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Sisäasiainministeriölle 

 
 
 
 

 
Sisäasiainministeriö nimesi 10.5.2010 työryhmän selvittämään aluehal-
linnon tilannekuvajärjestelyjä. 
 
Työryhmän tehtävänä oli VALHA 2010-harjoituksen tarpeet huomioiden 
kuvata ja tehdä esitys pysyvästä käytännöstä alueellisen turvallisuusti-
lannekuvan muodostamisesta ja välittämisestä. Tarkemmat kysymykset, 
joihin raportissa vastataan, ovat: 
 
- laaditaanko aluehallinnon viranomaisten yhteinen turvallisuustilanne-
kuva 
 
- mitä tilannekuvalla tarkoitetaan, mikä on sen sisältö ja kohderyhmä 
 
- mitkä viranomaiset sen tuottavat ja vastaavat siitä 
 
- kenelle ja missä muodossa tilannekuva toimitetaan 
 
- millä tekniikalla tilannekuvajärjestelyt toteutetaan 
 
Työryhmän yksimielinen raportti luovutetaan sisäasiainministeriön val-
miuspäällikölle jatkotoimenpiteitä varten. 
 
 
 
 
 
Työryhmän puolesta 
 
Ylitarkastaja Alpo Nikula 
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1 Työryhmän kokoonpano ja tehtävä 
 
 
Sisäasiainministeriö nimesi 10.5.2010 työryhmän selvittämään aluehallinnon tilanne-
kuvajärjestelyjä.  
 
Työryhmän tehtävänä ovat VALHA 2010-harjoituksen tarpeet huomioiden kuvata ja 
tehdä esitys pysyvästä käytännöstä alueellisen turvallisuustilannekuvan muodostami-
sesta ja välittämisestä. Tarkemmat kysymykset, joihin raportissa vastataan, ovat: 
 

 laaditaanko aluehallinnon viranomaisten yhteinen turvallisuustilannekuva 
 mitä tilannekuvalla tarkoitetaan, mikä on sen sisältö ja kohderyhmä 
 mitkä viranomaiset sen tuottavat ja vastaavat siitä 
 kenelle ja missä muodossa tilannekuva toimitetaan 
 millä tekniikalla tilannekuvajärjestelyt toteutetaan 

 
Työryhmän oli tuotettava alustava ehdotus aluehallintovirastojen tilannekuvatoimenpi-
teistä viimeistään 30.9.2010 käytettäväksi VALHA 2010 -harjoituksessa. Tämä vaihe 
määrättiin aikaistettavaksi siten, että tästä työryhmän työvaiheesta on kirjoitettu erilli-
nen muistio 6.9.2010, joka on jaettu aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varau-
tumisen vastuualueiden päälliköille sekä ministeriöiden valmiuspäälliköille 6.9.2010 
sähköpostilla.  
 
Työryhmään nimettiin seuraavat edustajat eri organisaatioista: 
 

 Markku Haiko, kehittämispäällikkö, Suomen Kuntaliitto 
 Jussi Korhonen, yliopettaja, Pelastusopisto  
 Eero Kytömaa, erityisasiantuntija Valtioneuvoston kanslia  
 Veikko Pyykkönen, ylitarkastaja, MMO/Maahanmuuttovirasto, Vastaanottoyk-

sikkö 
 Taneli Rasmus, johtaja, pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, Länsi- ja Si-

sä-Suomen AVI 
 Heikki Rosti, johtaja, hallitusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 Petri Rönneikkö, johtaja, Liikennevirasto  
 Tom Tallberg, pelastusylitarkastaja, pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, 

Pohjois-Suomen AVI 
 Kimmo Tiainen, rajaturvallisuusasiantuntija, Rajavartiolaitoksen esikunta 
 Matti Virpiaro, pelastusylitarkastaja, pelastustoimen ja varautumisen vastuualue, 

Etelä-Suomen AVI 
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Työryhmän sihteerinä on toiminut ylitarkastaja Alpo Nikula sisäasiainministeriön pelas-
tusosastolta ja työryhmän puheenjohtajana on toiminut poliisitarkastaja Jorma Laitinen 
Poliisihallituksesta. 
 
Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa 
 
 

2 Eräiden asiakirjojen tarkastelua työn 
taustaksi 

 
Tilannekuvatyössä otetaan huomioon muun muassa seuraavia tilannekuvia käsitteleviä 
asiakirjoja ja raportteja: Aluehallinnon varautumisen työryhmän loppuraportti 2003, 
Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2008, Elinkeinoelämän kriisivalmiutta ja häiriö-
tilanteisiin varautumista lisäävän tilannekuvan valmistelu (Sisäasiainministeriön jul-
kaisut 16/2010, asettaminen 16.11.2009 SM063:01/2006) ja Poliisihallituksen 3.6.2010 
asettaman turvallisuusportaalia valmistelevan työryhmän työ (POHAd-no/2010/1918). 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategia (YETTS) on ollut päivi-
tettävänä vuonna 2010 ja asiakirja on julkaistu nimellä ”Yhteiskunnan turvallisuusstra-
tegia” (YTS) valtioneuvoston periaatepäätöksenä 16.12.2010. Aluehallinnon tilanne-
kuvatyöryhmän raportissa on otettu huomioon ja lainattu periaatepäätöksen tekstejä. 
 
Sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008 esittämät toimenpiteet ovat työryhmän toi-
meksiannossa mukana. Ohjelman kohdassa 5.4. todetaan, että alue- ja paikallishal-
linnon ennakoivan tilannekuvan muodostamista tuetaan ainakin kahdesti vuodessa koot-
tavalla valtakunnallisella teemaluonteisella turvallisuustilannekatsauksella ja aluehallin-
toon luodaan poikkihallinnollinen tilannekuvajärjestelmä. 
 
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa julkaistu ”Varautuminen ja kokonaisturvalli-
suus” -komiteamietintö (21/2010) tarkastelee myös aluehallinnon tilannekuvatoimin-
toa. 
 
Sisäasiainministeriön kirje SMDno/2010/2263 johtamistiloista aluehallinnossa 
16.12.2010 määrittelee aluehallintoviraston johtamiseen tarvittavia tiloja normaa-
lioloissa ja poikkeusoloissa. 
 
Aluehallinnon varautumisen työryhmän loppuraportissa 18.12.2003 todetaan nykyi-sen 
työryhmän työtä ohjaavasti tilannetietojen käsittelystä (sivu 65 alkaen), että lää-
ninhallitus perustaa johtokeskukseen tilannetietojen kokoamista varten tilannekes-
kuksen, jossa työskentelee tarpeellinen määrä asiantuntijoita avustajineen. Työsken-
telyä johtaa tilannepäällikkö. Tarvittaessa toiminta voi olla jatkuvaa. Tilannetietoja kä-
sitellään joko sähköisessä muodossa tai manuaalisesti. Etusijalla ovat aina mahdolli-
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suuksien mukaan sähköiset järjestelmät, esimerkiksi sähköposti. Varajärjestelmänä ovat 
perinteinen tilannepäiväkirja, viestilomakkeet, seinäkartat ynnä muut asiakirjat. 
 
Läänien johtokeskuksissa tilannepäälliköt tilannekeskuksissa huolehtivat yhdessä osas-
tojen tilannevastaavien kanssa tilanteiden kokoamisesta ja toimittamisesta johto-
ryhmälle, joka tekee tilannearvion ja kokoaa läänin tilannekuvan sisäasiainministeriölle 
ja muille tahoille toimitettavaksi. Tarvittaessa pidetään tilanneselostustilaisuuksia. Lää-
ninhallituksen johtokeskuksen johtoryhmälle pidetään ajoittain tilanneselostuksia, joissa 
tilannepäällikkö selvittää suullisesti havaintovälineitä käyttäen vallitsevan tilan-teen.  
 
