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Onnettomuustilanteessa tilannekuvan muodostumisella on ratkaiseva merkitys 
toiminnan johtamisen ja toteutuksen kannalta. Onnistuakseen tämä edellyttää 
tiedon jakamisen sujuvuutta viranomaisten välillä. Jokaisella operatiivisella 
johtajalla tulee olla ajanmukainen tilannekuva ja tilannetietoisuus päätöksenteon 
tukena.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Satakunnan operatiivisten johtajien 
näkemyksiä tilannekuvan muodostumisen merkityksestä 
moniviranomaistehtävässä. Tavoitteena oli kuvata tilannekuvan 
muodostumiseen tarvittavia kriittisiä tietoja, joiden pohjalta kehitetään 
Satakuntaan yhteinen toimintamalli moniviranomaisjohtamiseen. 
Tutkimuskysymykset olivat: Minkälainen on viranomaisten tilannekuva 
päivittäistilanteessa operatiivisten johtajien kuvaamana, miten yhteisellä 
tilannekuvalla voidaan tukea toisten viranomaisten toimintaa sekä mitä ovat ne 
kriittiset tiedot, joita operatiiviset johtajat käyttävät johtamisensa tukena 
moniviranomaistehtävässä. Laadullisen tutkimuksen aineisto kerättiin 
sähköisellä kyselylomakkeella Satakunnan alueen ensihoidon kenttäjohtajilta, 
päivystäviltä palomestareilta ja poliisin kenttäjohtajilta.  

Tulosten perusteella tiedon välittymistä toimialojen välillä pidettiin 
merkityksellisenä osana moniviranomaistehtävän suorittamisessa. 
Ensimmäisenä kohteen tavoittaneen yksikön välittämä tuulilasiraportti, 
johtamisen puheryhmien määrittäminen sekä toiminta-alueen johtoelimen 
perustaminen olivat vastaajien mukaan keskeisessä roolissa yhteisen 
tilannekuvan muodostumisessa ja niitä tulisi rutiininomaisemmin käyttää. 
Tilannekuva muodostui monista eri lähteistä saaduista tiedoista ja tiedot olivat 
pitkälti yhdenmukaisia toimialasta riippumatta, vaikka käyttötarkoitus olikin eri. 
Operatiivisten johtajien käyttämät kriittiset kontekstit tilannekuvan 
muodostumisessa ovat: tapahtumatiedot, osalliset, resurssit, toiminnan 
turvallisuus sekä tavoitteita ja taktiikkaa kuvaavat tiedot. 

Moniviranomaisyhteistyötä tulisi kehittää vakiinnuttamalla yhtenäistä operatiivista 
johtamista sekä madaltamalla viranomaisten välistä tiedottamista. 
Jatkotutkimuksena esitetään yhteisten kenttäjohtojärjestelmien hyödyntämiseen 
liittyvät tutkimukset sekä toimialueen johtopaikkatyöskentelyn tarkasteleminen. 
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ABSTRACT 
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LAAKSONEN, KATRI 
Co-Operation between the Various Authorities in Satakunta.  
Situational Picture and its Significance for Operational Managers in Daily 
Emergencies 
  
Master's thesis 67 pages, appendices 10 pages 
June 2019 

The purpose was to determine the significance of the formation of a situation 
picture of Satakunta region's operational managers in support of leadership in the 
daily emergencies. The aim was to provide information on the creation of a public 
service model in inter-authority co-operation and to describe the critical 
information to form an operational managers’ situation picture. 
 
The study was qualitative in nature and the data was collected by a semi-
structured electronic questionnaire from: The operating emergency service field 
supervisors, the fire commanders and the police field commanders in Satakunta 
region. The material was analyzed through content analysis. 
 
The results indicated that the situation of the operational managers was formed 
from data from many different sources and were largely consistent regardless of 
the field, even though the purpose of the information was different. The critical 
used contexts were event information, involvement, resources, operational 
security, and goals and tactics. 
 
Inter-authority co-operation should be developed by consolidating a common 
operational management model. Regular meetings and training sessions can 
further enhance co-operation. As a further research topic from the point of view 
of inter-authority co-operation could be the organization of external information 
on the on-going emergency situation. 
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LYHENTEET JA TERMIT  

 

 

Kenttäjohtojärjestelmä Kenttäjohtojärjestelmä on johtamisen ja operatiivisen 

toiminnan tietotekninen apuväline. 

MOVI Movi on lyhenne sanasta moniviranomais. Sitä 

käytetään tilanteessa, jossa mukana on enemmän kuin 

kaksi viranomaistoimijaa.   

Operatiivinen johtaja Operatiivinen johtaja on tilanteessa toimialan vastuussa 

oleva johtaja.  

TOJE Toje on lyhenne sanoista toiminta-alueen johtoelin. 

Toiminta-alueen johtoelimeen kokoontuvat toimialojen 

operatiiviset johtajat sekä tarvittavat asiantuntijat. 

Tuulilasiraportti Tuulilasiraportti on ensimmäisenä kohteen tavoittaneen 

yksikön tekemien tiedusteluhavaintojen välittämistä 

eteenpäin. 

VIRVE Virve on lyhenne sanasta viranomaisverkko, joka 

tarkoittaa viranomaisten käytössä olevaa suljettua 

viestiliikenneverkkoa. 

Yleisjohtaja Yleisjohtaja on lakien määrittelemillä perusteilla 

onnettomuustilanteen kokonaisvastuussa oleva 

viranomainen.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Pienet ja keskisuuret onnettomuustilanteet ovat arkipäiväisiä 

moniviranomaistehtäviä. Suuronnettomuudet, jotka ylittävät päivittäisten 

resurssien kapasiteetin, ovat Suomessa harvinaisia, mutta niiden riski on aina 

olemassa. Viranomaisten valmius toimia ja hallita yllättävää tilannetta edellyttää 

saumatonta yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä kaikkien pelastustoimintaan 

osallistuvien tahojen johtamisjärjestelmien ja resurssien tehostettua käyttöä. 

(Castrén, Ekman, Ruuska & Silfvast 2015,6.) 

 

Usein moniviranomaistehtävät ovat tilanteita, joissa mukana ovat ensihoito ja 

pelastustoimi ja/tai poliisi ja/tai sosiaalitoimi sekä mahdollisina muina toimijoina 

puolustusvoimat, meri- ja rajavartiolaitos tai kolmannen sektorin toimijoita. 

