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MITEN ASIANTUNTIJA MERKITYKSELLISTÄÄ POIKKEUKSELLISEN?

TIEDONKÄYTÖSTÄ KRIITTISEN INFRASTRUKTUURIN HÄIRIÖTILANTEESSA

Tiivistelmä

Tieto on saavuttanut keskeisen aseman organisaatioiden pääomana, ja sen käytöstä on tullut johtamiskyvyn
peruselementti. Tiedon ja sen käytön rooli korostuvat poikkeuksellisissa tilanteissa, jolloin mitataan ihmisten kykyä
toimia ja johtaa vallitsevista epävarmuustekijöistä huolimatta. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden esimerkin kautta
kunnan ja pelastustoimen avaintoimijoiden tiedollisia prosesseja kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteen
aiheuttamassa ongelmakentässä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kognitiivista tehtäväanalyysiä. Tutkimuksessa
muodostetaan johtopäätöksiä tiedonkäytön merkityksestä asiantuntijana kehittymisessä sekä tietämisen tavoista ja
rajallisuudesta varautumista koskien.

Asiasanat: päätöksenteko; asiantuntijuus; poikkeuksellinen tilanne; kriittinen infrastruktuuri; intuitio

Abstract

Information plays a key role in today’s organisations, and its usage has become a fundamental part in leadership. This
is highlighted in exceptional situations where one must act and lead despite the high uncertainties involved. Using
managers from a municipality and emergency services as examples, this article strives to illuminate the cognitive
processes of key players in situations revealed by the disruption of critical infrastructure. For this purpose, cognitive
task analysis was used as a research method. The research leads to the conclusions regarding the meaning of cognitive
skills in improving one’s expertise, as well as the ways of knowing about preparedness.
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1. Johdanto

Tieto on saavuttanut keskeisen aseman yhtenä organisaatioiden tärkeimmistä pääomista, ja tiedon käytöstä on
tullut johtamiskyvyn peruselementti. Tiedon avulla voidaan ymmärtää koettuja tapahtumia, ennakoida tulevaa
ja tuottaa ratkaisevia oivalluksia mahdollisimman suotuisien kehityskulkujen varmistamiseksi. Tiedonkäytön
merkitys korostuu kohdattaessa erilaisia kriisejä tai muita normaaliutta uhkaavia poikkeustilanteita. Tällöin
kysytään valmiuksia jakaa, analysoida ja tulkita tietoa mahdollisimman pätevän tilannekuvan ja
ratkaisuvalikoiman muodostamiseksi (Jennex & Raman 2009). Poikkeuksellisissa tilanteissa tulisi lisäksi
päästä käsiksi sellaisiin tietoihin, jotka normaaliolosuhteissa voidaan jättää vähemmälle huomiolle. Häiriö- ja
poikkeustilanteiden etenemisen aikaikkunat ja pelissä olevat panokset asettavat lisähaastetta kyvylle käsitellä
tietoa tilanteen merkityksellistämiseksi. Tällöin mitataan päätöksentekijöiden kykyä johtaa huolimatta siitä,
että tietoa ei ole määränsä tai laatunsa puolesta toivotulla tavalla saatavilla.

Yhteiskunnallisten toimintojen häiriö- ja poikkeustilanteisiin liittyy epävarmuuden, kiireellisyyden ja
uhkaavuuden elementtejä. Boin (2019) korostaa, että nykypäivän kriiseille on tyypillistä yhä voimakkaampi
rajojen ylittävyys. Olipa kyse sitten lainsäädäntöä, ammattikuntia, maantiedettä tai organisaatioiden
vastuualueita koskevista rajoista, tilanteiden virittämä ongelmakenttä tuntuu vuotavan niiden läpi. Ongelmien
rajoja ylittävä ja läpäisevä luonne haastaa monia perusolettamuksia, joiden varaan varautumista on voitu
rakentaa. Globaaleja jännitteitä ja konflikteja viime vuosien aikana seuranneen on vaikea välttyä ajatukselta,
että juuri ne rakenteet, joihin länsimaiset yhteiskunnat ovat kriisien keskellä voineet luottaa, saatetaan
tarkoituksella valita vaikuttamisen kohteiksi. On siis yhä tarpeellisempaa pitää mielessä myös ajatus siitä, että



se moraalikehys, jonka puitteissa ihmisten on voitu olettaa toimivan, ei ole välttämättä pitävä (Fischbacher-
Smith & Fischbacher-Smith 2013). Tähän rajojen vuotavuuteen ja perusolettamusten epävarmuuteen
kytkeytyy olennainen tietoa ja sen käyttöä koskeva kiinnostavuus.

Kriisitilanteissa selviytyminen on suurelta osin riippuvainen rakenteista, joita on kehitelty jo kauan ennen
varsinaisen tilanteen eskaloitumista (Lagadec 1993). Kyse on erilaisista varautumisen rakenteista, kuten
vaikkapa tietojenkäsittelyä, valmiussuunnittelua ja organisaatioiden yhteistoimintaa tukevista järjestelyistä.
Tähän kuvioon liittyvät olennaisesti myös häiriö- ja poikkeustilanteissa aktivoituvien avainhenkilöiden
kognitiiviset rakenteet. Tällöin on kiinnostavaa tarkastella esimerkiksi sitä, minkä vuoksi jokin tieto näyttäytyy
yhdelle asiantuntijalle päätöksenteon kannalta olennaisena aineksena, kun sama tieto jollekin toiselle ei
merkitse sen kummempaa. Tarjoamme tässä artikkelissa näkymää yhtäältä siihen, miten tieto muodostuu
asiantuntijalle merkitykselliseksi, ja toisaalta siihen, millaisia varautumisen rakenteita tarkastelemamme
asiantuntijat ovat kehitelleet tehdäkseen tiedon käytöstä merkitystä tuottavaa.

Artikkelin keskiössä ovat avaintoimijoiden tiedolliset prosessit yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin
häiriötilanteen kontekstissa. Häiriötilanteen vuoksi tietyt tilannekohtaiset erityispiirteet korostuvat. Ensiksikin
kysymys on lähtökohtaisesti toimijan kannalta ei-rutiiniluonteisesta tilanteesta, mikä tekee epävarmaksi sen,
voidaanko käytössä olevilla resursseilla, toimintasuunnitelmilla, toimivaltuuksilla ja vakiintuneilla
toimintatavoilla löytää tilanteeseen tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Tarvitaan kykyä hahmottaa sitä, mistä
tilanteessa oikeastaan onkaan kyse ja mitä sille tulisi tehdä. Toisin sanoen kaikista käytettävistä
ratkaisukeinoista ei välttämättä ole hyötyä, jos ongelman tulkitsemisessa epäonnistutaan. Tämän huomiointi
edellyttää herkkyyttä suhteessa niihin tilanteessa piileviin ominaispiirteisiin, jotka viittaavat sen ei-
rutiiniluonteisuuteen (Baber & McMaster 2016). Toiseksi kysymys on tilanteesta, jossa ongelmat saattavat
ilmiökentän kompleksisuudesta johtuen ilmaantua ja muuttaa muotoaan epälineaarisilla ja odottamattomilla
tavoilla (Meszaros 2018). Se puolestaan edellyttää herkkyyttä tunnistaa mahdollisesti käynnistyviä
tapahtumakulkuja ja puuttua niistä uhkaavimpiin jo silloin, kun ne ovat vasta käynnistymisen asteella. Tässä
mielessä tilanteen ratkaisemisen kannalta olennainen tieto saattaa löytyä myös vakiintuneiden alakohtaisten
tietämisen tapojen ulkopuolelta – mutta vain, jos sen löytymistä tukevia kognitiivisia rakenteita on ennalta
kehitelty.

2. Kriittisen infrastruktuurin häiriöityminen poikkeustilanteen kontekstina

Aluksi on tarpeen lyhyesti esitellä, mikä ja millainen on se sosioteknisten järjestelmien kokoelma, josta
puhumme kriittisenä infrastruktuurina, ja millaisen ongelmakentän sen häiriöityminen voi aiheuttaa.
Infrastruktuurit viittaavat taustalla tai alapuolella sijaitseviin rakenteisiin, jotka mahdollistavat etualalla tai
yläpuolella tapahtuvaa toimintaa. Ne tukevat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, luovat perustaa
kestävyydelle ja uusiutumiskyvylle sekä auttavat tekemään arjesta ennakoitavaa, turvallista ja terveellistä. Ne
ovat sananmukaisesti taustarakenteita, jotka saatavuudellaan ja toimivuudellaan muodostavat normaaliksi ja
riittäväksi koettavien elämän perustaa. Tässä tehtävässä onnistuessaan niitä ei liiemmin huomata.