Tilannetietojen käsittelyn tulee perustua mahdollisimman paljon normaalien arkipäi-vän 
työssä käytettävien välineiden varaan, jotta tarvittavat välineet olisivat aina käyt-
tövalmiina ja mahdollisimman moni osaisi niitä käyttää. Ongelmallista on tietojen suo-
dattaminen mentäessä organisaatiotasoilla keskushallintoon päin. On määriteltävä eri 
tasojen tietotarpeet ja etsittävä sopivimmat työkalut tietojen muokkaukseen. Ti-
lannetietojen tarve korostuu suurissa onnettomuus- tai häiriötilanteissa. Oman toimin-
tansa lisäksi viranomaisten on voitava antaa tietoja tiedotusvälineiden tarpeisiin. 
 
 

3 Tilannetieto, tilannekuva ja tilanne-
tietoisuus  

 
YTS 2010 -asiakirjassa todetaan muun muassa (YTS, s 56), että jokainen organisaa-tio 
tarvitsee toimiakseen tietoa ympäristöstään ja sen tapahtumista sekä niiden vaiku-
tuksesta omaan toimintaansa. Tarkoituksenmukainen ja nopea, oikeisiin tietoihin ja ar-
vioihin perustuva tilannetietoisuus korostuu häiriötilanteissa, jolloin joudutaan no-peasti 
tekemään hyvinkin laaja-alaisesti vaikuttavia päätöksiä. Voidakseen tehdä oi-keita rat-
kaisuja päätöksentekijöiden on tiedettävä päätöstensä perusta, seuraukset, miten muut 
niihin reagoivat ja mitä riskejä päätöksiin sisältyy. Tästä syystä päätök-sentekijöillä on 
oltava kaikilla toimintatasoilla riittävä tilannetietoisuus, joka on väline oikea-aikaiseen 
toimintaan.  
 
Tilannetietoisuus edellyttää yhteistoimintaa ja osaamista, jotka mahdollistavat koko-
naisvaltaisen toimintaympäristön seurannan, informaation analysoinnin ja kokoami-sen, 
tiedon jakamisen, tutkimustarpeiden tunnistamisen ja verkostojen hallinnan. Tie-
tojärjestelmien on mahdollistettava systemaattinen tietolähteiden käyttö ja yhteistoi-
minta sekä siihen liittyvä joustava tilannetietojen jakaminen.  
 
Organisaatioiden ja päätöksentekijöiden tilannetietoisuuden muodostamista tuetaan ti-
lannekuvajärjestelyillä. Yleisesti tilannekuva tarkoittaa asiantuntijoiden kokoamaa ku-
vausta vallitsevista olosuhteista ja eri toimijoiden toimintavalmiuksista, häiriötilan-teen 
synnyttäneistä tapahtumista, taustatiedoista ja tilanteen kehittymistä koskevista arviois-
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ta. Tilannekuvaan liittyy tietojen analysointi. Kokonaisuus muodostetaan ver-
kostoitunutta toimintamallia hyväksi käyttäen eri lähteistä. (YTS, s 57) 
 
Prosessi muodostuu tiedon keräämisestä, informaation kokoamisesta, tiedon var-
mistamisesta (työryhmän lisäys YTS -tekstiin), luokittelusta ja analysoinnista sekä ana-
lysoidun tiedon oikea-aikaisesta ja tehokkaasta jakamisesta sitä tarvitseville. Ym-
päröivä ”tietoavaruus” järjestetään siten, että tieto ymmärretään oikein ja toimijoilla on 
mahdollisuus saada oman toimintansa kannalta tärkeä tieto. (YTS, s 57)  
 
Tilannekuva voi olla määräajoin laadittu yleisarvio tai ajankohtaisen aiheen tai aihei-
den yksityiskohtaisempi analyysi, jossa arvioidaan tapahtumia ja niiden vaikutuksia. 
Tällainen kuvaileva (strateginen) tilannekuva voidaan antaa päättäjille säännöllisin vä-
liajoin esimerkiksi kolme kertaa vuodessa, kerran kuukaudessa tai kerran viikossa. Ti-
lannekuva voi olla myös useammin - esimerkiksi päivittäin - laadittu katsaus. Tällöin 
tilannekuvaan ei yleensä sisällytetä arvioita tilanteen kehittymisestä tai toimenpi-
desuosituksia. (YTS, s. 57) (Erilaisia tilannekuvamäärittelyjä LIITE 4.) 
 
Operatiivista tilannekuvaa muodostetaan ja päivitetään mahdollisimman reaaliaikaisena 
häiriötilanteen tai muun tapahtuman aikana. Tällöin tilannekuvan on jatkuvan seurannan 
ja päivittämisen kautta annettava kuva tapahtumien kehityksestä ja tällä tavoin mahdol-
listettava tilanteen hallinta ja tilanteen selvittämisen edellyttämä johta-mistoiminta. 
Päättäjän on kyettävä luottamaan siihen, että päättäjälle välitetty tilanne-kuva on yksi-
tyiskohtineen luotettava ja analyysit on laadittu parhaalla mahdollisella asiantuntemuk-
sella (YTS, s 57). 
 
Aluehallinnon tilannekuva on käsitys tietyn alueen ja useiden hallinnonalojen ajan-
kohtaisesta tapahtumasta tai useista tapahtumista. Tilannekuva muodostuu muun muas-
sa yksittäisistä tilannetiedoista, joita voi tulla järjestelmällisesti esimerkiksi eri vi-
ranomaisten toimittamista ilmoituksista tai epävirallisista lähteistä kuten tiedotusväli-
neistä tai muilta tahoilta. 
 
Turvallisuuden tilannekuvatoiminnassa on syytä erottaa toisistaan reaaliaikainen ti-
lannekuva ja katsausluonteinen tilannekuva. Reaaliaikainen tilannekuva palvelee en-
sisijaisesti operatiivista toimintaa. Reaaliaikaisen tilannekuvan tietoja käytetään myös 
erilaisissa raporteissa ja katsauksissa.  
 
Tapahtuma-aikaisen tiedon tuottaminen toteutetaan eri hallinnonaloilla (pelastustoimi, 
poliisitoimi jne.) operatiivisen toiminnan vaatimusten mukaisesti hallinnonalojen omi-
en prosessien kautta esim. keskushallinnon tasolle. Tarvittaessa reaaliaikainen tieto väli-
tetään myös muille tiedon tarvitsijoille. 
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Työryhmän suositus: Tässä työssä käytetään sanoja tilannetieto, tilannekuva ja tilan-
netietoisuus, jotka käsiteinä ovat työryhmän mielestä hyviä kuvaamaan erilaajuisten 
tietojen sisältöjä. Nimet reaaliaikainen ja katsausluontoinen tilannekuva taas kuvaavat 
tapahtumia joko tässä ja nyt tai kerätyn historiatiedon tai tulevaisuutta ennakoivan 
tiedon avulla. Reaaliaikainen tieto on käytössä myös operatiivisena tietona. Työryhmä 
suosittelee näiden sanojen käyttöä tilannekuvia käsiteltäessä, jotta tätä aihetta käsite-
levillä olisivat käytössä samat ilmaisut. 
 