Ensihoidon kenttäjohtaja on päivystävänä viranomaisena hyvin tuore toimija 

verrattuna pelastustoimen palomestariin sekä poliisin kenttäjohtajaan, joiden 

johtamistoiminta ja linjaorganisaatio ovat pitkään toimineita. Hyvinkin erilaisista 

toimintakulttuureista tulevat aktiiviset toimijat asettavat haasteita saumattomalle 

viranomaisyhteistyölle. Jokaisella viranomaistehtävällä tulee olla johtaja. Toimiva 

yhteistyö kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden välillä edellyttää, että johtosuhteet ovat 

selvillä kaikissa tilanteissa. Moniviranomaistehtävän yleisjohtaja määräytyy sen 

mukaan, kenen viranomaisen toimivastuulle tehtävä lakien perusteella, milloinkin 

määräytyy. Operatiiviset johtajat pyrkivät omalla toiminnallaan tukemaan 

yleisjohtajaa ja saavuttamaan onnettomuustilanteen tai onnettomuuden 

seurausten tehokkaan torjunnan. Tämän yhteisen päämärän saavuttaminen 

edellyttää, että jokaisella operatiivisella johtajalla tulee olla ajanmukainen 

tilannetietoisuus. Myös toisten viranomaisten toimintamallien omaksuminen 

edistää yhteisen päämäärän saavuttamista. (Castrén, ym. 2015,49,160; Ekman 

2017.) 

 

Tämän ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöni aiheena on selvittää 

Satakunnan operatiivisten johtajien näkemyksiä tilannekuvan muodostumisen 

merkityksestä moniviranomaistehtävässä. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Satakunnan operatiivisten johtajien 

näkemyksiä tilannekuvan muodostumisen merkityksestä 

moniviranomaistehtävässä. Tarkoituksena on myös löytää toimintatapojen 

yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia operatiivisten johtajien tilannekuvan 

muodostumisessa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Minkälainen on viranomaisten tilannekuva päivittäistilanteessa 

operatiivisten johtajien kuvaamana?  

2. Miten yhteisellä tilannekuvalla voidaan tukea toisten viranomaisten 

toimintaa? 

3. Mitä ovat ne kriittiset tiedot, joita operatiiviset johtajat käyttävät 

johtamisensa tukena moniviranomaistehtävässä? 

Tavoitteena on tuottaa tietoa yhteisen toimintamallin luomiseksi johtamiseen 

moniviranomaistehtävällä sekä nostaa esille yhteisen tilannekuvan 

muodostumiseen tarvittavia kriittisiä tietoja. Tämän tiedon avulla voidaan kehittää 

viranomaisten välistä kommunikaatiota tilannetietoisuuden lisäämiseksi 

moniviranomaistehtävissä.  
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

 

3.1 Satakunnan riskikohteet 

 

Satakunnan maakunta sijoittuu Länsi-Suomeen, Selkämeren rannikolle (kuvio 1). 

Kokonaispinta-alaltaan Satakunta on 11 493 km². Vuoden 2017 kuntaliitosten 

myötä Satakunnassa on 17 kuntaa, joiden yhteenlaskettu väkiluku on 221 740. 

Asutus on satakunnassa keskittynyt pääasiassa maakunnan etelä- ja 

keskiosaan. Merkittävin asukaskeskittymä on Kokemäen joen varrella Meri-

Porista Harjavaltaan ulottuvalla taajama-alueella. Toinen selkeä 

väestökeskittymä on Rauman keskustan ympäristö. Maakunnan pohjoisosassa 

asutus on huomattavasti vähäisempää. (Satakuntaliitto 2017; Tilastokeskus 

2017.) 

KUVIO 1.Satakunnan maakunta (Satakuntaliitto) 

 

Pelastustoimen riskikohteina Satakunnassa voidaan pitää isoa määrää 

teollisuutta ja liikennettä. Alueelta löytyy muun muassa puu- ja paperitehtaita, 

kemianteollisuutta, metallin jalostusteollisuutta, elintarviketeollisuutta sekä 

ydinvoimalaitos. Lisäksi Satakunnan läpi kulkevat vilkkaasti liikennöidyt valtatiet 

sekä raideliikenneverkosto, joissa ihmismassojen lisäksi kulkee kauppa- ja 

tavaraliikennettä sekä teollisuuden raaka-aineita. Konttisatamat Porissa ja 

Raumalla ovat lisäksi vilkkaasti liikennöityjä rahtisatamia. Maakunnasta löytyy 



10 

 

Porin prikaatin varuskunnat Niinisalosta ja Huovinrinteeltä. Erityiset 

massatapahtumat lisäävät hetkellisesti väkimäärää paikoitellen. Nämä 

tapahtumat asettavat myös viranomaisia varautumaan tapahtumien aikana. 

Satakunnassa isoja yleisötilaisuuksia ovat muun muassa vuosittain järjestettävät 

Suomi Areena, Pori Jazz ja Raumanmeren juhannus.  

 

 

3.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri, ensihoitopalvelut 

Ensihoitopalvelu kattaa toiminnot, joilla turvataan sairaalan ulkopuolinen 

kiireellinen potilaan tilanarvio, ensihoito, tarvittaessa kuljetus sairaalaan ja 

matkan aikainen hoito (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Satakunnan 

sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus aloitti toimintansa 1.1.2013 

terveydenhuoltolain 39§ ja 40§ mukaisesti vastaamalla koko alueensa 

ensihoitopalveluista. Satakunnassa ensihoitopalvelut ovat järjestetty 

monituottajamallin mukaisesti, jolloin ensihoitopalveluita tuotetaan omana 

toimintana, yhteistoimintana alueen pelastustoimen kanssa sekä hankkimalla 

palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Satakunnan ensihoitopalvelussa on 

yhteensä 17 ambulanssia, joista 15 on hälytettävissä kellon ympäri. Satakunnan 

sairaanhoitopiiri on terveydenhuoltolain ehdotuksesta sisällyttänyt 

ensivastetoiminnan ensihoitopalveluun. Ensivasteyksiköllä tarkoitetaan 

hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevaa, muuta kuin vapaana olevaa 

ambulanssiresurssia loukkaantuneen tai sairastuneen potilaan tavoittamisviiveen 

lyhentämiseksi. Ensivasteyksiköitä Satakunnassa on yhteensä yli 40. (Lund & 

Vaula 2015; Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326.) 