Luottamus kriittiseen infrastruktuuriin näyttäytyy päivittäisissä käytännöissä, totuttujen rutiinien
uusintumisessa, arjen rytmittymisessä ja tulevan ennakoitavuudessa. Monenlaiset jokapäiväiset toiminnot
voidaan nykyisin varsin huoletta perustaa sen olettaman varaan, että kriittiset järjestelmät toimivat tänään
samalla tavalla kuin eilenkin. Ne ovat muodostuneet tietynlaisiksi arjen vakauttajiksi, mikä paljastuu
kiinnostavalla tavalla esimerkiksi sähkökatkoksen tai talousveden saastumistapauksen yhteydessä. Mitä
kiinteämmin ja huolettomammin päivittäiset käytännöt nojaavat kriittisen infrastruktuurin moitteettomuuden
varaan, sitä merkittävämmiksi toimintahäiriöiden vaikutukset muodostuvat – ja päinvastoin (Jalas ym. 2016;
2015).

Kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteen avaama ongelmakenttä koettelee avaintoimijoiden toiminta- ja
päätöksentekokyvykkyyttä (Heino ym. 2019). Ottaen huomioon käytäntöjen riippuvuuden näistä rakenteista
samoin kuin järjestelmien väliset keskinäisriippuvuudet, seurauksena saattaa olla ongelmien ryöppy, jossa



reagointitarve ylittää käytössä olevan kapasiteetin ja häiriö itsessään haittaa vakiintuneiden ratkaisumallien
toteuttamista (Pescaroli & Alexander 2016). Sähkökatkojen seurannaisena muodostuvat viestiliikennehäiriöt
ovat tästä hyvä esimerkki. Tällaisia häiriötilanteita voivat varjostaa odottamattomuuden,
ennenkokemattomuuden ja hallitsemattomuuden elementit. Siksi yksilöiden ja organisaatioiden kyky
muodostaa merkitystä ja selkeyttä eteen avautuvasta tilanteesta nousee avainasemaan. On onnistuttava
arvioimaan esimerkiksi sitä, kuuluuko tapahtuma niin kutsutusti rutiiniongelmien joukkoon, jolloin se saadaan
hallintaan olemassa oleviin suunnitelmiin ja allokoituihin resursseihin tukeutumalla, vai onko kysymyksessä
tilanne, joka vaatii syvempiluonteista ymmärrettäväksi tekemistä ja suunniteltujen ratkaisujen mukauttamista
ongelman luonteeseen (Baber & McMaster 2016). Vai voiko käsillä olla rutiiniluonteiselta vaikuttava mutta
myöhemmin joksikin muuksi osoittautuva tilanne? Nämä kysymykset johdattelevat ymmärrettäväksi
tekemisen (engl. sense-making) äärelle.

3. Avaintoimijoiden päätöksentekokyvystä kriisitilanteissa

Tässä tutkimuksessa sense-making mielletään jatkuvaluonteiseksi pyrkimykseksi ymmärtää tilanteessa
vallitsevia vuorovaikutussuhteita tarvittavien toiminnan suuntien hahmottelemiseksi (Baber & McMaster
2016; Ben-Shalom ym. 2012). Se on ponnistelua ymmärryksen muodostamiseksi epäselvään tilanteeseen,
minkä vuoksi se nähdään ratkaisevan tärkeäksi komponentiksi kriisi- ja poikkeustilanteiden tehokkaassa
hallinnassa erityisesti silloin, kun tilanne on toisenlainen aiemmin koettuihin verrattuna (Maitlis &
Christianson 2014). Ymmärryksen muodostamiseen sisältyy tiedon keräämiseen, kokoamiseen ja seulontaan
liittyviä prosesseja, joiden avulla käsillä olevan tilanteen luonnetta ja vaadittavia toimenpiteitä voidaan
määritellä (Baber & McMaster 2016). Sitä voidaan kutsua iteratiiviseksi prosessiksi, jossa toimija pyrkii
määrittelemään tarkoituksenmukaisimpia vasteita tilanteen muuttuvaan vaatimuskenttään. Se vaatii herkkää
yhteyttä vallitsevaan poikkeustilanteen dynamiikkaan, minkä vuoksi tehokkaat ratkaisut saattavat vaatia
improvisaatiotaitoja, totuttujen rajojen ylittäviä päätöksiä ja heittäytymistä yli virallisesti vaaditun (Meszaros
2018).

Toimijalle asetettu formaali rooli samoin kuin työvälineet, vakiintuneet toimintamallit ja proseduurit –
puhuttakoon näistä kokoavasti skripteinä – osaltaan vaikuttavat siihen, miten hän tulkitsee eteen avautuvaa
tilannetta. Ne auttavat hahmottamaan tyypillisiä ongelmia ja tuottamaan ratkaisemiseen tarvittavaa
tehokkuutta. Mutta samalla tavalla ne vaikuttavat myös epätyypillisten tilanteiden tulkintaan – skriptit voivat
ohjata muotoilemaan ongelman tarjoamaansa ratkaisuun sopivaksi (Klein 2009). Siksi poikkeustilanteita
hoitavien avaintoimijoiden ei tule ainoastaan ymmärtää, mitä tilanteessa on meneillään, vaan myös hahmottaa
sovellettavien skriptien suhdetta tilanteen kulkuun (Danielsson 2016; Kalkman 2019). Tämä edellyttää
herkkyyttä tunnistaa tilanteen erityispiirteitä sekä kognitiivista aktiivisuutta suuntautua kohti päätöksentekoa;
sen jännitteen käyttöä, joka virittyy skriptien tarjoileman ratkaisurakenteen ja tilanteen poikkeavuudesta
muodostuvan epävarmuuden välille (Krasmann & Hentschel 2019; Adey & Anderson 2011). Tällaisen
kognitiivisen avoimuuden omaksuminen vaatii toimijalta rikkaampia mentaalimalleja kuin kyky toteuttaa
annettuja skriptejä (Klein 2009).

Stressaavissa, korkeasti kuormittavissa tilanteissa päätöksentekijän huomiokyvyn tiedetään kaventuvan yhä
vähempiä informaatiolähteitä kohti. Ihminen kiinnittää tällöin huomiota keskeisimmiksi kokemiinsa asioihin
menettäen samalla mahdollisuuksia vastaanottaa huomion katvealueelta tulevaa tietoa (Chajut & Algom 2003;
Weick 1995). Kun huomiokyky muuttuu yhä selektiivisemmäksi, yhdentekevää ei ole se, mihin ja millä
perustein huomio kaventuu. Lähdemme seuraavaksi kaventamaan omaa huomiotamme ja terävöittämään
näkökulmaamme kohti tutkimusongelmaa, jonka viritämme kolmen kysymyslauseen muotoon:

· Mihin, miten ja millä perustein haastateltavamme ovat kohdistaneet huomiotaan tehdäkseen
tilanteesta paremmin ymmärrettävän?

· Minkälaisia kognitiivisia ominaisuuksia asiantuntijoilta on tunnistettavissa liittyen uudenlaisten
tilanteiden merkityksellistämiseen?



· Minkälaisia taustalla vaikuttavia ajattelu- ja asennoitumistapoja varautumiseen orientoituneilta
asiantuntijoilta paljastuu?

Voidaan yhtäältä ajatella, että mitä kompleksisemmalta eteen avautuva ongelma näyttää, sitä
todennäköisemmin huomio kiinnittyy jonkin osaongelman ratkaisemiseen kokonaisuuden hahmottamisen
kustannuksella. Osaongelmaan liittyvään informaatioon keskittyminen ei ole välttämättä huono asia, sillä
ponnistelu juuri kyseisen osaongelman kanssa saattaa olla kokonaisongelmalle parasta mahdollista vastinetta.
Mutta toisaalta tällöin myös kaventuvat mahdollisuudet aistia kokonaistilanteen muuttuvaa dynamiikkaa ja
huomata, jos jokin toinen alaongelma nousee käsillä olevaa tärkeämmäksi (Bauman et al. 2001).

Klein ja kumppanit (2005) puhuvat tähän asiayhteyteen liittyen ongelman havaitsemisesta (engl. problem
detection) viitaten toimijan tapaan kehystää tilannetta huomatakseen ristiriitoja meneillään olevan ja toivotun
kehityssuunnan välillä. Ristiriitojen havaitsemisen vihjeet ovat kontekstisidonnaisia ja havaitsijan
kokemuspohjan kautta tulkittuja. Siksi pyrkimyksenämme ei ole esitellä haastateltaviemme havaitsemia
vihjeitä niiden yleispätevyyden tai siirrettävyyden näkökulmasta, vaan havainnollistaa niiden luonnetta ja
merkitystä tiedollisten prosessien osana. Toisin sanoen haluamme kuvata taustalla vaikuttavia ajatuskulkuja,
jotka pohjustavat haastateltaviemme havaitsemia ja hyödyntämiä vihjeitä. Tässä mielessä tiedon käyttö
nähdään elimelliseksi osaksi asiantuntijuutta ja kykyä kohdistaa huomiota olennaiseen (Klein 2009).