 
 
 

4 Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten ti-
lannekuvatehtäviä 

 
Aluehallinnossa on asetettu strategiseksi tavoitteeksi vuodelle 2010, että käytössä on 
kaikkien toimijoiden tuntema ja harjoittelema kriisijohtamisen toimintamalli. Se perus-
tuu toimivaltaisen viranomaisen johtamaan toimintaan sekä siihen osallistuvien mui-den 
viranomaisten ja tahojen yhteistoimintaan. Sen yhteys valtioneuvostotason kriisi-
johtamiseen on varmistettu. Normaaliolojen häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen joh-
tamisen järjestelyt selvitetään aloittamalla työ valmiustoimikunnan puitteissa ja arvi-
oimalla järjestelyjä järjestettävien valmiusharjoitusten yhteydessä. 
 
YTS 2010 asiakirjassa mainitaan mm., että sisäisen turvallisuuden ylläpitämisessä ko-
rostuu toimivaltaisten viranomaisten operatiivinen toiminta, johon lainsäädäntö an-taa 
hyvät edellytykset. (YTS, s 29) 
 
Aluehallinnon eri toimialojen ohjaus kuuluu asianomaisille ministeriöille. Aluehallinto-
virastot edistävät alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpa-no-, 
ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Tässä tarkoituksessa virasto edistää perus-
oikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuo-
jelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallis-ta 
elin- ja työympäristöä alueilla.  
 
Aluehallintovirastojen tehtävänä on varautumisen yhteensovittaminen alueella ja sii-hen 
liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alu-
eellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tuke-
minen, valmiusharjoituksien järjestäminen sekä alue- ja paikallishallinnon turvalli-
suussuunnittelun edistäminen. Lisäksi aluehallintovirastot tukevat toimivaltaisia viran-
omaisia ja tarvittaessa sovittavat yhteen toimintaa niiden kanssa viranomaisen johta-
essa turvallisuuteen liittyviä tilanteita alueella. Alueelliset valmiustoimikunnat toimivat 
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aluehallintovirastojen johdolla. (Aluehallintovirastojen erilaisia valmiustoimikuntamal-
leja on kuvattu liitteessä 5) 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) vastaavat alueillaan ympäristöön ja 
luonnonvaroihin, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, elinkeinoihin (mukaan lukien maa-
talous) sekä työvoiman käyttöön, maahanmuuttoon, koulutukseen ja kulttuuriin liitty-
vistä substanssiministeriöidensä toimeenpano- ja kehittämistehtävistä sekä näihin liit-
tyvästä varautumisesta ja kriisijohtamisesta. AVIt ja ELY -keskukset toimivat yhteis-
työssä maakunnan liittojen kanssa. 
 
 
Työryhmän suositus: Aluehallintovirastojen tehtävänä on varautumisen yhteensovit-
taminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen. Aluehallintovirasto 
vastaa alueellisen tilannekuvan muodostamisesta viraston toimialueella yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa. 
 
 
. 
 
4.1 Aluehallintovirastojen tilannekuvatoiminta poikke-

usoloissa 
 
Toimiva virasto tarvitsee kaikissa turvallisuustilanteissa tietoa toimintaympäristöstään 
ja yhteistyökumppaneidensa tilanteesta, jotta tehtävät päätökset ja oman toiminnan oh-
jaus olisivat tarkoituksenmukaisia. Aluehallinnon tilannekuvatarpeen poikkeus-oloissa 
määrittelee suuresti toimintaympäristön tuntemuksen ja normaalien tehtävien hoidon 
tarpeen lisäksi se, mitä tehtäviä aluehallintovirastolle mahdollisesti säädetään hoidetta-
vaksi valmiuslainsäädännön nojalla.  
 
Yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen on keskeinen tehtävä 
aluehallintovirastoissa. Esimerkkinä tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaisista tehtävistä tässä mainitaan aluehallintoviraston pelastustoimen ja varau-tumisen 
vastuualueen varautumistehtävät, joihin kaikkiin liittyy tilannekuvatoimintaa. Vastuu-
alue huolehtii tilannekeskuksen perustamiseen ja ylläpitoon liittyvistä tehtävistä, tukee 
pelastuslaitoksia tilannekuvan ylläpitämisessä, raportoi sisäasiainministeriölle pelastus-
toimen tilanteesta alueella, pitää yhteyttä muihin aluehallinnon viranomaisiin alueellaan 
ja muiden alueiden johtokeskuksiin pelastustoimeen liittyvissä asioissa, toimii tarvitta-
essa pelastustoiminnan ja väestönsuojelun yleisjohtajana alueellaan ja huolehtii evaku-
ointeihin liittyvistä järjestelyistä sekä tarvittaessa niiden johtamisesta.  
 
Normaaliolojen tehtävien lisäksi aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu poikkeusoloissa 
perustaa ja ylläpitää tilannekeskusta, pitää yhteyttä muihin alue- ja paikallishallinnon 
viranomaisiin alueella ja muiden alueiden johtokeskuksiin, tarvittaessa kerätä ja välit-
tää pelastustoimen ja väestönsuojelun tilannetietoa alueeltaan ja huolehtia evakuoin-



Aluehallinnon turvallisuustilannekuvan muodostaminen, analysoiminen ja jakaminen 

15 

teihin liittyvistä järjestelyistä sekä tarvittaessa niihin liittyvien tehtävien yhteensovitta-
misesta alueellaan. Näiden tehtävien lisäksi aluehallintovirasto huolehtii eri ministeri-
öiden sille määräämistä poikkeusolojen tehtävistä. (SMDno/2010/2263) 
 
Aluehallintoviraston on varauduttava poikkeusoloissa huolehtimaan tehtävistään ja sille 
mahdollisesti poikkeusoloissa annettavista lisätehtävistä sekä ylläpitämään tilan-
nekuvaa sellaisissa tiloissa, jotka antavat suojan konventionaalisten aseiden vaiku-
tuksilta, säteilyltä sekä kemiallisilta vaaroilta. Johtamistilojen on oltava otettavissa käyt-
töön vähintään yhden kuukauden kuluessa. Tilojen käyttöä suunniteltaessa on huomioi-
tava riittävät, varmennetut ja suojatut viestiyhteydet. Poikkeusolojen johtamis-tilojen 
tulee olla väestönsuojien rakennemääräysten mukaisesti rakennettuja, jotta ne antaisivat 
tarvittavan suojan poikkeusolojen uhkia vastaan. (SMDno/2010/2263) 
 
Valmiuslain ja pelastuslain uudistukset ovat vireillä, joten aluehallinnon poikkeusolo-
jen tehtävät eivät ole vielä tarkasti selvillä. 
 
 
Työryhmän suositus:Asiaan on syytä palata, kun uudistetut valmiuslaki ja pelastuslaki 
astuvat voimaan. 
 