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalveluiden 

järjestämistavan lisäksi muun muassa palvelun saatavuus ja sisältö sekä 

tavoitettavuusajat, joiden aikana osa väestöstä on tavoitettava. 

Palvelutasopäätös ja sen sisältämä ensihoitopalvelun rakenne pohjautuvat 

alueen riskianalyysiin. Riskianalyysiin vaikuttaa muun muassa alueen väkiluku, 

väestön ikärakenne, sairastavuus sekä alueella sijaitsevat riskikohteet. 

(Ensihoitoasetus 340/2011; Lund & Vaula 2015.) 

Satakunnan sairaanhoitopiirissä toimii lakiperusteisesti vuorokauden ympäri 

päivystävä ensihoidon kenttäjohtaja. Kenttäjohtaja toimii ylimpänä 
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viranomaisena ensihoitopalvelussa. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on 

ensihoitopalveluiden ohjaaminen ja johtaminen. Tarvittaessa ensihoidon 

kenttäjohtajalla on oikeus muuttaa hätäkeskuksen hälyttämiä ensihoidon vasteita 

siten, että ensihoitopalveluiden toiminta on mahdollisimman tehokasta ja 

potilaslähtöistä. Ensihoidon tilannekuvan sallimissa rajoissa kenttäjohtaja voi 

harkintansa mukaan liittyä tavanomaiseen yksittäiseen ensihoitotehtävään. 

Monipotilastilanteessa, suuronnettomuudessa tai muussa häiriötilanteessa 

kenttäjohtaja toimii ensihoidon tilannejohtajana yhdessä muiden vastuualueiden 

operatiivisten johtajien kanssa. (Ensihoitoasetus 340/2011; Lund & Vaula 2015.) 

 

 

3.3 Satakunnan pelastuslaitos 

 

Pelastustoimintaan luokitellaan kiireellisesti suoritettavat toimenpiteet, jotka 

onnettomuuden tapahtuessa tai uhatessa suoritetaan ihmisten, omaisuuden ja 

ympäristön pelastamiseksi ja suojaamiseksi. Pelastustoiminnalla pyritään lisäksi 

rajoittamaan onnettomuuden vahinkoja ja lieventämään sen seurauksia. 

Pelastustoiminnan palvelutasopäätöksen määrittämistä ohjaavat mm. 

pelastuslaki sekä sisäministeriön valtakunnalliset ohjeet pelastustoimesta. 

Riskikartoituksella ja –analysoinnilla mitoitetaan pelastustoimi vastaamaan 

alueensa onnettomuusuhkia ja riskejä. (Satakunnan pelastuslaitos 2017.) 

 

Satakunnan pelastuslaitoksella on seitsemällä vakituisella asemalla yhteensä 

noin 35 henkilöä välittömässä (60 sekunnin) valmiudessa ympärivuorokauden. 

Näiden asemien lisäksi Satakunnan alueella on 49 sopimuspalokuntaa ja 

yhteistyösopimuksella merkittävien riskikohteiden teollisuuspalokuntia sekä kaksi 

puolustusvoimien sotilaspalokuntaa (kuvio 2). (Satakunnan pelastuslaitos 2017.) 

 

Pelastustoiminnan tulee olla tehokasta, nopeaa ja turvallista päivittäisissä 

onnettomuuksissa sekä suuronnettomuuksissa. Pelastuslaki määrittelee 

pelastustoiminnan johtajan siltä alueelta, jossa vaaratilanne tai onnettomuus on 

saanut alkunsa. Pelastustoiminnan yleisjohto on aina pelastusviranomaisella. 

(Pelastuslaki 29.4.2011/379.) Pelastustoiminnan johtaminen on jaettu kolmeen 

(Pohjois-Satakunnan, Karhukuntien ja Ala-Satakunnan) päivystysalueeseen 

Satakunnassa (Satakunnan pelastuslaitos 2007). Jokaisella päivystysalueella 
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toimii ympärivuorokautisesti päivystävä palomestari (Satakunnan pelastuslaitos 

2017). 

 

KUVIO 2. Satakunnan pelastuslaitoksen vakituiset- ja sopimuspalokunnat 

(Satakunnan pelastuslaitos 2016) 

 

 

3.4 Lounais-Suomen poliisilaitos 

 

Poliisin keskeiset tehtävät sekä toiminnan yleiset periaatteet ja toimivaltuudet on 

säädetty poliisilaissa (872/2011). Lakien ja valtioneuvoston asetusten lisäksi 

poliisitoimintaa ohjaavat sisäasiainministeriön asetukset, määräykset ja ohjeet. 

Poliisilain määrittäminä yleisinä toimivaltuuksina poliisilla on oikeus mm. 

henkilöllisyyden selvittämiseen, sisäänpääsy ja etsintä vahinko- ja 

vaaratilanteissa, paikan tai alueen eristäminen. Ensisijaisina tehtävinä 

onnettomuuksissa poliisilla on pelastustoimen turvaaminen, lisävahinkojen ja – 

uhrien muodostumisen estäminen, vaara-/onnettomuusalueen eristäminen ja 

mahdollinen evakuointi, liikenteen varoittaminen ja ohjaaminen, kadonneiden 

etsinnän järjestäminen sekä tutkinnan turvaaminen. (Castrén, ym. 2015, 230; 

poliisilaki 872/2011.) 
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Poliisin operatiivinen kenttäjohtamisjärjestelmä on kolmiportainen. Ylimpänä on 

päällystöön kuuluva yleisjohtaja, joka vastaa toimialueensa tilannekuvasta, 

resursseita ja muista toimintavalmiuteen vaikuttavista kysymyksistä.  Poliisin 

kenttäjohtaja vastaa yleisjohtajan alaisuudessa alueensa operatiivisesta 

työnjohtamisesta kenttätasolla ja pyrkimyksen mukaan toimii itse operatiivisena 

tilannejohtajana. Jokaisessa yksikössä on aina partionjohtaja/ryhmänjohtaja, 

joka johtaa suoritettavaa tilannetta ja vastaa annetun tehtävän suorittamisesta 

(Castrén, ym. 2015, 226–229). 

 

Satakunnan kenttäjohtoalue on yksi osa Lounais-Suomen poliisilaitosta. Alue 

muodostuu Porin, Rauman, Kankaanpään ja Kokemäen poliisiasemien alueista, 

joiden kaikki operatiiviset yksiköt toimivat poliisin kenttäjohtajan alaisuudessa 

(Katajisto 2018). 
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4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

 

4.1 Tilannekuva tilannetietoisuuden osana  

 

Onnettomuustilanteiden hallinta edellyttää kaikilta viranomaisilta toimivaa 

tiimityötä sekä tiedon jakamisen sujuvuutta. Jokaisella vastuualueen 

operatiivisella johtajalla tulee olla ajanmukainen tilannetietoisuus. 

