahaastattelut tehdään syyskuun 2017 aikana ja haastateltavia on noin 10 henkilöä.
Haastateltavien organisaatiot kattavat kokonaisturvallisuuden kentän valtionhallinnosta
alue- ja paikallishallintoon sekä järjestöihin. Asiantuntijahaastattelut kestävät noin 1-1,5h ja
tämän saatteen mukana on toimitettu haastattelussa läpikäytävät kysymykset ennakkoon tutustuttaviksi. Diplomityössä julkaistavaksi esitettävä materiaali annetaan luettavaksi ennakkoon haastateltaville. Työ valmistuu marraskuussa 2017.
Diplomityön ohjausryhmään kuuluvat Kuntaliitosta Vesa-Pekka Tervo, Aki Pihlaja sekä
Tove Ruokoja ja Huoltovarmuuskeskuksesta Jaakko Pekki. Työn tekijänä toimii Petteri Pesonen, työn valvojana toimii professori Kirsi Virrantaus Aalto-yliopistosta ja työn ohjaajana
toimii Hannes Seppänen Karttakeskuksesta.
Osallistumisenne haastatteluihin on arvokasta maakuntatason varautumisen kehittämisessä
sekä kokonaisturvallisuuden näkökulman huomioimisessa osana tulevaa maakuntauudistusta.
1.9.2017 Espoo
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Haastattelussa läpikäytävät kysymykset
Haastattelussa tulemme käymään läpi seuraavat kysymykset kolmeen eri teemaan liittyen.
Tässä työssä käytetään alueellisesta yhteisestä varautumisesta seuraavaa määritelmää:
”Maakunnan alueella tehtävän varautumisen osa-alue, johon osallistuvat alueella toimivat
viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt yhdessä. Maakunnat huolehtivat alueelliseen yhteiseen varautumiseen liittyvistä tehtävistä ja yhteistyön edellytysten järjestämisestä.
Alueellinen yhteinen varautumisen ei korvaa tai rajoita eri toimialojen varautumisen johtamis-, yhteensovittamis- ja valvontatehtäviä tai -vastuita.” (YTS 2017 Sanastoluonnos)
Alueellinen yhteinen varautuminen ja varautumisyhteistyö
1. Mikä on alueellisen varautumisen nykytilanne? Mitä tällä tarkoitetaan? Mitä hyviä ja huonoja puolia/kehitettävää tässä on? Miten tämä toteuttaa nykyisellään kokonaisturvallisuuden
tavoitetta?
2. Miten koette maakuntauudistuksen muuttavan alueellisen yhteisen varautumisen yhteistoimintaa sekä organisaationne toimintaa?
3. Mitä alueellinen yhteinen varautuminen pitää sisällään nähdäksenne? Mikä tulisi olla
maakuntatason varautumisen aikajänne? Onko se ennakoivaa, reagoivaa tai jotain muuta?
Miten sitä toteutetaan?
4. Minkä koette olevan maakunnan rooli alueellisessa yhteisessä varautumisessa?
5. Mitkä asiat koette maakunnan toimijoiden yhteistyön kannalta tärkeiksi? Mitä mahdollisia
nykyisiä tai tulevia esteitä näette niille?
6. Miten näette maakuntien välisen yhteistyön alueellisessa yhteisessä varautumisessa?
Alueellista yhteistä varautumista tukevat tietotarpeet
7. Mitä toimijoita tarvitaan alueellisessa yhteisessä varautumistoiminnassa?
8. Mitä tietotarpeita alueellisen yhteisen varautumisen toimijat tarvitsevat toiminnan tueksi?
9. Millä eri tavoin toimijat voivat jakaa näitä tietoja, jotta alueellinen yhteinen varautuminen
toteutuisi?
Alueellista yhteistä varautumista tukevat tietojärjestelmät
10. Mihin alueellisen yhteisen varautumisen tarpeisiin tietojärjestelmän tulisi vastata?
11. Millainen tietojärjestelmä hyödyttäisi alueellista yhteistä varautumista?
12. Minkä olemassa olevan tietojärjestelmän koette olevan soveltuva alueellisen yhteisen
varautumisen tarpeisiin?
13. Mitkä ovat olleet olemassa olevien tietojärjestelmien haasteet yhteistyötä tukevissa järjestelmissä?
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