 
 
Puolustusvoimat - sotilaslääni esimerkkinä yhdestä toimijasta 
 
Tilannekuvatoimintojen osalta puolustusvoimien tehtävänä on ylläpitää ja laatia soti-
laallista tilannekuvaa valtionjohdon ja sotilasjohdon päätöksenteon tueksi. Käytän-nössä 
normaalioloissa tilannekuvaa kootaan eri tasoilla. Sotilaalliseen tilannekuvaan liittyy 
kiinteästi turvallisuusympäristön seuranta sekä ennakkovaroituksen tuottaminen valtion-
johdolle. Alueellisella ja paikallisella tasolla keskeisiä toimijoita ovat sotilaslää-nien 
operaatiokeskukset (OPKE) sekä niiden alaisuudessa joukko-osastoissa toimi-vat var-
tiostot. Operaatiokeskukset sekä vartiostot ovat 24/7 periaatteella toimivia val-vomoita, 
joille esimerkiksi puolustusvoimille osoitetut virka-apupyynnöt toimitetaan. Tilanneku-
vaa välitetään eri johtoportaiden välillä käytössä olevien järjestelmien kaut-ta. Operaa-
tiokeskuksella on käytössään puolustusvoimien omat järjestelmät. Puolus-tusvoimien 
osalta tilannekuvatoiminnot on määritetty ohjeissa, määräyksissä sekä käskyissä. (Kap-
teeni evp. Joni Henttu, Tilannekuvatoiminnot alue- ja paikallishallin-nossa normaa-
lioloissa, Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimus kesäkuu 2010)  
 
 
Työryhmän suositus: Sotilasläänien asettaessa alueellisiin johtopaikkoihin yhteysup-
seerit, olisi sotilasorganisaatioiden huolehdittava johtamistoiminnan kannalta tarpeel-
listen tilannetietojen välittymisestä tilannekeskukseen/johtokeskukseen. Vastaavasti 
yhteysupseerit välittävät siviilitilanteesta tiedot puolustusvoimien organisaatioon. 
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5 Keskushallinnon tilannekuva alue-
hallinnolle 

 
Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa 2008 mainitut valtakunnalliset tilannekuvat, jotka 
palvelisivat alue- ja paikallishallintoa, tuotettaisiin valtioneuvoston tilannekuvatoimin-
non koordinoimina esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa. Valtioneuvoston tilannekuva-
toiminto valitsisi aiheet näihin katsauksiin. Valtakunnalliset tilannekuva-aiheet ja tee-
mat valittaisiin joko sisäisen turvallisuuden ohjelman teemoista tai YTS 2010 -
asiakirjassa kuvatuista uhkamalleista, joita ovat: 
 
- voimahuollon vakavat häiriöt  
- tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt - kyberuhkat  
- kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt  
- yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt  
- elintarvikehuollon vakavat häiriöt  
- rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt  
- julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen  
- väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt  
- suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat  
- terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus  
- rajaturvallisuuden vakavat häiriöt  
- poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus  
- sotilaallisen voiman käyttö  
 
Näiden raporttien sisällön tuottamiseen osallistuvat myös aluehallinnon toimijat. Yh-
teisen valtakunnallisen raportin jakaminen aluehallinnon tasolle varmistaisi kulloisen-
kin aiheen tietämyksen lisääntymisen myös sellaisilla alueilla, joissa raportin aiheen 
asiat eivät vielä ole olleet esillä. Tietoturvaluokittelu jaettavalle materiaalille ja materi-
aalin vastaanottajat määriteltäisiin katsauksen aiheen mukaisesti (Valtioneuvoston ase-
tus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa tuli voimaan 1.10.2010). 
 
Valtakunnallisen raportin kokoaminen tapahtuisi joko valtioneuvoston kansliassa tai 
aiheen vastuuministeriössä. Tässä kokoamisessa voitaisiin käyttää apuna valtioneu-
voston kanslian tilannekuvatoimintoon luotua vastuuhenkilöjärjestelmää. 
 
Elinkeinoelämän kriisivalmiutta ja häiriötilanteisiin varautumista lisäävän tilannekuvan 
valmistelu -asiakirjan luonnoksessa esitetään, että kansainvälisen ja kansallisen ti-
lannekuvan muodostamisessa valtioneuvoston tilannekeskuksen operatiivisena yh-
teistoimintaelimenä toimisi tilannekuvatoimikunta, joka muodostettaisiin nykyisten ja 
ko. työn toimeksiannon mukaisen tilannekuvan kannalta keskeisten viranomaisten ja 
elinkeinoelämän asiantuntijoiden edustajista ja tämä tilannekuvatoimikunta toimisi elin-
keinoelämän tilannekuvan kirjoittajaryhmänä/toimituskuntana. Mikäli tällainen ti-
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lannekuvatoimikunta perustetaan, niin tilannekuvatoimikunnan työhön olisi kytkettävä 
myös aluehallintovirastojen keskushallinnon suuntaan toteutettava tilannekuvatyö.  
 
 
Työryhmän suositus: Keskushallinnon tuki aluehallinnolle tilannekuvatoiminnassa oli-
sivat valtakunnanlaajuisesti ajankohtaisista aiheista kertovat raportit, joiden aiheet 
määriteltäisiin keskushallinnosta. Näitä raportteja tuotettaisiin kaksi kertaa vuodessa 
ja aiheen vaatiessa useamminkin. 
 
 
 
 

6 Useiden aluehallintovirastojen alueil-
le ulottuvat tapahtumat 

 
Aluehallintovirastot sopivat keskenään alueidensa rajat ylittävien tilannekuvatoimintaa 
tarvitsevien menettelyjen yhteisestä hoitamisesta. Laajemmilla alueilla tarvittavasta ti-
lannekuvatoiminnasta voi päättää valtion keskushallinnon vastuutaho esimerkiksi kul-
loisestakin toiminnasta ohjausvastuussa oleva ministeriö. 
 
 
Työryhmän suositus: Aluehallintovirastot sopivat keskenään aluehallintoviraston alu-
etta laajemman tapahtuman tilannekuvayhteistyöstä. 
 
 
 
 

7 Paikallistason ja aluehallinnon tilan-
netiedon välittyminen 

 
Valtion keskushallinto ohjaa alue- ja paikallishallinnon toimijoita useilla erilaisilla ta-
voilla. Ohjausta tapahtuu suoraan ministeriöistä alaiseen hallintoon tai ohjaus tapahtuu 
keskusvirastojen kautta.  
 
Aluetasolla ohjaus jakautuu AVI:en ja ELY:jen kautta ohjaamisen lisäksi suoraan pai-
kallishallinnon toimijoiden ohjaamiseen. Lisäksi sekä keskus- että aluehallintoon on 
sijoitettu operatiiviseen toimintaan osallistuvia virkamiehiä, joiden toiminnan tilanne-
tietoisuustarpeella ovat aivan erilaiset ja tyypillisesti yksilölliset vaatimukset. 
 
Alue- ja paikallishallinnon päätöksentekijöiden tilannetietoisuuden muodostamisen 
kannalta on tärkeää tunnistaa hallinnon ohjaustavat. Hallinnon rakenteiden tunnista-
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misen jälkeen täytyy sopia tiedonvälitystavat, joilla varmistetaan oleellisen ja toisia 
hyödyntävän tiedon välittyminen hallinnonalojen välillä kaikilla tarpeellisilla tasoilla. 
Käytännössä yhteensovittamisen tarvetta on ainakin kunta- ja maakuntatasolla. Lisäksi 
ELY ja AVI tarvitsevat omaan toimintaansa tietoa toimialueeltaan. 
 
 
Työryhmän suositus: Aluehallintoviraston on varmistettava aluehallinnon ja kes-
kushallinnon tilannekatsausten ja muiden olennaisten tietojen välittyminen myös pai-
kallistasolle. Tässä toiminnassa on tällä hetkellä hyödynnettävä olemassa olevia jär-
jestelmiä tai tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan luotava tätä toimintoa varten uusi 
järjestelmä. Aluehallintoviraston tehtävänä on kutsua koolle tarpeen mukaan yhteis-
toimintakokouksia tiedon välittämiseksi.  
 