Pelastustoiminta on tiimityötä, johon osallistuu toimijoita eri osaamisalueilta. 

Tiimityö koostuu sen jäsenten toisiinsa yhteydessä olevista tiedon 

prosessoinneista, toiminnasta ja asenteista. (Norri-Sederholm 2015,13.) 

Pelastustoiminnan yleisjohtajan tehtävänä on vastata tilannekuvan 

ylläpitämisestä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. (Castrén, ym. 2015, 162). 

Tilannetietoisuus liitetään vahvasti operatiivisiin tilanteisiin, joissa on tarve 

nopeille päätöksille, mutta niissä liikkuu myös valtavasti informaatiota. Yhteisen 

tilannetietoisuuden keskeinen elementti on yhteinen päämäärä ja tehtävät sen 

saavuttamiselle. (Norri-Sederholm 2015,13.) Tilannetietoisuutta on tutkittu 

ilmailun, armeijan ja pelastustoiminnan perspektiivistä jonkin verran, mutta itse 

ensihoitopalveluiden tilannetietoissuutta on kansainvälisesti ja kansallisesti 

tutkittu hyvin vähän. (Norri-Sederholm 2015,13.) 

 

Tilannetietoisuutta Endsley (2000) kuvaa informaation prosessoinnin ketjuna, 

joka tapahtuu kolmella tasolla: havaitseminen, ymmärtäminen ja ennustaminen. 

Ensimmäisellä tasolla tilannetietoisuus edellyttää ulkoa tulevan tilanteeseen 

liittyvän informaation vastaanottamisen. Vääränlaisen tilannekuvan mahdollisuus 

kasvaa, mikäli tärkeää tietoa ei huomata. Toisella tasolla tilanteesta luodaan 

omanlainen käsitys saadun informaation avulla ja tehdään päätös datan 

asiaanvaikuttavuudesta. Kolmas taso edellyttää kykyä ennakoida tulevaa, jotta 

toiminnan päätöksiä voidaan tehdä. (Endsley 2000, 3–4.) 

 

Rauno Kuusisto (2005) on kuvaillut tilannetietoisuuteen keskeisesti liittyviä 

käsitteitä liikenne ja viestintäministeriön tutkimusraportissa seuraavan laisesti: 

 

Tilannekuva on jäsenneltyä ja analysoitua sekä jatkuvasti päivittyvää 

editoitua tietoa, joka muodostuu yksittäisistä tilannetiedon 
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paloista. Tilannekuva pitää sisällään kaikki ne seikat, jotka 

vaikuttavat päätöksentekoon.  

Yhteinen tilannekuva on usean toimijan yhteisesti käytettävissä oleva olennainen 

tieto, joka edesauttaa kunkin toimijan tilannetietoisuuden 

syntymistä. Yhteinen tilannekuva on yhteinen käsitys 

toimintaan vaikuttavista seikoista ja sitä hyödynnetään 

yhteisen päämäärän saavuttamisessa.  

Tilannetieto on akuuttia tietoa siitä, mitä ja missä on tapahtunut. 

Tilannetieto on yksittäinen tilanteeseen liittyvä tieto. 

Tilannetietoisuus on itsensä kautta tapahtuvaa tilanteen tulkintaa, ulkoa 

tulleen informaation käsittelyä sekä omien resurssien 

tietämistä. 

Tilanneymmärrys on tilanteen ja sen tietoisuuden kokonaisvaltaista 

selventämistä. Toimija ymmärtää, mitkä seikat vaikuttavat 

tilanteen kehittymiseen. Edellyttää kykyä ennakoida ja 

nähdä tilanne toiminnan ulkopuolelta. (Kuusisto 2005, 6–

11.) 

 

Teija Norri-Sederholm on väitöskirjassaan (2015) tutkinut ensihoidon 

kenttäjohtajien ja hätäkeskuspäivystäjien tilannetietoisuuden muodostumista 

teemahaastattelulla. Tutkimuksen mukaan ensihoidon kenttäjohtajien keskeiset 

kategoriat tilannetietoisuuden muodostumisessa olivat tapahtumat, 

toimintamallit, päätös ja keinot. Myös Kuusisto (2005) on tutkimuksessaan 

todennut toiminnan kulttuurin ja tiedon tarpeen eroavaisuudet eri 

organisaatioiden välillä. Nämä seikat tulisi kuitenkin huomioida pohtiessa eri 

viranomaisten toimintatapojen yhteen nivottamisessa moniviranomaistehtävällä. 

Kuusiston tutkimusaineistossa nopeasti muuttuvassa tilanteessa korostuivat 

seuraavat seikat: toiminnan käynnistäminen ja koordinointikyky, kaikkien 

yhdessä toimivien järjestelmän tunteminen, ennakointiosaaminen ja 

ennakkotiedon jakamisen tarve, suorituskykyä koskevien tietojen välitön saanti, 

toimijoiden asiantuntemus ja hiljainen osaaminen, oikeiden ja varmennettujen 

tilannetietojen päivittyminen, tietojen analysointikyky ja viestintätaidot sekä 

johtajuus. (Kuusisto 2005.) 
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4.2 Moniviranomaistilanteen johtaminen 

 

Pelastuslaki velvoittaa viranomaisia yhteistyössä keskenään suorittamaan 

tarvittavat toimenpiteet onnettomuustilanteessa. Moniviranomaistilanne on 

pelastustehtävä, jonka suorittamiseen osallistuu useamman kuin kahden 

viranomaistoimialan edustajia. (Vainio 2015, 365.) Tämänhetkinen käsitys 

moniviranomaisjohtamisesta korostaa tilannekuvan ja yhteistyön merkitystä. 

Nämä puolestaan edellyttävät tiedon ja asiantuntijuuden jakamista luotettavasti 

ja turvallisesti viranomaisten välillä. Moniviranomaistilanteiden hallitussa 

suorittamisessa korostuu johtamisen ja resurssien koordinoinnin lisäksi 

viranomaisten välinen kommunikaatio ja yhteistyön toimivuus. Operatiiviselle 

johtamiselle on olennaista, että vastuussa olevat johtajat kykenevät luottamaan 

informaation avoimuuteen ja oikeellisuuteen eri organisaatioiden välillä.  Jaetun 

tiedon lisäksi yhteisen ymmärryksen saavuttaminen moniviranomaistilanteessa 

on olennaista. (Kuusela, Visuri, & Hellenberg 2010,3; Wiikinkoski & Rantanen 

2010.) 