Yksi näkökulma huomion virittämisessä liittyy asiantuntijan tapaan hahmotella mielessään tilanteiden
mahdollisia etenemispolkuja niissä piilevine seurauksineen, vaikka hän ei tarkalleen tietäisikään, mitä nämä
seuraukset tulisivat olemaan (Klein 2017). Asiantuntija tunnistaa tilanteesta aiemman kokemuksen kautta
tutuksi tulleita hahmoja ja kytkee niitä toisiinsa ymmärtääkseen tapahtumien kaavamaisuuksia (Okoli & Watt
2018; Baber & McMaster 2016). Kysymys on havaintojen yhdistelemisestä merkityksiä muodostaviksi
kokonaisuuksiksi. Aiemmin koettu muuntuu intuition avulla älykkääksi tulevaisuuden toiminnaksi (Klein
2003). Mieleen kehittyy tietorakenteita, joihin voi edelleen integroida uutta kokemusainesta. Tällöin hän
tavallaan oppii jatkuvasti oikeastaan tietämättä, miten ja missä oppiminen varsinaisesti tapahtuu. Silti hän
pystyy soveltamaan oppimaansa muotoillakseen ja ratkaistakseen kohtaamiaan ongelmia yhä rikkaammilla
tavoilla. (Okoli & Watt 2018; Raami 2016.) Hän heittäytyy kokemisen virtaan tavalla, jossa tilanteet eivät
näyttäydy irrallisina tapahtuminaan, vaan osana erilaisia prosessikulkuja.

Tällaisten taitojen kehittämistä voidaan tarkastella myös oppimisen näkökulmasta. Siirtovaikutuksen
käsitteellä hahmotettuna kyse on ajattelutavasta, jolla aikaisempia kokemuksia hyödynnetään ja sovelletaan
tulevissa tilanteissa. Haskellin (2001, 23–30) mukaan varsinainen siirtovaikutus tapahtuu vasta silloin, kun ns.
siirrettävä tieto integroidaan uuteen tilanteeseen ja yhdistetään tilanteen tuomaan uuteen tietoon. Tällöin
opitaan jotain uutta aikaisemmista tilanteista saadun tiedon ja oivallusten kautta. Oppimisen näkökulmaa
korostaa myös tarkastelemissamme tilanteissa vaadittava tilannekohtainen herkkyys, merkitysten
muodostaminen ja itsereflektio (ks. uudistavasta oppimisesta esim. Mezirow 1998). Varautumista koskevan
ilmiökentän moninaisuus ja muuttuvuus huomioiden varautumisen parissa työskentelevien tulisi tarkastella
omaa tietoisuuttaan kriittisesti. Erityishankaluus piilee siinä, että kokemusympäristö tarjoaa yliedustetusti
tilanteita, joissa laadittujen suunnitelmien noudattaminen sekä annetut toimivalta-alueet ja -suhteet johtavat
tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Ne siten ennemmin uusintavat kuin uudistavat opittuja taitoja ja
vahvistavat käsitystä siitä, että ajattelun viitekehyksen korjaamiselle tai sen kriittiselle tarkastelulle ei ole
tarvetta.

4. Tutkimuksen metodologia ja tutkimusaineisto

Tarkastelemme asiantuntijoiden tiedollisia prosesseja tilanteissa, jotka ovat heidän työurallaan erottuneet
koettelevuutensa ja kognitiivisen haastavuutensa suhteen. Kognitiivinen tehtäväanalyysi (engl. cognitive task
analysis, CTA) on tähän tarkoitukseen potentiaalinen tutkimusmenetelmä, jolla pyritään ymmärtämään
tarkasteltavien henkilöiden tiedonkäyttöä, päätöksenteon perustoja ja ongelmanratkaisun strategioita (Militello



2001; Crandall ym. 2006.) Menetelmän avulla voidaan valottaa sellaisia kognitiivisia ominaisuuksia, jotka
ilman erityislaatuista huomiota jäävät havaitsematta mutta joiden ymmärrettäväksi tekeminen rikastaa
asiantuntijana kehittymistä (Hoffman & Militello 2008).

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin syvähaastatteluksi luonnehdittavalla tavalla CTA-
menetelmäperheeseen kuuluvia aikajana- ja Critical Decision Method (CDM) -vaiheita käyttäen (erityisesti
CDM:n "pyyhkäisyistä", ks. Crandall ym. 2006, s. 73−87). Aluksi haastateltava kuvasi omasta näkökulmastaan
tapahtumien kulun mahdollisimman seikkaperäisesti, minkä pohjalta muodostettiin aikajana tiedollisten
prosessien näkökulmasta kiinnostavien pisteiden tunnistamiseksi. Näiden pisteiden ympärille rakentui
haastattelun toinen vaihe. Halusimme tarkastella nimenomaan ei-rutiiniluonteisia tilanteita valottaaksemme
sellaisia asiantuntijuuden muotoja, jotka eivät pelkisty ainoastaan formaalien proseduurien juoksuttamiseen ja
rutiiniasiantuntijuuteen kaventuvaan osaamiseen (Klein ym. 1989). Aiheen sensitiivisyyden vuoksi
haastateltavamme ovat tarkastaneet ja hyväksyneet artikkelikäsikirjoituksen omien haastattelujensa osalta.

Äänitallennettu haastatteluaineisto litteroitiin analysointia varten. Koska huomiota kohdistetaan
haastateltavien tapoihin hahmottaa eteen avautuvaa tilannetta sekä reflektoida omaa suhdetta siihen, oli
aineiston analyysi luontevaa toteuttaa laadullisesti, erityisellä kognitiivisella fokuksella. Tällöin tiukasti
strukturoidun analyysin ja kvantifioinnin sijaan keskityttiin lähtökohdiltaan avoimempaan etsimisen ja
yllättymisen prosessiin, sillä näin voitiin parantaa mahdollisuuksia löytää yhteyksiä ja merkityksiä toimijoiden
kognition ja tapahtuman kontekstin välillä (Crandall ym. 2006, 107−128).

Analyysin alkuvaiheessa aineistoa koodattiin, pilkottiin erillisiin osiin ja järjesteltiin uudestaan mm. sillä
perusteella, mihin haastateltavat kiinnittävät tai jättävät kiinnittämättä huomiota, millaisia tietämisen keinoja
he hyödyntävät ja millaista tietoa he tavoittelevat. Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 1) on koottu niitä
tunnusmerkkejä, jotka antoivat viitteitä kiinnostuksen kohteena olevasta toiminnasta. Näiden pohjalta voitiin
tunnistaa ja muodostaa tyypillisiä hahmoja ja laajempia mekanismeja, jotka kuvasivat haastateltavien
ajatteluprosesseja ja auttoivat ymmärtämään aineiston sisältämää tarinaa. Iteratiivinen analyysityö jatkui aina
tulosten esittämiseen saakka tämän artikkelin tutkimuskysymyksien virittämänä − nyt käsillä olevan artikkelin
fokus osaltaan määritteli sitä, mitä ja miten aineistolta lopulta kysyttiin.

Taulukko 1. Aineiston analyysissä käytettyjä tunnusmerkkejä.

KOGNITIIVINEN TOIMINTA KOGNITIIVISEN TOIMINNAN KOHDE
Pohdiskelu toiminnan ja päätösten taustoista Toiminnan ja päätöksen perustana oleva tieto

Vakiintuneet käytännöt ja niiden sopivuus
tilanteeseen nähden
Tarvittavan tiedon puute
Päämäärien muuttuvuus

Pohdiskelu saatavilla olevasta tiedosta Saatavilla olevan tiedon relevanssi ja luotettavuus
Saatavilla olevan tietolähteen luotettavuus
Ongelmien asettelu tärkeysjärjestykseen

Oman tietämisen reflektointi Omien päätösten taustojen perusteet
Kyky hyödyntää muita oman ajattelutavan peilinä
Ymmärrys tilanteen poikkeuksellisuudesta ja sen
asettamista vaateista tiedonkäsittelyyn

Mielen ilkamointi Mahdollisten skenaarioiden hahmotteleminen
Ennalta laadittujen suunnitelmien juoksuttaminen
vs. niistä poikkeaminen
Tilanteen kuvittelu olosuhteiltaan tai
tilannetekijöiltään lähtötilannetta huonommaksi

Havaintojen ilmaiseminen Herkkyys aavistuksille, intuitiolle ja tuntemuksille
Tietojen yhdisteleminen kontekstien välillä
Kokonaisuuksien hahmottaminen vihjeitä
yhdistelemällä



Tilannekohtaisten erityispiirteiden tunnistaminen
Vastuun kokeminen Omaan työtehtävään liittyvä vastuu

Vastuun kokeminen yli sen, mitä työtehtävä
edellyttää
Toimivaltuuksien ja ongelmanratkaisuun
tarvittavien toimenpiteiden suhteuttaminen

Koska kysymys on toiminnasta kriittisen infrastruktuurin häiriötilanteessa, halusimme ottaa tarkasteluun sekä
kunnan että pelastustoimen näkökulmat pitkittyneiden sähkökatkosten yhteydessä. Toinen haastateltavamme
toimi pienen kunnan johtajana lumimyrskyn aiheuttaman pitkän sähkökatkon aikaan. Toinen
haastateltavamme edustaa puolestaan pelastustointa. Hän toimi päällystötehtävissä tapahtumasarjassa, jossa
poikkeuksellisen voimakas lumentulo aiheutti laajan ja pitkäkestoisen poikkeustilanteen.