 
 
 

8 Johtamis- ja tilannekuvatilat ja tilan-
nekuvajärjestelmät aluehallinnossa 

 
YTS 2010 -asiakirjassa todetaan, että ministeriöiden ja keskeisten virastojen ydintoi-
minnoilla on oltava käytössään suojatut johtamistilat. Alue- ja paikallishallinnon toimi-
joilla on tehtäviensä ja tilanteen edellyttämät johtamisvalmiudet. Johtamistilojen on 
varustettava nykyaikaisilla varmennetuilla tietoteknisillä ratkaisuilla sekä tilanteenseu-
rantajärjestelmillä. Johtamistilat ja -yhteydet pidetään turvallisuustilanteiden edellyt-
tämässä valmiudessa. Valtakunnan johtamisjärjestelmän toimintakyvyn ylläpitämiseksi 
henkilöstö saa säännöllistä koulutusta ja häiriötilanteiden hallintaa harjoitellaan 
(YTS, s 19). 
 
Tilannekuvatoimintaa kehitetään ottaen huomioon ja hyödyntäen muita viranomaisten 
käyttöön rakennettuja ja rakennettavia tietoteknisiä ympäristöjä. Tilannekuvatoiminnan 
edellyttämää yhteistoimintaa ja suunnittelua tiivistetään eri hallinnonalojen välillä alu-
eellinen ja paikallinen taso mukaan lukien. Tiedonhankinnan, tilannekuvan muo-
dostamisen ja viestinnän välistä yhteistyötä tiivistetään ja harjoitellaan. (YTS, s 21) 
 
Valtion keskushallinnon lisäksi tilannekuvajärjestelmä luodaan valtion aluehallintoon, 
erityisesti aluehallintovirastoihin sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Val-
tion keskus- ja aluehallinnon tilannekuvat on suunniteltava siten, että ne tukevat myös 
kuntien sekä elinkeinoelämän tilannetietoisuutta. Järjestelmien välinen tilanne-tietojen 
vaihto ja hyödyntäminen on varmistettava varautumisen yhteydessä tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. Tilannekuvajärjestely luodaan yhteystyössä toimivaltaisten 
ministeriöiden, asianomaisten viranomaisten, kuntasektorin, elinkeinoelämän ja jär-
jestöjen toimenpitein. (YTS, s 58) 
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Yhteiskunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävässä asemassa ja toiminnan 
ylläpitäjinä ovat yksityisinä tai julkisyhteisöinä mm. yliopistot, ammattikorkeakoulut 
sekä yleissivistävää sekä ammatillista koulutusta ylläpitävät erilaiset kuntainliitot, kun-
tien omistamat osakeyhtiöt ja muut vastaavat yhteisöt. Näissä yhteisöissä voi olla eri-
laisia julkisten ja yksityisten toimijoiden kombinaatioita. Toiminta on usein hajautettu 
usean kunnan alueelle tai laajasti valtakunnan eri osiin. Myös nämä tahot on kyettävä 
huomioimaan tilannekuvan muodostamisessa ja hyödyntämisessä. (YTS, s 58) 
 
 
 
Työryhmän toteamus: Sisäasiainministeriön kirje (SMDno/2010/2263) johtamistiloista 
aluehallinnossa 16.12.2010 esittää muun muassa, että aluehallintovirastolla tulee olla 
jatkuvassa valmiudessa johtamistilat aluehallintovirastolaissa tarkoitettujen toiminto-
jensa hoitamista varten tehostettua toimintaa vaativissa häiriötilanteissa. Johtamisti-
loissa tulee voida huolehtia tarvittavan tilannekuvan ylläpidosta ja välittämisestä, jota 
varten on oltava tarvittavat viestiyhteydet.  
 
 
 
Tilojen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava riittävät, varmennetut ja suojatut vies-
tiyhteydet. Useimmiten johtamistiloiksi häiriötilanteiden toimintoja varten sopivat nor-
maalit virastotyö- ja neuvotteluhuoneet.  
 
 
 
Työryhmän suositus: Tilannekuvajärjestelmä edellyttää vaatimusmäärittelyn ja tekni-
sen toteutuksen erillistä selvitystä, jota tämä työryhmä ei ole tehnyt.  
 
 
 
8.1 Aluehallintovirastojen tilannekuvatuotteet 
 
Alueellisella tilannekuvalla tarkoitetaan aluehallintoviraston maantieteelliseltä toimi-
alueelta koottua ja analysoitua poikkihallinnollista katsausta, jonka tarkoituksena on 
edistää päätöksentekijöiden tilannetietoisuuden muodostamista. Tilannekatsaus koo-
taan alueella toimivien alue- ja paikallistason toimijoiden kokoamista ja tuottamista ti-
lannetiedoista, toimijakohtaisista tilannekatsauksista, -arvioista, ja -yhteenvedoista. 
 
Alueellisella tilannekuvalla ei tarkoiteta reaaliajassa tuotettua tilannekuvaa, vaan pi-
demmän aikavälin tapahtumiin ja toimintaan perustuvaa käsitystä tietyn alueen ja usei-
den hallinnonalojen ajankohtaisesta tapahtumasta tai useista tapahtumista. Alu-eellisen 
tilannekuvan muodostamisen käytännöt täydentävät kunkin hallinnonalan si-säisesti 
ohjeistettua tai säädettyä tilannetietojen ilmoittamisen ja/tai hallinnonalakoh-taisen ti-
lannekuvan muodostamisen toimintatapaa. 
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Alueellinen tilannekuva muodostetaan laajoissa ja pitkäkestoisissa suuronnettomuuk-
sissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tai sitä muutoin tarvittaessa, esimerkiksi elin-
keinoelämän kriisivalmiutta ja häiriötilanteisiin varautumista edistävänä säännölli-senä 
toimintana.  
 
Alue- ja paikallishallinnon katsaustyyppiset tilannekuvat voivat olla laajempia monen 
viranomaisen tuottamia toimintaympäristöanalyysejä ja ennakkoarviointeja tai yhden 
toimialan esityksiä tietyn turvallisuushaasteen esiintymisestä. Katsaustyyppisiä tilan-
nekuvia alue- ja paikallishallinnosta voidaan tuottaa keskushallinnonkin suuntaan esi-
merkiksi kunkin aluehallintoviraston koordinoimina muutaman kerran vuodessa tai ti-
lanteen niin vaatiessa (sisäisen turvallisuuden ohjelman 2008 vaatimus).  
 
Tärkeä toimija tilannekatsausten tuottamisessa voisi olla aluehallintoviraston tilanne-
keskus, jossa tarvittavaa tietoa kerätään, käsitellään ja jaetaan. Tilannekeskuksen perus-
tamisesta ja jatkuvasti toimimisesta tehdään päätös aluehallintovirastossa. Ti-
lannekeskuksen toimintaan nimettäisiin pysyvästi tärkeimpien toimialojen asiantunti-jat, 
tiedonhallinnan asiantuntijat (analyysityö) sekä viestinnän osaajia. Tapauskohtai-sesti 
tilannekeskuksessa vierailisivat muutkin asiantuntijat. Tilannekeskuksen ei tar-vitsisi 
olla koko ajan täysin miehitettynä. 
 