 

Johtaminen on toimintaa, jonka avulla resursseja voidaan tehokkaasti hankkia, 

kohdentaa ja hyödyntää määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi (Seeck 2008, 41). 

Onnettomuustapahtuman yleisjohtajuus määräytyy sille viranomaiselle, jonka 

toimintavastuulle tehtävä lakien perustella määräytyy (taulukko 1) (Ruuska 

2015,160). Jokainen oman vastuualansa operatiivinen johtaja pyrkii omalla 

toiminnallaan tukemaan yleisjohtajaa. Eri toimialojen yksiköt toimivat oman 

johtonsa alaisuudessa siten, että niiden toiminnat kokonaisuudessaan 

edesauttavat onnettomuustilanteen tai onnettomuuden seurausten tehokasta 

torjuntaa. Tämän yhteisen päämärän saavuttaminen edellyttää, että jokaisella 

operatiivisella johtajalla tulee olla ajanmukainen tilannekuva ja tilannetietoisuus 

tapahtumasta. Myös oman roolin ja toisten viranomaisten toimintamallien 

omaksuminen edistää onnettomuustapahtuman hallintaa ja yhteisen päämäärän 

saavuttamista. (Ekman 2017; Wiikinkoski & Rantanen 2010,3.) 
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TAULUKKO 1. Onnettomuustilanteen johtovastuun määräytyminen (mukaillen 

Ruuska 2015, 160)   

Tapahtuma Johtovastuu 

Onnettomuus maa-alueella tai sisävesistössä Pelastusviranomainen 

Merialueella tapahtunut onnettomuus tai sen 

uhka 
Rajavartiolaitos(merivartiosto) 

Rikos-, uhka- ja vaaratilanteet, etsintä Poliisiviranomainen 

Pandemia, epidemia, joukkomyrkytys Terveysviranomainen 

Tutkasta kadonnut ilma-alus, jonka ei tiedetä 

pudonneen maahan tai vesistöön. 
Lentopelastuskeskus 

 

 

4.3 Johtamisviestintä 

 

Viestinnällä tarkoitetaan tapahtumaa, jossa erilaisten kanavien ja välineiden 

avulla tietoa välitetään vastaanottajalle. Vastaanottaja on tiedon tulkitsija, joka 

muodostaa oman käsityksen saadun informaation perusteella. Tiedon tulkintaan 

vaikuttaa vastaanottajan aiempi tieto, kokemus ja mielikuva viestittävästä 

tiedosta. (Åberg 2006, 83, 85.) Johtamisviestintä on johtamistyötä, jossa korostuu 

asioiden tulkinta, toimintaan tarvittavan tiedon tuottaminen ja jakaminen sekä 

vuorovaikutus ja yhteisöllisyys.  Johtamisviestintään sisältyy myös yksilön tai 

ryhmän työn ohjaus, koordinointi ja hallinta. (Puro 2009, 63.) 

Viestintäjärjestelmien käyttötarkoituksena on täyttää tiedon jakamisen ja 

merkitysten välittämisen tavoitteet, joita tehtävään osallistuvilla yksiköillä ja 

johtajilla on toisiinsa nähden. Viestinnän tulee täyttää perusedellytyksensä 

välitettävän tiedon oikea-aikaisuudesta ja sisällöllisestä relevanttiudesta. (Puro 

2009, 63.)  

 

Viranomaisverkko Virve on viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden 

tilannejohtamisen ja yhteistyöviestinnän tärkeä työkalu.  Virve-verkkoa käytetään 

päivittäistoiminnassa sekä kriisitilanteissa. Se mahdollistaa tilannetietoisuuden 

muodostumisen ja välittämisen nopeasti muille johtajille ja toimijoille yli 

organisaatiorajojen. Virve-tekniikka mahdollistaa luotettavan 

päivittäisviestiliikenteen toimintapuheryhmien käytön sisäisen viestinnän 
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hoitamiseen sekä yhteistoimintapuheryhmien toiminnan vahvasti suojatussa 

verkossa. (Erillisverkot N.d.; Pekkonen 2015, 176–177.)  

 

 

4.4 Viranomaisyhteistyön ja -johtamisen kehittämistarpeiden 

tunnistaminen 

 

Sairaankuljetuspalvelu organisoitui terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) 

uudistuksen myötä sairaanhoitopiireittäin ensihoitojärjestelmäksi. Samalla 

rakennettiin säädösten mukainen kenttäjohtojärjestelmä alueellista operatiivista 

toiminnanohjausta varten. Aikaisemmin ensihoidon toiminnanohjausta ei ollut 

ollenkaan tai hätäkeskus pyrki jossain määrin aikaisemmin suorittamaan sitä 

ilman toimivaltuutta asiaan.  Alueellisella kenttäjohtajalla on terveydenhuoltolain 

mukaiset toimintavaltuudet, vaikkakin ne ovat hyvin vähäiset verrattuina poliisin 

tai pelastustoimen operatiivisiin johtajiin. (Kurola, Ilkka, Ekstrand, Laukkanen-

Nevala, Olkinuora, Pappinen, Riihimäki, Silfast & Virkkunen 2016, 11-12.) 

Onnettomuustilanteen moniviranomaistoimintaan pyritään käsittelemään 

kokonaisuutena, jossa eri toimialojen asiantuntijuutta ja osaamista hyödynnetään 

yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Käytänteiden pirstaleisuus 

moniammatillisessa yhteistyössä on nostanut esille tarpeen tutkia ja kehittää eri 

ammattiryhmien yhteistoimintaa. (Colin, Valleala, Herranen, Paloniemi & Pyhälä-

Liljeström 2012, 31.) Oikeusministeriön yhteydessä toimii 

onnettomuustutkintakeskus, Otkes. Sen tehtävänä on tutkia vaara- ja 

onnettomuustilanteet turvallisuuden parantamiseksi turvallisuustutkintalain 

(525/2011) mukaisesti. Onnettomuuskeskuksen turvallisuustutkinnassa 

selvitetään onnettomuuden syiden ja seurauksien lisäksi pelastustoimet ja 

viranomaisten toiminta tapahtuneessa. Turvallisuustutkinnan julkinen selostus 

pitää sisällään asianomaisille viranomaisille turvallisuussuosituksia 

toimenpiteistä, joiden avulla viranomaisten toimintaa pystytään tehostamaan. 