On vielä paikallaan todeta, että kunta ja pelastustoimi ovat avaintoimijoita pitkittyneissä sähkökatkotilanteissa.
Kunnat tuottavat peruspalveluja ja vastaavat asukkaidensa turvallisuudesta häiriötilanteidenkin aikana.
Pitkittynyt sähkökatko kohdistaa siihen sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia ja kasvattaa painetta turvata
kuntalaisten hyvinvointi. Pelastustoimella on keskeinen rooli onnettomuuksiin varautumisessa, vahinkojen
minimoimisessa, onnettomuustilanteiden hoitamisessa sekä yleisesti ottaen jatkuvuuden turvaamisessa. Apua
tarvitsevien määrä ja avuntarpeiden luonne voivat sähkökatkotilanteessa poiketa siitä, mihin kunnan
johtamistyössä tai pelastustoimen arjessa on totuttu. Siirrytään seuraavan kappaleen myötä tutkimuksen
tuloksiin, jotka asetelmamme huomioiden esitetään narratiivisessa muodossa tulosten pohdintaan yhdistettynä
(ks. Lintern ym. 2018; Crandall ym. 2006, 119−120).

5. Esimerkit merkityksellistämisen prosesseista

5.1. Pitkittynyt sähkökatkos pienessä kunnassa – kunnanjohtajan näkökulma

Elettiin marraskuun loppupuolta. Edeltävinä päivinä oli satanut runsaasti suojalunta. Lauantaiaamuna
haastateltavamme heräsi kotipaikkakunnallaan huomaten sähköjen menneen yön aikana poikki. Keli oli
muuttunut entistä huonommaksi, ja raskaan lumen kuormittamat puiden oksat olivat taipuneet notkolle. Pian
kävi selväksi myös se, että sähkökatko oli vaikuttanut teleoperaattoreiden järjestelmiin niin, ettei puheluiden
soittaminen onnistunut. Puhelimen internet-yhteys oli sen sijaan toimintakunnossa, mikä haastateltavamme
kohdalla mahdollisti WhatsApp-pikaviestisovelluksen käyttämisen. Hän oli vuosia aiemmin perustanut
kunnan johtoryhmälle keskusteluryhmän, jossa hän pyysi johtoryhmää kokoontumaan poikkeuksellisen
tilanteen johdosta.

Tunnetilan mittailua

Johtoryhmä saapui kunnantalolle kokoustamaan kynttilän valossa. Haastateltavamme kuvailee, kuinka tällöin
päällimmäisenä tuntemuksena oli tietämättömyys – tietoa eri toimintojen tilasta, varautumisen tasosta, saati
sähkökatkon oletetusta kestosta ei juuri ollut. Tiedossa kuitenkin oli, että sähkökatko kattaa koko kunnan
alueen, vaikka sen ei pitänyt edes olla mahdollista. Lisäksi normaalisti käytössä olevat viestintämahdollisuudet
olivat rajusti kaventuneet, minkä vuoksi oli tarpeen keksiä keinoja muodostaa tiedonvälitysreittejä kuntalaisten
ja kriittisten toimintojen suuntaan. Erityisen haavoittuviin ryhmiin lukeutuvat ihmiset olivat tässä kohtaa
keskeisenä huolenaiheena. Näiden ohella haastateltavamme mieltä kaihersi epävarmuus viestintäyhteyksien
toimivuudesta; vaikka internet-pohjaiset pikaviestisovellukset toimivat nyt, tilanne saattaisi muuttua hetkenä
minä hyvänsä. Oli syytä luoda pohjaa vanhakantaisemmille mutta varmatoimisille yhteydenpitotavoille.

”Siihen asti mulle oltiin aina vakuutettu, että tästä kunnasta ei koskaan mene kaikki sähköt,
koska nuo isot tuotantolaitokset tarvii sähköä. Että ne on niin hyvin varmistettu. Ja sen



kauttahan myös meidän Aluelämpö toimii, josta keskusta-alueen kaikkien kiinteistöjen
lämmöntuotanto on riippuvainen.”

”Siihen tuli [lehden] toimittaja ikkunan taakse koputteleen. Päästettiin hänet sisään siihen ja
pyydettiin tiedotusvälineiden kautta viestimään omaisille, että ovat yhteyksissä. Siis että lapset
ja muut, jotka asuvat muualla, olisivat yhteyksissä ikäihmisiin ja muihin. Meillä oli se ongelma,
että kunnan nettisivuja pystyttiin päivittämään vain viraston koneelta, ja kun ei ollut sähköä,
niin sitä kautta ei pystytty viestimään. Ja koska matkapuhelinyhteydet eivät toimineet, niin ei
pystytty sosiaaliseen mediaankaan viestimään.”

”Me sovittiin joryn kesken, että mikäli tulee joku poikkeustilanne ja me ei saada toisiamme
kiinni, niin se on kello 10 ja kello 16 mikä päivä vaan. Aina silloin mennään käymään siellä
[kunnantalolla].”

Heräsi ajatus siitä, että seuraavaan johtoryhmäkokoukseen tulisi kutsua avainhenkilö jokaisesta kunnassa
toimivasta kyläyhdistyksestä – heillä kun olisi parasta mahdollista tietoa ja valmiit kontaktit myös sellaisiin
kohdehenkilöihin, jotka eivät ole kotihoitopalvelujen piirissä. ”Mua kylmäsi ajatus, että kun on niin paljon
teitä, joissa on esteitä, ja toisaalta kun ei yhteydet toimi, niin jos siellä tapahtuu joku sairaskohtaus tai mitä nyt
vaan. Ei sinne pelastuslaitos pääse, eikä ihmiset saa edes hälytettyä apua”, haastateltavamme totesi. Hän katsoi
tarpeelliseksi kiertää vanhainkodilla, paloasemalla ja muissa keskeisissä paikoissa keskustelemassa tilanteesta
ja tarvittavista toimenpiteistä tilanteen pitkittymistä silmällä pitäen. Tällä tavoin hän sai muodostettua
parempaa tilannekuvaa sekä vuorovaikutuksen kautta aktivoitua kapasiteettia koko kunnan
yhteisponnistukseen.

”Tietyllä tavalla mä prosessoin yksin sitä tilannetta vielä paljon pidemmälle kuin mitä siinä
johtoryhmäkokouksessa oli. Et mua itteeni huoletti enemmän kuin mitä siinä kokouksessa toin
esille. […] Halusin tarkistaa omaa suhteellisuudentajuani, et tosiaan vähän näen sitä, että
ylireagoinko mä vai pitääkö mun reagoida enemmän. Koitin keskustelujen kautta hakea sitä,
vähän mitata sitä omaa tunnetilaa.”

Haastateltavamme kuvaa edellisessä sitaatissa merkityksellistämisen prosessia. Hän hakeutui
keskusteluyhteyteen erilaisten tahojen kanssa ”hakeakseen suhteellisuudentajuaan” – jakaakseen ja
kerätäkseen informaatiota sekä osallistuakseen sen analysointiin ja tulkintaan relevanttien
toimintasuunnitelmien luotaamiseksi. Hän pyrki valottamaan normaalisti katveessa pysytteleviä
riippuvuustekijöitä, jotka sähkökatkon myötä konkretisoituvat. Hän piti yllä mahdollisuutta, että tilanne ei
palaudukaan normaaliksi lähituntien aikana, vaan saattaisi jatkua vielä useampia päiviä. Merkityksellistämisen
näkökulmasta tässä ei ole kiinnostavaa ainoastaan haastateltavamme osallistuminen informaation keräämisen,
jakamisen, analysoinnin ja tulkinnan prosesseihin, vaan yleisemmän tason käsitys siitä, keitä kaikkia ja millä
tavoin tällaiseen yhteistoimintaan olisi tarpeen ottaa mukaan. Koska viitepisteitä aiempiin vastaaviin
kokemuksiin ei ollut saatavilla, oli oma tilanneymmärrys ja päätöksenteko tarpeen altistaa mahdollisimman
moninaisille näkemyksille käsillä olevasta tilanteesta. Tässä intuitio näytti olleen suuressa roolissa.

Edellisessä sitaatissa haastateltava toteaa kiinnostavasti ”mitanneensa omaa tunnetilaa”, mikä kertoo
tilanteessa vallinneesta pyrkimyksestä muodostaa rationaalista tiedonkäsittelyä syvempi yhteys
informaatiolähteisiin. Voimme ymmärtää tämän yhdenlaiseksi intellektuaaliseksi, merkityksellistämisen
prosessia tukevaksi menetelmämahdollisuudeksi, jolla henkilö voi parantaa omaa päätöksentekokykyään. Jos
merkityksellistäminen mielletään ajatuskokonaisuuksien kehittelemisenä mahdollisimman
tarkoituksenmukaisten päätösten ja toimintasuuntien tuottamiseksi, nousee päätöksentekijän ”oman tunnetilan
mittaaminen” kiinnostavaksi kognition ulottuvuudeksi. Merkityksellistäminen ei tällöin palaudu ainoastaan
informaationkäsittelyyn kognitiivisiin prosesseihin, vaan kytkeytyy myös näiden toiminnan taustalla
vaikuttaviin tunnetiloihin. Lisäksi edellä kuvattu heijastelee haastateltavamme ymmärrystä oman tunnetilansa
vaikuttavuudesta tiedollisiin prosesseihin ja päätöksentekoon: Yhtäältä hän kokee intuition vaikutuksen olevan



erilainen tunnetilasta riippuen. Toisaalta tunnetilan kautta hän voi täydentää tiedollisia prosessejaan
”mittaamalla” mieleen nousevien ideoiden ”oikeellisuutta”.