Aluehallinnon toimijoilla ei ole normaalitilanteissa mahdollisuuksia nopean reaaliai-
kaisen tiedon vastaanottamiseen, kokoamiseen tai välittämiseen. Jos tällainen toimin-to 
kuitenkin pidetään tarpeellisena, lisäresurssit ja käytännöt on suunniteltava erik-seen. 
Yhden aluehallintoviraston ympärivuorokautisen reaaliaikainen kootun yhteisen tilan-
nekuvan ylläpitäminen edellyttänee vähintään 8 henkilön työpanosta, johtoval-
miusjärjestelmän olemassaoloa ja viestinnän resursointia ympärivuorokautiseen toi-
mintaan.  
 
 
Työryhmän suositus: Koska ei ole tarkoituksenmukaista edellyttää, että aluehallintovi-
rasto tuottaa normaalioloissa jatkuvasti ympärivuorokautisia tapahtuma-aikaisia tilan-
nekuvia, niin aluehallinnon yhteiset tilannekuvat olisivat joko menneisiin tapahtumiin 
perustuvia katsauksia ja raportteja tai tulevaisuutta ennakoivia katsauksia. Aluehal-
linnon yhteisen reaaliaikaisen tilannekuvan tarve on selvitettävä. Reaaliaikainen ti-
lannekuvan ylläpito edellyttää runsasta resursointia, joka on tarvittaessa selvitettävä 
erikseen. Suuronnettomuuksia ja laaja-alaisia ja pitkäkestoisia häiriötilanteita varten 
on tarpeen kehittää valmiutta tilannekuvatoimintaan. 
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8.2 Aluehallintoviraston tilannekuvatoiminto ja tilanne-
kuvaprosessi  

 
Tässä tilannekeskuksella tarkoitetaan tilannekuvan rakentamisessa ja jakamisessa tarvit-
tavaa tilaa sekä henkilöstöä. Tilannekeskus voi olla täysin kalustettu ja riittävästi miehi-
tetty ja riittävillä viestintävälineillä varustettu tila.   
 
Turvallisuusorganisaation ja sen johtosuhteiden on vastattava myös poikkeuksellisiin 
tilanteisiin ja olosuhteisiin. Tämänkaltainen malli on jo monilla turvallisuusorganisaati-
oilla. Organisaatiota saatetaan vahvistaa tai siihen voidaan lisätä toiminnallisia yksi-
köitä, esimerkiksi tilannekeskus.  
 
Aluehallintovirasto vastaa tilannekuvan tuottamisesta ja jakelusta yhteistyössä muiden 
viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. AVI perustaa tilannekeskuksen rungon, joka 
miehitetään pääosin AVI:n henkilöstöstä. Tilannekeskuksen henkilöstöön nimetään li-
säksi yhteyshenkilöt muista viranomaisista tai yhteistyötahoista, joita ei toiminnon to-
teuttamiseksi välttämättä tarvitse irrottaa omasta organisaatiostaan eikä fyysisesti sijoit-
taa AVI:n tilannekeskukseen.  
 
Aluehallinnon tilannekuvatoiminnassa on kyse lähinnä asiakirjojen ja dokumenttien 
keruu- ja analysointiprosessin hallinnasta. Tieto on oltava kaikkien tarvitsijoiden käy-
tettävissä ilman erillisiä tietoteknisiä ohjelmaratkaisuja. Sen sijaan yhden yhteisen por-
taalin luomista voidaan pitää hyvänä ja tarkoituksenmukaisena ratkaisuna tiedon tuot-
tamiseen ja välittämiseen. 
 
 
Työryhmän suositus: Aluehallintovirastoissa tilannekuvista vastaa perustettu tai pe-
rustettava tilannekuvatoiminto. Informaation välittämisessä käytetään extranet -
järjestelmää, kunnes jokin muu tehokas ja turvallinen, kaikilla osapuolilla käytössä 
oleva järjestelmä on luotu. Pelastustoimen tilannekuvan välittämiseen käytetään myös 
Jotke -järjestelmää. 
  
 
 
8.3 Tilannetietoisuuden lisääminen käytännön työnä 
 
Tilannekuvien kokoaminen mutta erityisesti välittäminen ja jakaminen tapahtuisivat 
parhaiten siten, että tiedon tuottajat tai tuotetun tiedon saaneet asiantuntijat kokoon-
tuisivat ja esittelisivät tietonsa yhteisessä tilassa, jolloin yhteinen tilannekuva ja siten 
myös laajempi yhteinen tilannetietoisuus saadaan parhaiten muodostettua. Samoin ti-
lannekuvan tai -katsauksen esittely pitäisi toteuttaa paperiasiakirjojen ja sähköisen do-
kumentaation jakamisen lisäksi mahdollisuuksien mukaan aina suullisesti oikean tiedon 
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perillemenon varmistamiseksi. Tällainen toiminta edellyttää sopivan tilan va-rustamista 
ja vastuuhenkilöiden säännöllisiä kokoontumisia. 
 
Sisäasiainministeriön näkemyksen mukaan ”aluehallintovirastolle kuuluvat varautu-
miseen liittyvät tehtävät edellyttävät tietoisuutta alueen riskeistä ja uhkista, alueella 
toimivien operatiivisten toimijoiden (pelastuslaitokset ja muut viranomaiset) palvelu-
tasoista mukaan luettuna niiden johtamisedellytykset ja toimivaltuudet erilaisissa häi-
riö- ja erityistilanteissa” (SMDno/201020: Aluehallintovirastojen varautumistehtävä ja 
varallaolo). Tilannetietoisuuden muodostamista edistetään alueellisen tilannekuvan ko-
koamisella. 
 
Tarkoituksenmukaista on, että näitä eri tilanteissa ja eri tarkoitusta varten muodostet-
tavissa tilannekatsauksissa periaate tilannekuvan muodostamisessa (eli prosessi) olisi 
mahdollisimman yhdenmukainen. Tällöin tilannekuvatoiminnan rutiineja voidaan yllä-
pitää ja myös kehittää tarkoituksenmukaisella ja valtakunnallisesti yhtenäisellä ta-valla. 
Kuvassa 1 on havainnollistettu sovellettavaa toimintatapaa. 
 
Tilannekuvan muodostamisen prosessi voidaan jakaa kolmeen osaprosessiin: tiedon-
tuotanto, tiedonvälitys ja tiedon hyödyntäminen. Tiedontuotannosta vastaavat alue- ja 
paikallistasojen toimijat, joiden tuottaman tiedon osuus laadittavasta tilannekatsauk-
sesta voi vaihdella tilanteen edellyttämien tarpeiden ja esimerkiksi valitun teeman mu-
kaan. Aluehallintoviraston tilannekeskuksen tehtävinä olisi vastata tilannekatsaukseen 
sisältyvän tiedon kokoamisen ohjaamisesta ja tilannekatsauksen koostamisesta sekä 
laaditun tilannekatsauksen välittämisestä tiedon hyödyntäjätahoille. Tilannekatsauksen 
koostamisessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia yhteydenpitotapoja ja menettelyjä 
(vrt. peruspalvelujen arviointimenettely). 
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Kuva 1. Periaate alueellisen tilannekuvan muodostamisesta. 
 
 

Tuotettavien alueellisten tilannekatsausten jakelusta päätettäisiin aina erik-
seen tilanteen edellyttämien tarpeiden ja esimerkiksi valitun teeman mu-
kaisesti. Jakelu voisi siten vaihdella hyvin suppeasta hyvin laajaan jake-
luun esimerkiksi arvioitaessa alueen yleisen toimintaympäristön turvalli-
suutta. Tietoturvallisuusedellytykset on huomioitava turvaluokitellun ai-
neiston jakelussa. 
 