Onnettomuustutkintakeskuksen perustamat onnettomuustutkintaryhmät ovat 

raporteissaan kiinnittäneet huomiota viranomaisten toimintaan 

onnettomuustilanteissa ja esittäneet tutkimusten pohjalta suosituksia 

yhteistoiminnan ja johtamisen kehittämiseksi. (Onnettomuustutkintakeskus N.d.) 
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Jämijärvellä vuonna 2014 tapahtuneen lento-onnettomuuden tutkinnassa 

havaittiin viranomaisten yhteistoiminnassa kehittämistarpeita. 

Moniviranomaisyhteistyön, -johtamisen ja -tilannekuvan haasteena on ollut eri 

viranomaisten tavoitettavuus.  Yhteistoimintaa heikentävänä tekijänä 

onnettomuuspaikalle ei oltu perustettu toiminta-alueen johtopaikkaa, eikä kaikkia 

viranomaistoimijoita oltu tavoitettu yhteisillä puheryhmillä. Myös 

viranomaisradioverkon puheryhmät olivat ruuhkautuneet. Yhteisen tiedonkulun 

heikentäviksi tekijöiksi on kirjattu muun muassa se, ettei alkuvaiheen 

yleisjohtajana toimineella lentopelastuskeskuksella ollut käytössä muiden 

viranomaisten kanssa yhteensopivaa sähköistä kenttäjohtojärjestelmää tai 

karttapohjaa. Tutkinta paljasti kehittämistarpeita tiedonsaantiin ja tilannekuvan 

ylläpitämiseen eri viranomaisten välillä. (Onnettomuustutkintakeskus 2015, 93, 

105.) 

 

Turussa elokuussa 2017 tapahtuneen puukotustapahtuman tutkintaraportista 

todetaan, että viranomaisilla oli jossain määrin eriäviä näkemyksiä 

moniviranomaistilanteen johtamisesta. Yleisesti nähdään, että tilanteen 

yleisjohtaja määräytyy selkäesti pelastuslain mukaisesti onnettomuustilanteissa. 

Kiireellisissä epäselvissä tilanteissa, jokaisen toimialan tulisi kuitenkin ryhtyä 

kriittisiin toimiin toimialansa ohjeistuksien mukaisesti huomioiden 

turvallisuustekijät. Onnettomuustutkintaryhmä totesi selosteessaan, että kaikkien 

toimijoiden tulee olla aktiivisia, jakaa tilannetietoa, ymmärtää kokonaistilanne ja 

ottaa huomioon muiden viranomaisten tarpeet ja tehtävät. Tärkeiden toimijoiden 

pitää viiveettä saada tarvitsemansa tiedot ja päästä hoitamaan omaa 

tehtäväänsä tilanteeseen. Onnistuakseen tämä vaatii tiiviistä 

moniviranomaisyhteistyötä tiedon keruussa sekä toimivaa keskinäistä viestintää 

(kuvio 3). Tapahtumien selosteessa oli nostettu esille myös tietojen vaihdon sekä 

koordinoidun tiedottamisen tärkeys yhteisen tilannekuvan muodostumisessa. 

Tutkintaryhmä suosittaa 2018 julkaistussa raportissaan, että sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM) ja sisäministeriö (SM) yhdenmukaistavat 

moniviranomaistilanteiden viestintä- ja johtamistavat sen kaltaisiksi, että 

tarvittavat viranomaiset pääsevät ja otetaan mukaan aktiivisesti yhteistoimintaan. 

(Onnettomuustutkintakeskus 2018a, 77–78.)  
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KUVIO 3. Moniviranomaisyhteistyön onnistunut viestintä (Kilkkilä 2018.) 

Raaseporissa syksyllä 2017 tapahtuneen kiskobussin ja puolustusvoimien 

maastokuorma-auton tasoristeysonnettomuuden tutkijaryhmä toteaa 

selosteessaan, että yhteisen toiminta-alueen johtopaikan (TOJE) perustaminen 

helpottaa ensihoidon, poliisin, pelastustoimen sekä muiden viranomaisten ja 

sidosryhmien viestintää ja koordinointia (Onnettomuustutkintakeskus 2018b, 59.)  

 

Onnettomuustutkintakeskus on nostanut esille heinäkuussa 2018 Nauvon 

edustalla tapahtuneen huviveneiden yhteentörmäyksen tutkintaselosteessaan 

ensihoidon kenttäjohtajan työn vaativuuden. Moniammatillinen tutkimusryhmä on 

selonteossaan todennut, että ensihoidon tehtävät ovat monipuolisia ja tehtävät 

ovat toistettavuudeltaan muuttuvia. Operatiivisen johtajan tulee hallita muiden 

viranomaisten organisaatiot ja toimintatavat. Lisäksi operatiivisten johtajien tulisi 

tiedostaa alueensa riskikohteet sekä erityisominaisuudet. 

Onnettomuustutkintakeskus suosittelee selonteossaan, että Sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM) laatii valtakunnallisesti yhtenäisen koulutusrungon 

ensihoidon kenttäjohtajien perehdytykselle. Koulutusrunko sisältää auki 

kirjoitettuna ensihoidon kenttäjohtajan rooliin vaikuttavat vastuut, valtuudet ja 

velvoitteet, eri tilanteissa tarvittavat toimintamallit sekä aluetuntemuksen 

(Onnettomuustutkintakeskus 2019, 23,25.) 

 

 

4.5 Kirjallisuuskatsaus moniviranomaisten yhteistyöstä ja 
tilannekuvan muodostumisesta 

 

Tietojen 
luominen ja 
keruu

Tietojen 
tallennus ja 
varastointi

Tietojen 
analysointi

Analysoidun 
tiedon välitys ja 
jakaminen

Tilannekuva, 
tilannetietoisuus 
ja johtaminen

Viranomaisyhteistyön
mahdollistaminen
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Onnettomuustutkintakeskus on omissa selvityksissään tutkinut 

päivittäistehtävien viranomaisyhteistyötä. Muuten moniviranomaisten yhteistyötä 

tilannejohtamisen näkökulmasta on tutkittu Suomessa todella vähän. Yhtenä 

selittävänä tekijänä tähän voidaan todeta olevan ensihoidon kenttäjohtajan viran 

lyhyt olemassaolo aika. Vasta 2017 lähtien on ilmestynyt enemmän tutkimuksia 

ensihoidon kenttäjohtajan näkökulmasta, joista suurin osa on 

korkeakoulutasoisia opinnäytetöitä. Opinnäytteitä ovat ammattikorkeakoulujen 

opinnäytetyöt, pro gradu- tutkielmat ja väitöskirjat, joita yleisesti pidetään melko 

hatarina lähteinä (Eskelinen & Karsikas 2014, 153). Viranomaisten 

operatiivisesta yhteistoiminnasta ja tilannetietoisuudesta ei ole saatavilla 

paljonkaan vielä muita kotimaisia tutkimuksia kuin opinnäytetöihin pohjautuvaa. 