Viestintä johtamisena

Tilanteen edetessä osoittautui, että pikaviestisovellukseen aikanaan luodut keskusteluryhmät naapurikuntien
johtajien sekä oman kunnan johtoryhmän kesken olivat käytännössä ainoat yhteydenpitokanavat.
Viikonloppuun sijoittuneesta ajankohdasta huolimatta johtoryhmä voitiin sen avulla kutsua koolle jo tilanteen
hyvin varhaisissa vaiheissa. Johtoryhmän käynnistämät ennakkotoimenpiteet ja aktiivinen tilannekuvan
ylläpitäminen voidaan hyvällä syyllä nähdä keskeisiksi onnistumisen selitystekijöiksi.

Erilaisten keskusteluryhmien perustaminen ja keskustelevan kulttuurin rakentaminen olivat aikanaan
haastateltavan ensimmäisiä ponnistuksia kunnanjohtajan tehtävässä. Hän katsoi, että johtoryhmäläisillä tuli
olla työsuhde-etuna puhelin – erotuksena siihen, että jokaisella olisi oman puhelimen lisäksi erikseen
työpuhelin – jotta jokainen olisi tavoitettaessa aina todellisen tarpeen niin vaatiessa. Haastateltavamme kokee,
että pienessä kunnassa avainhenkilöiden tavoittamattomuuteen ei käytännössä ole varaa. Lisäksi näitä
toimenpiteitä selittää haastateltavamme käsitys viestinnän elimellisestä roolista johtamistyössä.

”Me ollaan niin totaalisen pieni organisaatio, et ei meillä ole mitään varahenkilöitä. Jos vaikka
tekninen johtaja on Lapissa, niin ei meillä ole toista teknistä johtajaa. Mä koin, et tää käytäntö
piti perustaa heti.”

”Viestintä on mulle luontevaa. Mä en koe sitä rasitteena. Se ei ole mitenkään erillinen juttu,
vaan osa kaikkee mun työtä. Se on sisäänrakennettuna siihen. Ja kun ei tällaisessa
mikrokunnassa ole mitään viestintäihmisiä erikseen. Et jos en minä johtajana viesti, niin sitten
ei viesti kukaan.”

Haastateltavamme kytkee viestintäkulttuurin rakentamista koskevat ponnistelunsa vastuuntuntoon
johtamistyössä. Toisaalta kysymys lienee varautumista koskevien ajatusten tärkeydestä. Hänen kokemuksensa
mukaan varautuminen on kuntatyössä monesti prioriteettilistan häntäpäässä, "vielä arkistoinninkin jälkeen se
viimeinen asia, et niitä tehdään sit, jos ei ole mitään muuta". Hän itse pyrkii ajattelemaan asioita
etupainotteisesti ja konstruoimaan mielessään malleja mahdollisista ei-toivotuistakin tapahtumakuluista
hahmottaakseen toimintaedellytyksiä kriisitilanteissa. Tarvitaan siis yleisemmän tason näkemystä siihen, että
poikkeuksellisten tilanteiden aikana johtamisen edellytyksen saattavat poiketa normaaliolosuhteissa
vallitsevista, sekä asenteellista otetta siihen, että tähän varautumiseksi voi tehdä ennakkotoimia.

”Johtajana mä mietin, et kun sä olet vastuussa jostain perhekuntaa isommasta jutusta, niin kyllä
siinä pitää olla tuntosarvet hereillä. Että aistii jostain asiasta, että onks tää nyt ihan normaalia
tai että mihin tää voi johtaa. Se liittyy siihen, että sä oot johtaja. Vastuussa isosta joukosta
ihmisiä. Et sä silloin voi vaan hengailla, että ei tää kuulu mulle.”

Edellisessä sitaatissa haastateltava puhuu johtajalta vaadittavista ”tuntosarvista”, jota voidaan tarkastella
yhtenä merkityksellistämiseen viittaavana käsitteenä. Sen kautta voidaan ymmärtää johtajan pyrkimystä
palvella tilanteen dynamiikkaa parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun tunne johtajaa koskevien vastuiden
kattavuudesta ylittää muodolliset vastuulistaukset. Toisin sanoen, kun poikkeuksellisen tilanteen mainingeissa
johtaja kokee vastuuntuntoa, hän haluaa paitsi saada selvyyttä siitä, mitä tilanteessa itse asiassa on
tapahtumassa, myös pyrkiä paremmin ymmärtämään omaa rooliaan ja identiteettiään suhteessa tilanteeseen,
jonka käsikirjoitusta ei ole ennalta laadittu.

Avoimuuden ja turvallisuuden raja



Jälkikäteen tarkasteltuna haastateltavamme huomaa ottaneensa annettuina tiettyjä perusolettamuksia, jotka
toisella tavalla ollessaan muuttaisivat tilanteen kulkua merkittävästi. Hän esimerkiksi havaitsi, että kaikki
olettivat tilanteen saaneen alkunsa tahattomien tekijöiden vuoksi. Tilannetta lähdettiin automaattisesti
merkityksellistämään parhain päin ja soveltamaan ongelmanratkaisua tämän perusolettamuksen pohjalta.
Voidaan huomata, että jos tilanne ei olisikaan ollut sääolosuhteiden vaan tarkoitushakuisen ihmistoiminnan
aiheuttamaa, olisi tilanteen johtaminen saanut kokonaan uudenlaisen sävyn. Haastateltavamme nostaa esiin,
kuinka tiedon käyttö rakentui nyt ihmisten välisen luottamusolettamuksen varaan, mikä sattui tässä
tapauksessa koitumaan yhteisön onneksi.

”Jatkossa pitäisi enemmän keskustella, että missä on se avoimuuden ja turvallisen toiminnan
raja. Et kun nyt meille markkinoidaan sitä ja me ollaan sisäistetty sitä, et pitää kertoa avoimesti.
Mutta mistä mä tiedän, mitä asioita mun ei kannattaiskaan kertoa. Jos meillä menee sähköt, niin
mehän ollaan kauhean luottavaisia, et tää nyt johtuu vaan lumesta. Mun enhän mä sitä tiedä.
Enhän mä siellä tiennyt, et liittyyks siihen jotain muuta. Mä oon vaan suomalainen sinisilmäinen
toimija, että tää nyt on vaan sähkökatkos. Me ollaan niin luottavaisia.”

”Joku totesi sille kiinteistömiehellekin, että mä tuun jeesaan sua tonne vedenottamolle, että
viedään polttoainetta varavoimakoneeseen. Mut mitä jos se vaikka pistäis siinä samalla
vedenjakeluun jotain. Siis et nythän me hoidettiin tavallaan vain yhtä tapausta rajatulla alueella
ja vain tätä nimenomaista keissiä, johon liittyi vain se et sähköt oli pois. Ja kaikki toimijat oli
ystävällismielisiä, jotka siihen liittyi.”

Reflektoinnissaan haastateltavamme painottaa, kuinka tämänkaltainen, voimakkaasti ihmisten
hyväntahtoisuusolettamaan nojaava ajattelutapa saattaa osoittautua kestämättömäksi. Toimintatavat, jotka on
suunniteltu tuottamaan ratkaisuja ei-toivottuihin tilanteisiin, eivät toisenlaisten perusolettamusten kontekstissa
olisikaan enää relevantteja tarjoamaan toivottuja ratkaisuja, vaan pikemminkin varmistamaan suurempien
ongelmien virittymisen. Tällaisten näkökulmien huomioon ottaminen on kognitiivisesti erittäin haastavaa, sillä
varautumisajattelua ja konkreettista varautumista tulisi toteuttaa kontekstissa, jossa kaivattuja turvallisia
viitepisteitä ei liioin ole tai jossa turvalliselta näyttävät viitepisteet osoittautuvat turvattomuuden aineksiksi.
Kysymys on eräänlaisesta metaongelman havaitsemisesta – siihen havahtumisesta, että toimintaa suunnitellaan
tiettyjen oletusten varaan siksi, koska kokemushistoria ei ole osoittanut, etteikö niin kannattaisi tehdä.
Näyttäisikin olevan erittäin haastavaa kuljettaa kognitiossa mukana sitä mahdollisuutta, että kaikki sellainen
ei välttämättä olekaan luotettavaa, mikä joko näyttää luotettavalta tai ei ole erikseen osoittanut
epäluotettavuuttaan. On toisin sanoen hankalaa ajatella, että hyväntahtoisuus oman ajattelun lähtökohtana
saattaisi nimenomaan avata portit tarkoitukselliselle haitanteolle.