Alueellisen tilannekuvan kokoaminen katsaukseksi on mm. harjoitusko-
kemuksiin pohjautuen aikaa vievää toimintaa. Tarvittava aikajänne tilan-
nekuvan kokoamiselle voisi olla katsauksen laajuudesta, tiedon tarkkuu-
desta ja tarkasteltavasta teemasta riippuen noin kahdesta päivästä (häiriöti-
lanteissa, esimerkiksi poikkeuksellisten sääilmiöiden alueellisten vaikutus-
ten selvittäminen) useaan kuukauteen (säännönmukaisesti tuotettava toi-
mintaympäristön tarkastelu, esimerkiksi elinkeinoelämän varautumista li-
säävä tilannekuva). 
 
Tilannekuvaprosessin tarkempi prosessikuvauskuvaus on kuvassa 2. Eri-
laisia tilanteita ja tiedonhyödyntäjäryhmiä varten laadittaviin tilannekatsa-
uksiin liittyvistä prosesseista on esimerkinomaiset kuvaukset liitteissä 1, 2 
ja 3. Häiriötilanteissa tarve alueellisen tilannekuvan muodostaminen voi-
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daan käynnistää aluehallintoviraston johdon tai valtion keskushallinnon ti-
lannekuvatarpeen vuoksi. 
 
 

 Kuva 2. Alueellisen tilannekuvan muodostaminen, analysoiminen ja jakaminen - Tilannekuvaprosessi. 
 

Häiriötilanteissa tarve alueellisen tilannekuvan muodostamiselle voi syn-
tyä esimerkiksi tilanteissa, joissa häiriön vaikutukset ulottuvat yksittäistä 
paikallistason toimijaa laajemmalle alueelle tai ovat poikkeuksellisen suu-
ria. Poikkeusoloissa tilannekuvan muodostaminen on säännöllistä toimin-
taa, jolla tuetaan valtiojohdon tilannetietoisuuden muodostamista tarjoa-
malla valtioneuvoston tilannekeskuksen käyttöön alueellista poikkihallin-
nollista ja analysoitua tietoa ennalta sovituin periaattein. 
 
Aluehallinnon tilannekuvakatsausten jakeluun on käytetty olemassa olevia 
tietojärjestelmiä (AVIen Extranet -sivustot, Pelastustoimen JOTKE, 
PATIO tms.) Tilannekuvan muodostaminen perustunee lähitulevaisuudes-
sakin olemassa oleviin järjestelmiin. Turvallisuusverkko (TUVE) mahdol-
listaa tulevaisuudessa tietoturvallisuusedellytysten mukaisen tilannekuva-
toiminnon myös aluehallinnon tasolla. Tavoitetilana voitaisiin pitää tilan-
nekuvajärjestelmää, jossa eri toimijoiden tekniset järjestelmät olisivat käy-
tettävyydeltään samanlaiset.  
 
Tilannekuvajärjestelmän saattaminen tällaiselle tietotekniselle tasolle edel-
lyttää yhteisiä kehittämishankkeita ja yhteistä rahoitusta. Olemassa olevat 
turvallisuusviranomaisten operatiivisen tiedonvaihdon mahdollistavat tie-
tojärjestelmät, viranomaisten välistä rekisteritietojen vaihtoa tukevat jär-
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jestelmät sekä erilaiset tilannekuvajärjestelmät olisi sovitettava yhteiseen 
turvallisuusverkkoon. 
 
Tiedonvälityskanavana ja tietopankkina HUOVI-portaali tarjoaa organi-
saatioille ajankohtaista tietoa jatkuvuussuunnittelusta ja tukimateriaalia 
toimenpiteiden tueksi. Se tarjoaa tietoa huoltovarmuusorganisaation tapah-
tumista ja muista ajankohtaisista asioista. Portaalin sisältämän yritys- ja 
henkilötietokannan avulla pidetään yllä huoltovarmuuskriittisten yritysten 
ja toimipaikkojen vastuuhenkilöiden yhteystietoja. HUOVI-portaalin tieto-
turva ja käytettävyys on varmistettu SSL -suojauksella (Secure Sockets 
Layer) sekä vaihtuvalla salasanatunnistuksella. Järjestelmän ja käyttäjän 
välinen tietoliikenne on turvattu siten, etteivät ulkopuoliset toimijat pääse 
käsiksi portaalin ja sen käyttäjien luottamuksellisiin tietoihin. 
(www.huoltovarmuus.fi Huovi 29.11.2010) 
 
 
Työryhmän suositus: Nykyisin käytettävät järjestelmät (Extranet, PATIO) 
eivät sellaisenaan mahdollista salassa pidettävien asiakirjojen välittämis-
tä. Meneillään olevan turvallisuusverkkohankeen (TUVE) on mahdollistet-
tava tulevaisuudessa tietoturvallisuusedellytysten mukaisen tilannekuva-
toiminto myös aluehallinnon tasolla. 
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Liite 1: Vaaraa aiheuttava luonnonilmiö 
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Liite 2: Elinkeinoelämän kriisivalmiuteen ja häiriötilanteisiin varautuminen   
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Liite 3: Poikkeusolot 
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Liite 4: Erilaisia tilannekuvamäärittelyjä (Alpo Nikula) 
 
Reaaliaikainen tilannekuva palvelee ensisijaisesti operatiivista toimintaa. 
Reaaliaikaisen tilannekuvan tietoja voidaan käyttää myös myöhemmin 
erilaisissa raporteissa ja katsauksissa. Monilla eri hallinnonaloilla ylläpide-
tään omaa tilannekuvaa. Tiedon tuottaminen ja välittäminen toteutetaan 
operatiivisen toiminnan vaatimusten mukaisesti.  Esimerkiksi pelastustoi-
mi ja poliisitoimi välittävät tietoja omia kanaviaan pitkin keskushallinnon 
tasolle. Käytännössä tieto välittyy kentällä toimivalta johtajalta (kenttäjoh-
taja tai pelastustoiminnanjohtaja) puhelimella poliisihallituksen tai sisäasi-
ainministeriön pelastusosaston päivystäjälle erillisten ohjeiden mukaisesti. 
(Poliisihallitus 2010, Sisäasiainministeriö, 2009) Aluehallinnon tasolla ei 
ole toimijoita kaikilla toimialoilla nopean reaaliaikaisen tiedon välittämi-
seen. Reaaliaikaisen tilannekuvan tuottamiseen on olemassa toimivat jär-
jestelmät, joten tässä artikkelissa ei käsitellä reaaliaikaisen tilannekuva-
tiedon tuottamisjärjestelmiä. 
 
Tilannekuvan (situational picture) määritelmästä on olemassa useita eri-
laisia versioita. Lähes kaikissa raporteissa ja asiakirjoissa, joihin tämän 
artikkelin kirjoittaja on tutustunut, tilannekuva on määritelty toisistaan 
poikkeavalla tavalla. Alla on esitetty muutamia esimerkkejä määrittelyistä 
lähteineen. 
 