Kuitenkin tarkastelemissani opinnäytetöissä, joissa on käsitelty 

tilannetietoisuutta, voidaan havainnoida tietynlaista saturoitumista eli 

kyllääntymistä, jolloin tätä tutkittua tietoa voidaan pitää toistumisen vuoksi 

arvokkaana.  Ensihoidon laadukkaan tutkimustiedon puuttumiseen on 

havahduttu.  Vuonna 2015 yliopistosairaaloiden omistama valtakunnallinen 

FinnHEMS hallintayksikkö perusti tutkimus- ja kehittämisyksikön, jonka 

tavoitteena on ensihoidon laadun parantaminen, ensihoidon tutkimustoiminnan 

organisointi yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa sekä tukea 

kansallista ja kansainvälistä ensihoidon tutkimustoimintaa. (FinnHEMS 2019.) 

Myöskään kansainvälisiä tutkimuksia aiheista, jotka käsittelevät viranomaisten 

yhteistyötä ja tilannekuvan muodostamista päivittäistilanteissa, ei löytynyt. 

Viranomaisten, etenkin terveydenhuollon organisaatiorakenteiden erilainen 

matriisi sekä toiminnan erilainen järjestämistapa eri maissa vaikuttavat siihen, 

ettei vertailukelpoisia tutkimuksia viranomaisten operatiivisesta johtamisesta ja 

yhteistoiminnasta löytynyt. Opinnäytetyötä varten toteutetussa kirjallisuushaussa 

ilmeni myös kansainvälisenkin tutkimustiedon niukkuus ensihoidon operatiivisen 

johtamisen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaus toteutettiin syksyllä 2017. Koska 

tutkimus aiheeni ei ollut hoito- tai lääketieteellinen PICO-tietokannan 

hyödyntäminen ei onnistunut tiedonhaussa. Ensimmäinen käytetty hakusana oli 

ensihoito AND kenttäjohtaminen Theseus-palvelussa. Näillä hakusanoilla 

päästiin alkuun ja pystyttiin täsmentämään paremmin oikeanlaisia hakusanoja 

aiheesta. Varsinaisessa kirjallisuushaussa on käytetty sanoja 

viranomaisyhteistyö AND johtaminen. Viranomaisyhteistyö AND ensihoito ei 
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toteuttanut yhtään toivottua hakutulosta. Kansainvälisen tiedon haussa käytettiin 

PubMed- hakukonetta ja EBSCO-tietokantaa.  

Theseus palvelusta löytyi neljä opinnäytetyötä hakusanoilla viranomaisyhteistyö 

ja johtaminen. Näistä yksi hyväksyttiin aineistoksi käsitellessään 

pelastustoiminnan ja ensihoidon johtamisen viranomaisyhteistyötä. 

Kysymyksessä oli palopäällystökoulutuksen amk tasoinen opinnäytetyö.  

 

PubMed- hakukone tuotti fraasihakuna ”Situational AND awareness AND for 

emergency AND response” 56 artikkelia, joista otsikon ja abstraktin perusteella 

neljä artikkelia luettiin, mutta ne koskivat yksittäisen sairaalan ulkopuolella 

tapahtuvan hätätilanteen tilannetietoisuutta ensihoitajan näkökulmasta.  

 

EBSCO- tietokannasta hakusanoina käytettiin myös ”Situational awareness AND 

for emergency response”. Tämä tuotti yhteensä kolme artikkelia, joista vain yksi 

koski ensihoidon tilannekuvan muodostamista. Seuraavassa haussa hakua 

tarkennettiin ”Situational awareness for emergency  response AND paramedic 

OR ems OR emergency medical service OR prehospital OR pre-hospital OR 

ambulance OR emergency medical technician OR emt”. Tämä täsmennyt toi 

yhteensä 49 tulosta, joista otsikoiden ja abstraktien perusteella hyväksyttiin 7 

artikkelia tarkempaan lukuun. 

 

Hakupalvelimia käyttäessä oli havaittavissa, että samat artikkelit tulivat 

etsinnöissä toistamiseen vastaan. Kansainväliset tutkimukset, jotka koskivat 

ensihoidon tilannetietoisuutta tai johtamista, käsittelivät päätöksentekoa 

yksittäisen lääketieteellisen toimenpiteen osalta tai sairauden diagnosoinnin 

tilannetietoisuutta, eivätkä näin ollen soveltuneet aineistoksi. Löydetyt 

kansainväliset artikkelit johtamisesta ja tilannetietoisuudesta, joissa mainittu 

useita eri viranomaisia, käsittelivät selkeästi isoja katastrofitilanteita tai hallinto-

organisaatiota laajemmassa mittakaavassa olevissa tehtävissä. 

Katastrofitilanteiden hallinta on laaja-alaista ja sen vaikutusta ja johtamista oli 

käsitelty löydetyissä artikkeleissa organisaatioiden ja virastojen ylemmän johdon 

näkökulmasta, joten näidenkään artikkelien sisältö ei vastannut odotettua.  

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/124797
https://www.theseus.fi/handle/10024/124797
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Koska monialaista näkökulmaa sisältävää kansainvälistä tutkimustietoa ei ollut 

saatavilla, oli tyytyminen löydettyihin lähteisiin. Aineiston manuaalisessa 

tiedonhaussa käytettiin apuna poliisin, pelastuksen ja ensihoidon 

opetusmateriaalia ja kirjallisuutta. Myös ensihoidon kenttäjohtajiin liittyvistä 

opinnäytetöistä löytyi hyviä aineistoja tarkastelemalla niiden lähdeviitteitä. 