5.2. Lumentulon aiheuttamat sähkökatkokset – pelastusjohtajan näkökulma

Elettiin joulukuun loppupuolta. Haastateltavamme toimi tapahtumien aikaan pelastusjohtajan viransijaisena.
Hän asui toisessa maakunnassa, josta käsin kävi töissä. Lomien aikaan hän seurasi paikallisten medialähteiden
ja Ilmatieteen laitoksen säätietopalvelun kautta lumitilanteen kehkeytymistä. Kun pieniä sähkökatkoksia alkoi
ilmaantua siellä täällä, oli syytä ryhtyä kohottamaan paloasemien miehistövahvuutta.

Tieto koordinoinnin välineenä

Huonontuvaa tilannetta enteilleet merkit jatkuivat, jolloin haastateltavamme päätti lopettaa lomanviettonsa ja
matkustaa työpaikalleen. Hän ryhtyi matkan aikana kokoamaan työryhmää, joka ryhtyisi tilannetta
ratkaisemaan; tarvittaisiin edustajat ainakin paikallisesta sähköverkkoyhtiöstä, sotesta, poliisista,
ympäristöterveydenhuollosta, paikallisista tietoliikennealan organisaatioista sekä ensihoidosta. Paikalle saapui
noin puolet kutsutuista tahoista, mikä osaltaan heijastelee tilanteen koordinointia kautta linjan vaikeuttanutta
seikkaa, että eri tahot mielsivät tilanteen vakavuuden ja aktivoitumistarpeen hyvin eri tavoin.



Haastateltavamme teki tietyistä ennusmerkeistä päätelmiä, joiden mukaan oli välttämätöntä ryhtyä
varautumistoimenpiteisiin ja koota yhteen organisaatio tilanteen syvempää ja moniulotteisempaa
merkityksellistämistä varten – näytti siltä, että tilanne voi muodostua sellaiseksi, johon nähden kunkin tahon
erillisponnistelu ja rutiiniluonteiset ratkaisut jäisivät kokonaisuuden näkökulmasta vajaiksi. Kysymys oli siis
haastateltavamme toteuttamasta vasteesta tilanteessa piileviin ominaispiirteisiin sekä vastuuntunnosta
tilanteen koordinointiin nähden.

”Mä koen, että pelastusjohtaja on 24/7 vastuussa oleva jantteri. Ehkä moraalini on sen verran
korkea, mutta mulla on silleen, että pitää kattoa, että hommat hoituu maaliin. Ja sit se auttamisen
halu ja että näistä kaikista voidaan jotain oppia. […] Käytän itse asiassa erittäin paljon omaa
intuitiotani. Mulla on erittäin vahva se, ja luotan siihen aika paljon. Et se oma ammattitaito
siellä taustalla ja sieltä se hiljaisten signaalien ja pelin lukeminen, et hei mitkä jutut pitää olla
hoidettuna, jotta me voidaan selviytyä, jos tuleekin vähän rasvaisempi keissi taustalle. Sieltä se
peilautuu.”

Haastateltavamme tarkkailee omaa ajatteluaan ja tiedollisia prosessejaan, joiden hän huomaa poikkeavan siitä,
mihin pelastusalan koulutus ja rutiininomainen työ orientoivat. Hän puhuu yhtäältä ratkaisuhakuisuudesta
mutta toisaalta maalittomuudesta viitaten siihen, että tämänkaltaisten ongelmien edessä toiminnan päämääriä
on aseteltava tilanteen vaatimuksiin. Tällöin ongelmanratkaisun kannalta tehokkain taito ei niinkään pelkisty
valittujen toimintamallien toteuttamiseen, vaan niiden relevanssin tarkasteluun. On siis yhtäältä huomattava
se, että valitun toimintamallin tarkoituksenmukaisuus voi muuttua tilanteen muuttuessa, ja toisaalta
ymmärrettävä, että valittu toimintamalli itsessään toimii kehyksenä hahmottaa eteen aukeavaa tilannetta.
Tarvitaan kykyä simuloida mielessä sovellettavien toimintamallien, tavoiteltujen päämäärien ja tilanteen
etenemisen keskinäisiä suhteita. Haastateltavamme muistuttaa juuri tästä kuvatessaan tarvetta katsoa tilannetta
”ylhäältäpäin”.

”Koko ajan siinä yrittää pähkäillä, että mikä tän homman ratkaisee. Kun ei tiedetty vielä, että
missä se maali edes on. Että kun pelastustoimihan opetetaan hyvin ratkaisukeskeiseksi kaikissa
päätöksissä. Kaikki perus rakennuspalot, tieliikenneonnettomuudet ja muut, niin niihin
opetetaan alitajuntaan ne tietyt toimintamallit – suojaetäisyydet, tiedustelu, pelastaminen ja niin
poispäin. Se tulee sieltä. Mutta sitten tällaiset tilanteet, missä on isompi juttu, niin on pelattava
sitä niin, että katsot sitä ylhäältäpäin ja mahdollisimman pitkälle.”

Haastateltavamme kuvailee, kuinka tilanne kehkeytyi suuremmaksi ongelmaksi kuin mihin aikaisempaan
kokemukseen perustuvat ratkaisumallit olisivat pystyneet vastaamaan. On toisin sanoen olemassa uudenlaisia
tilanteita, joissa tehokkaaseen ratkaisuun päädytään ottamalla suoraksi vertailupisteeksi aiemmin koettu
tilanne ja lisäämällä siihen tilannekohtaisia elementtejä, mutta on myös tilanteita, joissa näin toimimalla
päädytään lähinnä varmistamaan sen paheneminen. Tämän havaitsemisessa on kysymys ajatuksellisesta
etäisyyden ottamisesta käsillä olevaan tilanteeseen, sillä ne toimintamallit, käytettävät käsitteet ja muut
työkalut, joita oletusarvoisesti käyttövalikoimaan tarjoutuu, eivät välttämättä sovellu kyseiseen tilanteeseen
kovinkaan hyvin. Ratkaisevaa näyttääkin olevan se, tarkasteleeko henkilö käsillä olevaa ongelmaa hyväksyen
sen, että kaikkein ilmeisimmin tarjottavat ratkaisut eivät välttämättä ole parhaita.

Johtamisen edellytyksiä pohjustettava

Lumitilanne saatiin hoidettua loppujen lopuksi varsin mallikkaasti, eikä vähiten laadukkaan tilanteen
johtamisen ja oivaltavan päätöksenteon ansiosta. Voidaan kysyä, millaiset seikat mahdollisesti selittävät
laadukasta johtamistyötä. Yksi varsin selitysvoimainen vastaus on, että tilanteen onnistunutta johtamista oli
eri tavoin pohjustettu jo aikaisemmin. Esimerkkinä voidaan mainita konkreettiset johtokeskustilat, jotka
osaltaan määrittelevät sitä, keitä johtokeskuksessa ylipäätään voisi työskennellä, millä tavoin sen rakenteelliset
asettelut palvelevat siellä työskentelevien henkilöiden dynamiikkaa, millä tavalla he jakaisivat yhteistä
tilanneymmärrystä, millaisia tietoaineksia he saavat käyttöönsä jne.



Haastateltavamme aloitti edellisenä syksynä tehtävässään, johon hän siirtyi uutena työntekijänä toiselta
paikkakunnalta. Ensitöikseen hän otti tarkasteluun johtokeskustilat, jotka saivat välittömästi osakseen
melkoisen muodonmuutoksen. ”Jostain syystä mulla oli sellainen intuitio, että nyt tuo asia on saatava
kuosiinsa”, sillä johtokeskus ei toimintaympäristönä näyttänyt sellaiselta, josta vaikeampia tilanteita voitaisiin
tarkoituksenmukaisilla tavoilla johtaa. Hän tietyllä tavalla esitti johtokeskustiloille hypoteeseja, joiden avulla
hän pystyi mielessään testaamaan, millä tavoin tilanteen johto tulisi niistä selviämään. Tätä mielessä
tapahtuvaa testaamista vasten hän puntaroi, millaisia muutoksia konkreettisille tiloille olisi tehtävä, jotta
johtaminen kestäisi myös annetut hypoteesitilanteet.

”Se tila oli normaali toimistotila, kaksi työpistettä, yksi erillinen näyttö. Lähdetään siitä, että
minun ajatusmaailmassani johtokeskuksessa on tilannekeskuksen funktio, eli jossa pidetään sitä
turvallisuustilannekuvaa yllä 24/7. Ja sit jos on isompi keikka tai keskisuuria tilanteita tarpeeks
päällekkäin, niin mukaan otetaan se johtokeskusfunktio, jolloin siihen tulee viestintä ja muut
johtamiselementit mukaan. Eli ne speksit pitää olla, jotta homma hoituu. Siinä vanhassa ois
voitu pitää normaalia tilannekuvaa yllä, mutta ei siinä johtokeskusfunktiosta ollut puhettakaan.
Siihen tilaan ois sopinutkin ehkä vain kolme ihmistä.”