Sanastokeskuksen julkaisemassa varautumisen ja väestönsuojelun sa-
nastossa tilannekuva on määritelty seuraavasti. ”Päättäjien ja heitä avus-
tavien henkilöiden ymmärrys tapahtuneista asioista, niihin vaikuttaneista 
olosuhteista, eri osapuolien tavoitteista ja tapahtumien mahdollisista kehi-
tysvaihtoehdoista, joita tarvitaan päätösten tekemiseksi tietystä asiasta tai 
asiakokonaisuudesta.” (Sanastokeskus 2007)”) Tätä määritelmää on käy-
tetty myös Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategi-
assa (YETTS) vuodelta 2006. (Valtioneuvosto 2006, 72) Strategiaa on 
päivitetty YTS 2010 asiakirjaksi, jossa tilannekuva on määritelty toisin: 
”Tarpeen perusteella valittu yksittäisistä tiedoista koottu esitys tilanteesta 
tai suorituskyvystä, mikä antaa perusteet tilannetietoisuudelle” 
 
Sisäasiainministeriön vuonna 2003 asettama maaherra Eino Siurulaisen 
johtama aluehallinnon varautumisen työryhmä määritteli tilannekuvaa. ”Ti-
lannekuva on käsitys tietyn alueen ja useiden hallinnonalojen ajankohtai-
sista tapahtumista. Tilannekuva muodostuu tilannetiedoista, joita voi tulla 
järjestelmällisesti esimerkiksi muiden viranomaisten toimittamista tilan-
neilmoituksista tai epävirallisista lähteistä kuten tiedotusvälineistä tai muil-
ta tahoilta.”(Sisäasiainministeriö 2003, 63) 
 
Puhuttaessa liikenteen, erityisesti ilmailun ja meriliikenteen suuronnetto-
muuksista SAR (search and rescue) on vakiintunut käsite. SAR- proses-
sia kuvanneessa julkaisussa vuodelta 2008 tilannekuva määritettiin seu-
raavasti; ”Tilannekuva on johtamisen apuväline, jota käytetään tilanteen 
ja sen seuraamisen arviointiin, resurssien johtamiseen ja päätöksenteon 
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tukena. Se on dynaaminen malli ympäröivästä maailmasta ja se rakenne-
taan tapahtumista saatujen tietojen ja niistä tehtyjen johtopäätösten pe-
rusteella.” (Seppänen ym 2008, 46) 
 
Käytännössä tilannekuva muodostetaan eri tietolähteistä saaduista tilan-
netiedoista, jotka suodatetaan ja yhdistetään. Saatua kokonaisuutta arvi-
oidaan ja analysoidaan sekä lopuksi muodostetaan yhteinen näkemys ti-
lanteesta. Tilannekuvaan liittyy usein myös arvio tilanteen kehittymisestä 
sekä tarvittavasta toiminnasta ja resursseista. 
 
Yhteisen tilannekuvan muodostaminen vaatii eri toimijoiden välistä tiivistä 
yhteistyötä ja koordinaatiota, sekä kykyä käyttää ja analysoida eri tieto-
lähteitä. Yhteisellä tilannekuvalla pyritään myös vähentämään päällekkäi-
siä toimia. 
  
Tilannetietoisuus (situational awareness) sopii myös hyvin edellä esitet-
tyihin määritelmiin, mutta mielestäni tilannetietoisuus voidaan käsittää 
myös laajemmaksi näkemykseksi, joka on muodostettu tilannekuvasta 
saatujen tietojen pohjalta. 
 
Kuten edellä olevasta voidaan havaita, tilannekuva voidaan määritellä 
usealla toisistaan poikkeavalla tavalla. Tässä artikkelissa on esitetty vain 
osa erilaisista määritelmistä, joten käsite ”tilannekuva” näyttää olevan hy-
vin vaikeasti määriteltävä ja yhteisen ymmärryksen löytyminen on haas-
teellista. 
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Liite 5: Esimerkkejä aluehallintovirastojen valmiustoimikuntien tilanneku-
vatehtävistä: 

 
Alueiden erilaisuudesta johtuen valmiustoimikunta voi toimia esimerkiksi 
kahdella seuraavalla tavalla: 

 
1. Pohjois-Suomen AVI: Valmiustoimikunnan tehtävänä on toimia viran-
omaisten välisenä yhteistyöelimenä yhteiskunnan häiriötilanteissa ja 
mahdollisissa poikkeusoloissa, toimia viranomaisten välisenä yhteis-
työelimenä viranomaisten varautumisen yhteensovittamisessa ja määrit-
tää kulloisetkin tavoitteet ja painopisteet, arvioida alueellinen turvallisuus-
tilannekuva, johon sisältyvät kerran vuodessa tehtävä selvitys yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian painotuksien mukai-
sesti alueen valmiustilanteesta (aluehallinnon ja kuntien toimet valmius-
suunnittelussa ja varautumisessa) ja kerran vuodessa katsaus sisäisen 
turvallisuuden ohjelman painotuksien mukaisesti alueen sisäisen turvalli-
suuden tilanteesta (tilastoihin ja toimialojen arviointeihin perustuva katsa-
us arjen turvallisuuden kehityksestä ja ajankohtaisista erityiskysymyksis-
tä), raportoijana sisäisen turvallisuuden seurantaryhmä, kirjata ja hyväk-
syä määräajoin alueen painopisteet ja yhteiset tavoitteet valmiusasioissa, 
huolehtia osaltaan valmiustehtäviin liittyvästä tiedottamisesta, seurata 
alueella pidettäviä valmiusharjoituksia ja tarvittaessa osallistua niiden val-
misteluun. 

 
2. Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, maakunta-ajatteluun perustuva malli: Val-
miustoimikuntaan kootaan koko YTS -kentän toimijat. Edustettuina ovat 
viranomaisten lisäksi elinkeinoelämä ja järjestöt. Koska alue on suuri ja 
AVI:n lisäksi ainoastaan sotilaslääni toimii koko alueella, on toimikunta 
koottu siten, että kunkin keskeisen tahon mahdollisista edustajista vali-
taan alueellisesti tasapuolisesti edustajat. Käytännössä informaatio-
ohjaus tapahtuu laatimalla YTS:n pohjalta varautumisen strategia. 
 
Aluehallintoviraston alueella voi toimia kolmekin maakunnallista valmius-
toimikuntaa, joihin on koottu valmiuden kannalta keskeiset toimivaltaiset 
viranomaiset. Edustettuina näissä valmiustoimikunnissa ovat tyypillisesti 
paikallisen ELY-keskuksen johtajat, metsäkeskuksen johtaja, poliisipääl-
likkö, pelastusjohtaja, hätäkeskuksen johtaja, maakuntajohtaja, sairaan-
hoitopiirin johtaja sekä puolustusvoimien aluetoimiston päällikkö. Yhdessä 
valmiustoimikunnassa on lisäksi merivartioston edustus ja kaikissa edus-
tus AVI:n vastuualueilta. 
 
Nämä valmiustoimikunnat sovittavat yhteen varautumista ja häiriötilantei-
den hoitoon liittyviä asioita alueellaan. Maakunnalliset valmiustoimikunnat 
kokoontuvat säännöllisesti ja sovittavat yhteen toimintaa alueellaan kai-
kissa turvallisuustilanteissa. Valmiustoimikunnan toimivalta tulee osallistu-
jiensa valtuuksien kautta. Valmiustoimikunta tukee lisäksi alueensa kunti-
en varautumista. 
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Työryhmän toteamus: Aluehallintovirastojen koko ja toiminnot samoin 
kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueellisten toimintojen 
erilaisuus asettavat haasteita tilannekuvatoiminnon määrittelylle ja yhtey-
denpitojärjestelyille. Tavoitteeksi on tarkoituksenmukaista asettaa se, että 
AVIn tilannepäällikkö kokoaa valmiustoimikunnassa edustettuina olevien 
tahojen tuella turvallisuustilannekuvan vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
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