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Pirkka 17 harjoituksen tavoite

Harjoituksen tarkoituksena on antaa osallistujille mahdollisuus kehittää
valittuihin uhkamalleihin liittyvää osaamista sekä tunnistaa mahdollisia 
varautumisen kehittämiskohteita valmiuden tason parantamiseksi 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

• Tunnistaa harjoituksen uhkamallien mukaisia kriittisiä toimintoja ja 
järjestelmiä sekä niiden haavoittuvuuksia

• Kehittää organisaatioiden varautumisen osaamista

• Kehittää kyberuhkiin liittyvän varautumisen osaamista

• Tunnistaa informaatiovaikuttamisen keinoja ja kykyä vastata niihin

• Sovittaa yhteen eri toimijoiden varautumista ja toimintaa 
häiriötilanteissa
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Mitä valmiusharjoituksissa tavoitellaan?

”Harjoituksissa pitäisi testata niitä käytäntöön ja siis tositilanteeseen 

tarkoitettuja systeemejä (ohjeita /suunnitelmia) niin, että saataisiin 

todellinen kuva oman kunnan todellisesta valmiudesta ja 

toiminnasta tilanteessa, jossa kunnalla ja eri kuntaorganisaatioilla on 

lainsäädännöllinen vastuu asioiden hoidosta”. 

”Esitä asiat siis siten miten ne ovat todellisuudessa rakennettu, eikä   

niin miten niiden toivoisin olevan”.
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(Lähde: Markku Lehtonen)



Miten pääsemme tavoitteeseen?

Valmis-
tautuminen

harjoitukseen
Harjoitus

Harjoituksen 
jälkeen
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Valmistautuminen harjoitukseen

• Harjoituksen suunnittelutyöryhmien kokoukset 

• Organisaatiokohtaisten tavoitteiden asettaminen

• Häiriötilanteiden johtoryhmän koulutukset 

• Valmiussuunnitelmien päivitykset

----

• Evakuointikohteiden valinta ja niiden toimintaan liittyvä suunnittelu

• Psykososiaalisten tukitoimintojen kehittäminen

• Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden sekä konsernihallinnon välisen 
yhteistyön tiivistäminen
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Varsinainen harjoitus

• Tiistai: Asiantuntijaseminaari 

• Keskiviikko: Organisaatiokohtainen harjoituspäivä, taustakuvausten 
mukaisten häiriötilanteiden käsittelyä
• Informaatiovaikuttaminen (Trasim- simulaattori)

• Kriittiseen infraan vaikuttavia tilanteita

• Torstai: Suuronnettomuusharjoitus, jossa Tampereen kaupungin 
pääpaino evakuoinnissa
• Evakuointikeskuksen perustaminen

• Psykososiaalisen tuen järjestäminen

• Tilannekuvan ylläpito (tilannekuvaryhmän)

• Häiriötilanteiden johtoryhmän infotilaisuudet
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Harjoituksen jälkeen – tunnista 
kehittämiskohteet

• Keskinäisriippuvuuksien parempi huomioiminen kriittisen infran ja 
konsernihallinnon valmiussuunnitelmissa
• Valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla, mutta niissä ei ole huomioitu riittävästi 

keskinäisriippuvuuksien vaikutuksia

• Tilannekuvan haasteet isossa kaupungissa (useita johtoryhmiä koolla)

• Evakuointisuunnitelman edelleen kehittäminen

• Häiriö- ja poikkeusolojen ”vahvempi” huomioiminen sopimuksissa

• Kuntien välistä yhteistyön kehittäminen

 Koukkuniemi Case 2018 
• Kokonaisuuden purkaminen vaiheelta organisaatioittain (mikä on kunkin toimijan konkreettinen 

rooli prosessin eri vaiheessa)
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Haasteita ja mahdollisuuksia

• Harjoittelua pidetään ajanhukkana

• Ajankäyttö, resurssit  tarve projektiluontoiselle kehittämiselle?

• Älä yritä kaikkea mahdollista, poimi keskeiset kehittämiskohteet 

• Yhden kehittämiskohteen toteuttaminen tuo yleensä esille uusia 
kehittämiskohteita

• Mikä on riittävä varautumisen taso? Esim. KUJA työkalujen 
hyödyntäminen voisi toimia hyvin tässä arvioinnissa

• Varautumisen merkityksen näkyväksi tekeminen  johdon tuki 
tekemiselle
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Millainen on onnistunut valmiusharjoitus?

Osallistujat kokevat harjoituksesta olleen hyötyä 

varautumisen sekä yhteistoiminnan kehittämisen 

näkökulmasta ja osallistuminen koetaan muutoin 

positiivisena!
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