”Mulla oli päässä malli, et kun tämmönen johtokeskusfunktio rakennetaan telttaolosuhteissa
aina sinne katastrofialueille joidenkin satelliittipuhelimien välityksellä, niin se sabluuna tuli
sieltä, et missä on information managementti, missä on operaatiokeskukset ja muut. Et ne mallit
oli päässä. Sit purettiin väliseiniä pois et saatiin työskentelypisteitä. Iso multinäyttö, mikä
jakaantuu pieniksi. Keskusteleva näyttö, mihin voidaan piirtää. Tarvittavat viestintäyhteydet,
Virvet, satelliittiyhteydet, leimattujen asiakirjojen kassakaappikuviot ja muut. Sit tarvittavat
järjestelmät eli pelastuksen Peke, sit Krivat, Ilmatieteen laitoksen säämallinnukset,
pelastustoimen JOTKE ja muut. Niistä se lähti rakentumaan.”

Haastateltava toteaakin, että jälkeenpäin tarkasteltuna hän tuli tietämättään tehneeksi tiettyjä askelmerkkejä
oikeaan suuntaan. Hän kokee, että vuosien kokemukset kansainvälisistä kriisinhallintatilanteiden koulutuksista
ovat osaltaan pohjustaneet sitä, mikä nyt lopulta konkretisoitui johtokeskustilojen muokkaamisena – hänelle
on kokemustaustansa ja kehittämisorientaationsa kautta vahvistunut kyky hahmottaa esimerkiksi sitä, millaisia
elementtejä hyvässä johtokeskuksessa ainakin tulee olla. Oli kysymys sitten teltta- tai toimisto-olosuhteista,
tiettyjen rakenteiden ja järjestelmien olemassaolo tai poissaolo on osoittautunut merkitykselliseksi
kysymykseksi siinä, miten herkkänä johtaminen voi johdettavaan tilanteeseen nähden olla ja miten
johtamiseen osallistuvat henkilöt voivat toimia parhaiden kykyjensä kautta.

”Olen esimerkiksi ollut Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin koulutusputkessa. Eli
olen tavallaan kouluttautunut siihen, että jos tulee joitain Haitin tai Fukushiman kaltaisia
keissejä, et kuinka monikansallisessa koulutuksessa pyöritellään sitä ulkomaista apua,
koordinoidaan sitä. Ne kuviot ovat antaneet aika paljon perspektiiviä tavallaan tän tyyppisiin
asioihin.”

Vaikka tuhoisa maanjäristys Haitilla tai ydinvoimalaonnettomuus Japanin rannikolla ovatkin monilta osin
erityyppisiä kriisitilanteita tarkastelussa olleeseen lumiongelmaan nähden, on niissä johtamisen näkökulmasta
löydettävissä yhtäläisiä hahmotustapoja, mikäli asiaa tarkasteleva henkilö on virittäytynyt tunnistamaan eri
konteksteissa tapahtuvista tilanteista tiettyjä hahmoja, kaavamaisuuksia ja olennaisuuksia. Toisin sanoen
tarvitaan intuitiota, joka siirtää johtamisoppeja kontekstista toiseen. Haastateltava kuvaa, että mieleen
iskostuneet johtokeskusfunktion mallit ovat ”simppeleitä yksinkertaistuksia kaikesta tarvittavasta.”

Päiväkirja ajattelun työkaluna

Haastattelun yhteydessä keskusteltiin paljon haastateltavamme suhtautumisesta työntekoon, mikä
kiinnostavalla tavalla johdatteli myös intuitiivisen tiedonkäytön merkitykseen osana omaa asiantuntijana



kehittymistä ja tapaa parantaa ongelmanratkaisukykyä. Hän on huomannut mieltä askarruttavien asioiden ylös
kirjaamisen toimivan menetelmänä, jonka avulla alitajuisen mielen on mahdollista hakea yhteyksiä käsillä
olevan ongelman ja aiempien kokemusten kautta karttuneiden hahmojen välillä. Asioiden kirjaamisella hän
voi siirtää ne sivuun tietoisen ajattelutyön piiristä ja jättää avoimeksi sen mahdollisuuden, että asiat hakevat
kytkeytyvyyksiä toisten ajatusten kanssa tilanteissa, joissa ongelmanratkaisun paineet ja tunnekokemukset
eivät ole samanlaisia tietoisen ongelmanratkaisuponnistelun kanssa.

”Harrastan luonnossa liikkumista, erästelyä. Ennen oli ase selässä, mut nyt enemmänkin kerään
mustikoita ja sieniä. Ja mökkeilen. Olen monta kertaa miettinyt, et kuinka minä alitajuntaani ja
mieltäni nollaan, niin se ei ole brenkun ottaminen, vaan luontoyhteys on se moodi, jossa voi
nollata. Ja itse asiassa mä kirjaan aika paljon asioita paperille. Tosi usein ennen
nukkumaanmenoa sillä tavalla ’rakas päiväkirja’ -tyyppisesti. Eli mä ajattelen työasioita
kirjoittamisen kautta myöskin. […] Ja itse asiassa jossain mustikoita poimiessa sit syntyy niitä
vastauksia. Et tietyllä tavalla pitää olla irti siitä itse asiasta, jotta aivot voi tehdä niitä
ratkaisujaan.”

Haastateltavamme on omaksunut tämän lähestymistavan laajemmaksi menetelmälliseksi otteekseen työtään
kohtaan. Hän kirjaa ennen nukkumaanmenoa työasioihin liittyviä mietteitään esittämättä sen erityisempiä
vaatimuksia ratkaisuille tai niiden syntymisajankohdille. Ratkaisun ei ole määrä olla aamuun mennessä valmis,
eikä sen välttämättä tarvitse tämän menetelmäprosessin puitteissa edes syntyä. Kysymys on henkilön itselleen
suomasta mahdollisuudesta, että jokin mielessä oleva ajatus hakee kytkeytyvyyksiä muiden ajatusten kanssa
ilman välittömän tavoitteen saavuttamisen painetta. Se on tietynlaista panosten satsaamista toimintaan, jonka
konkreettiset hyödyt eivät ole etukäteen nimettävissä, joten tällainen orientaatio itsessään ei tule perinteisen
hyöty-kustannuslaskennan kautta mielekkääksi. On hyväksyttävä se, että menetelmä ei tuota laskelmoituja
tuloksia. Toteamus vastausten löytymisestä mustikoita poimiessa viittaa ylipäätään haastateltavamme
taipumukseen olla yhteydessä ympäröivän maailman dynamiikan kanssa. Kysymys on siitä samasta
dynamiikasta, johon nähden herkkä vuorovaikutus auttoi häntä tekemään säähavainnoista päätelmiä ja
palaamaan lomilta työpaikalle.

”Taidan olla vähän sellainen mönkämagneetti, mutta minulle on tässä työuran aikana sattunut
aika paljon kaikkia juttuja, joita olen päässyt ratkomaan. Ja kun niihin on ihan hyvin aina niitä
ratkaisuja sitten löytynyt, niin sitä kautta on tullut myös itseluottamusta ja jonkinlainen
toimintamalli ja ajatus siitä. Pystyy aika paljon soveltamaan erilaisia aihioita, että otanpa tuosta
keissistä noita juttuja, tuosta tuota. Ja kun nää yhdistää, niin niistähän vois tulla hyvä jatkumo.
Kun ei tällaistakaan tapausta ole koskaan ennen ollut, niin ei voinut kellekään soittaa ja kysyä,
et hei miten tää hoidetaan.”

”Et täytyy pitää sitä peliä avoimena ja hakea tukiverkkoa. Et mulla oli [nimi] siinä taisteluparina
ja sit se SM:n pää, eli pelastusosaston päivystäjä, mistä sai ajatuksiin tukea ja näkemystä. Eli se
konklaavi pystyi vahvistamaan sitä, et tää on se juttu mitä pitää tehdä. Silloin mä pystyin ja
uskalsin sulkea ei-relevantteja asioita pois.”

Kuten haastattelusta on kautta linjan käynyt ilmi, onnistuneen toiminnan taustalla on usein ennakkoon tehtyjä
ratkaisuja, toimenpiteitä ja linjauksia myös sellaisia tilanteita koskien, joita on vaikeaa etukäteen nimetä tai
rajata, koska niiden nimeämisen ja rajaamisen mahdollistava luonne paljastuu vasta myöhemmissä vaiheissa.
On olemassa sellaisia ongelmia, jotka pystymme tehokkaalla riskienhallinnalla, systemaattisella
toimenpidesuunnitelmien juoksuttamisella ja riittävällä monitoroinnilla saamaan otteeseemme, mutta
varautumisen kannalta tärkeiden ongelmien kirjo ei rajaudu pelkästään tämänkaltaisiin. Haastateltavamme
nostaa esiin esimerkiksi ihmisen tahallaan aiheuttaman uhan, mikä tässäkin tapauksessa olisi muuttanut
tilanteen luonteen jyrkästi toisenlaiseksi.

”Jos tällainen vastaava tilanne, eli että sähköt katkeaa laajasti ja pitkäksi aikaa, tapahtuisi vaikka
terrorismin tuloksena, niin se ongelman korjaaminen muodostuisi ihan erilaiseksi. Se olisi tosi



paljon isompi ja vaikeampi kuin nyt, kun periaatteessa riitti, että käydään kuuraa
koputtelemassa linjoilta. Siinä olis silloin ihan eri elementit. Ja sen lisäksi yhteiskunnan tila
olisi myös yleisesti ottaen jotenkin epämääräinen siinä vaiheessa, mikäli tämmöinen tulisi.”

JOHTOPÄÄTÖKSET

Artikkelissa tarkasteltiin asiantuntijoiden tiedollisia prosesseja kriittisen infrastruktuurin häiriöitymisen
aiheuttamissa ei-rutiiniluonteisissa tilanteissa. Havaittiin, että haastateltavamme olivat etukäteen tehneet
tiettyjä toimenpiteitä paremman tilannejohtamisen mahdollistamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei
ollut kiinnittää huomiota näihin toimenpiteisiin itsessään, vaan avata niiden kautta näkymää asiantuntijoiden
tiedollisiin prosesseihin, jotka osaltaan selittävät näiden toimenpiteiden käynnistämistä. Seuraavaksi
keskustellaan tutkimuksen johtopäätöksistä, tarjotaan suosituksia käytännön työlle ja jatkotutkimukselle sekä
pohditaan tutkimusmenetelmän soveltuvuutta.

Kahden esimerkin kautta voitiin huomata, kuinka asiantuntijuutta näyttävät selittävän varsin rikkaat tavat
saada, jakaa ja merkityksellistää tietoa (vrt. Okoli & Watt 2018). Tämä havaittiin kyvyssä muodostaa tiedollisia
yhteyksiä yli nimettävissä olevien tehtäväalueiden asiasisältöjen (vrt. Ben-Shalom 2012) ja tavoissa käyttää
kognitiivista kapasiteettia moniulotteisesti päätöksenteossa (vrt. Shanteau 2001). Havainto muodostaa
kiinnostavan jännitteen, kun huomioidaan sekä kuntajohtamiseen että pelastustoimeen liitettävä toimintamalli-
ja -suunnitelmaorientoituneisuus. Juuri ei-rutiiniluonteisissa ongelmakentissä herkkyys tilanteen dynamiikalle
korostuu (Klein ym. 2005), sillä tällöin virittyvät ongelmat eivät välttämättä suostu noudattelemaan oletuksia,
joiden varaan ennalta luodut suunnitelmat ja ratkaisumallit on rakennettu. Toimintakyky poikkeustilanteessa
ei siten pelkisty skriptien noudattamiseen, vaan niiden tilannekohtaisen tarkoituksenmukaisuuden tarkasteluun
sekä rohkeuteen poiketa niistä tilanteen vaatimusten ehdoilla. Tulokset heijastelevat mm. Bohle Carbonnellin
ym. (2014) havaintoja siitä, että uusien ongelmatilanteiden ratkaisemisessa asiantuntijan adaptiivisuus −
omaksutun tiedon kontekstispesifisyyden tiedostamista ja tunnistamista koskeva kyvykkyys − on
korkealuokkaisen toiminnan avaintekijä. Asiantuntijoiden on tehtävä päätöksiä epävarman tiedon pohjalta
niin, että ratkaisut ovat omiaan muuttamaan tiedonkäsittelyn tapoja ja siten myös tilanteen kulkua ja
onnistumisen mahdollisuuksia (vrt. Kirschenbaum 2001).

Artikkelissa kuvatuissa, toimijoille uusissa tilanteissa kognitiivisten kykyjen merkitys korostuu taitona havaita
emergentisti kehittymässä oleva uhka ja lähteä suuntautumaan sitä kohti (vrt. Krasmann & Hentschel 2019).
Tällöin tarvitaan taitoa yhdistellä poikkeustilanteelle ominaisia elementtejä merkityksellisiksi havainnoiksi,
mikä puolestaan on riippuvaista mentaalimallien kehittyneisyydestä (ks. Klein 2009; Weick 1995).
Kriisinhallinnan tutkimuskentällä on sivuttu tätä teemaa (Farazman 2014; Comfort 2007; Rosenthal 2001)
liittyen mentaalimallien merkitykseen kognition ja toiminnan välisen siirtymän tapahtumisessa. Kyse on
siirtymästä, jossa toimija luopuu annetun skriptin ohjaavuudesta ja laajempiin inhimillisiin kapasiteetteihin
tukeutuen oppii, luo uutta ja sovittautuu muuttuviin olosuhteisiin. Toiminnan painopiste siirtyy tällöin
ulkoaohjautuvuudesta itseohjautuvuuden suuntaan. Tiedollisesta näkökulmasta tämä avaa lisätiedon tarpeen,
joka koskee asiantuntijan kyvykkyyksiä havaita totutun episteemisen kehyksen ulkopuolisia vipupisteitä ja
niiden mahdollisia yhteyksiä käsillä olevaan tilanteeseen. Varautumisen näkökulmasta kysymys liittyy
valmiuskyvyn ulottamiseen yli ja ohi sen, mikä kokemukseen perustuen on ennakoitavissa tai laskelmin
arvioitavissa.

Tutkimus nostaa esiin kysymyksen tietämisen sidonnaisuuksista. Kuntaorganisaatio ja pelastustoimi muiden
muassa muodostavat tietämisen systeemejä, joiden puitteissa toiset tietämisen tavat vakiintuvat toisia
vahvemmiksi tai joskus jopa ainoiksi mahdollisiksi tai sallituiksi. Tietämisen sidonnaisuus näyttäytyi
esimerkiksi siinä, miten haastateltavamme pohtivat varautumisajattelun kapeutta älykkäästi toimivaa uhkaa
koskien. He onnistuivat reflektoimaan toiminnasta välittyviä taustaolettamuksia liittyen tilanteen taustasyihin
ja ympäröivien ihmisten hyväntahtoisuuteen. He, tarkemmin ajateltuaan, havaitsivat olettaneen nämä parhain
päin. Tämä resonoi Fischbacher-Smithin ja Fischbacher-Smithin (2013) havaintojen kanssa; moraalinen



viitekehys vaikuttaa siihen, mitä ja miten varautumiseen liittyen tiedetään. Ongelmanratkaisun vaatimustaso
olisi muuttunut radikaalisti, jos tilannetta olisi merkityksellistetty aktiivisen uhan ja epäluottamuksen
viitekehyksessä. Nyt saattoi riittää kysymys: ”Mitä meidän tulee seuraavaksi tehdä?” Aktiivisen uhan
huomioivassa merkityksellistämisen kehyksessä olisi kysyttävä: ”Mitä vastapuoli aikoo seuraavaksi tehdä ja
mitä se tarkoittaa seuraavien askeltemme kannalta?” Toisaalta olisi myös kysyttävä: ”Mitä jos vastapuoli
haluaa meidän toimivan juuri tämän suunnitelman mukaisesti?” Kyse ei ole vain tiedollisesta täydennyksestä
vallitsevaan varautumisajatteluun, vaan toisenlaisesta varautumisajattelun logiikasta. Siksi yhteiskunnallisessa
varautumisessa olisi tarpeen kohdistaa huomiota tietämisen institutionalisoitumiseen ja tiedon käytön
rajallisuuteen. Kun pyrkimyksenä on parantaa varautumista ja valmiutta, väliä on myös sillä, millaisten
kehysten puitteissa sitä koskevaa tietämistä rakennetaan.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kognitiivista tehtäväanalyysiä, joka osoittautui varsin haastavaksi.
Aineistonkeruumielessä menetelmän erityisominaisuuksista saatava hyöty edellyttää riittävän tiukkaa
pysyttelyä tarkoitukseen sopivalla abstraktiotasolla. Kokemuksemme mukaan tässä tasapainoilussa
onnistuminen on pitkälti harjaantumiskysymys. Lisähaastetta aiheutti se, että tutkimuksessa huomio kohdistui
toimijoiden tiedonkäyttöön poikkeuksellisissa ja laatujaan ainutkertaisissa tilanteissa. Tällöin henkilöiden
toimintakyky kytkeytyy vahvasti mm. asiantuntijaintuitioon, jonka sanallistaminen on erittäin hankalaa, joskin
juuri siksi äärimmäisen kiinnostavaa. Myös tarkastelussa oleva tehtävä ei poikkeustilanne huomioiden ole niin
selvärajainen ja ennalta määritelty kuin tehtävät normaalisti ovat. Tämä asettaa tutkijoiden läsnäolo- ja
mukautumiskyvyt haastattelutilanteessa merkittävään rooliin. Lisäksi tutkimustulosten muotoilun yhteydessä
tulee tehtävään ja toimintaan ratkaisevasti vaikuttavia tilannetekijöitä väistämättä kavennettua tai sivuutettua.
Nämä aiheuttavat osaltaan rajoitteita siihen, mitä tutkimuksella loppujen lopuksi voidaan saada tietää.
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