Manuaalisella haulla oli huomattavasti helpompi löytää tietoa aiheesta.  
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5 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

5.1 Laadullinen tutkimus 
 

 

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, koska siinä korostuu 

ihmisten kokemusten, käsitysten, tulkintojen tai motivaatioiden tutkiminen sekä 

ihmisten näkemysten kuvaus. Laadullinen tutkimus liittyy vahvasti ihmisten 

asenteisiin, uskomuksiin ja käyttäytymisen muutoksen tutkimiseen. 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa on yhteiskunnallisten ongelmien 

tiedostaminen ja tunnistaminen. Tutkimusasetelmina kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pidetään säännönmukaisuuksien etsimistä sekä merkityksen 

ymmärtämistä.  Kvalitatiivisen tutkimuksen käyttöalueina ovat uudet 

tutkimusalueet, joista ei vielä tiedetä juurikaan mitään. Laadullinen tutkimus sopii 

myös jo olemassa olevaan tutkimusaiheeseen, jos siihen tahdotaan uusia 

aspekteja (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 65–68.) Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavilla on oletetusti paljon kokemusta ja tietoa 

tutkittavasta asiat. Tiedonantajien määrän laajuus ei ole ratkaisevassa 

asemassa. Tiedonantajien tulee olla tutkimuksen tarkoitukseen sopivia ja 

harkitusti valittuja. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88.) Kvalitatiivinen tutkimus ei 

pyri yleistämään määrällisen tutkimuksen metodein, mutta aikaansaatuja 

tutkimustuloksia voidaan mahdollisesti soveltaa vastaavissa olosuhteissa 

(Kananen 2014, 75). 

 

Tässä opinnäytetyössä kysyttiin määritellyn alueen ensihoidon, pelastuksen ja 

poliisin operatiivisilta johtajilta heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään yhteisen 

tilannekuvan muodostumisesta moniviranomaistehtävällä. Aihe rajattiin 

koskemaan Satakunnan toiminta-aluetta, koska näin kaikilla vastaajilla on 

yhdenmukainen toimintaympäristö sekä samat yhteistoimintatahot. Rajaukseen 

vaikutti myös se, että vastaajien omien toimialojen ohjeet ja määritelmät olisivat 

samat kaikille analysoinnin helpottamiseksi. Tutkimusasetelmana oli etsiä 

säännönmukaisuuksia eri toimialojen operatiivisten johtajien tilannekuvan 

muodostumisessa sekä tilannetietoisuuden merkityksestä operatiiviselle 

johtamiselle. Vaikka suuronnettomuudessa hyödynnetään päivittäistilanteiden 
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organisaatiokaaviota ja johtamisjärjestelmiä, on se viranomaisjohtamisen 

näkökulmasta huomattavasti laajempi ja monimutkaisempi kokonaisuus ja siksi 

se rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

 

5.2 Aineiston keruu 

 

Luotettavan tiedon perusteena on tutkijan kriittinen arvio tiedon hankinnan 

menetelmistään ja metodologiastaan. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 

54). Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 

avointa kyselyä, jossa teemoina olivat viestintä, tuulilasiraportti, tilannekuvan 

muodostuminen ja johtaminen sekä viranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen. 

Kyselyä käytetään, kun halutaan selvittää, miten ihminen ajattelee tai miksi hän 

toimii niin kuin toimii (Tuomi & Sarajärvi 2018, 73,74). Kysely on tiedonkeruutapa, 

jossa tutkittavat henkilöt itse täyttävät kyselylomakkeet (Pelkonen & Perälä 1992, 

148). Kyselylomakkeen kysymysten asettelun lähtökohtana tulee olla 

tutkimuksen tarkoitus (Kananen 2017,60). Avoimilla kysymyksillä pyritään 

saamaan laajempaa tietoa ja käsitystä kuin suljetuilla strukturoiduilla 

kysymyksillä. Kysymykset ovat keino avata ja jäsentää tutkittavaa ilmiötä. Itse 

tutkimus muodostuu kysymyksistä ja saaduista vastauksista. (Kananen 2014, 79, 

81.) Avoimien kysymysten eduksi katsotaan, että vastaaja voi ilmaista itseään 

omin sanoin ja avoimissa vastauksissa esiin voi tulla näkökulmia, joita kyselyn 

tekijä ei ole etukäteen osannut miettiä. Lisäksi avointen kysymysten perusteella 

voidaan osoittaa, mikä ilmiössä on keskeistä vastaajan mielestä sekä tunnistaa 

vastaajan viitekehyksiä. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2015, 199, 201.) 

Avointen kysymysten lisäksi vastaajalta kartoitettiin taustatietoa toimialasta, 

työkokemuksesta operatiivisena johtajana sekä osallistumisesta 

moniviranomaistehtäviin. Esimerkiksi vastaajan ammattitaustalla voi olla 

vaikutusta hänen näkökantansa ja käyttäytymiseen kohdeilmiössä. Taustat 

auttavat ilmiön ymmärtämiseen sekä hahmottamaan millaiseen ympäristöön 

ilmiö sijoittuu. (Kananen 2014, 75.)  

 

Jotta ilmiötä voidaan ymmärtää yleisellä tasolla, tulee tutkittavaan ilmiöön 

tutustua. Kokonaisuuden hahmottamisen jälkeen, näkökulmaa aletaan 

kaventamaan tutkittavaan yhteisöön ja pyritään syventymään asetettujen 
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tutkimuskysymysten näkökannalta oleelliseen. Luotettavien tutkimustulosten 

saaminen edellyttää luottamuksellisia suhteita yhteisöön. Sen muodostumiseen 

auttaa yleensä yhteisön avainhenkilöt. Nämä asiantuntijat ehdottavat oman 

näkemyksensä mukaisia mahdollisuuksia kontekstista. (Kananen 2014, 66–67.) 

Opinnäytetyön ohjausta ja yhteistoimintaa varten perustettiin asiantuntijaryhmä, 

johon kuului jokaisesta opinnäytetyön tutkimukseen osallistuvasta 

organisaatiosta edustaja. Yhteyshenkilönä Satakunnan sairaanhoitopiiristä toimi 

opinnäytetyön prosessissa ensihoidon ylilääkäri (nykyisin toimialuejohtaja) ja 

työelämäohjaajana sairaanhoitaja yamk, jolla ammatillisen opettajan 

pedagoginen pätevyys.  Lisäksi myös muut tutkimukseen osallistuvat 

organisaatiot nimesivät itselleen asiantuntijaryhmään yhteyshenkilön. 

Asiantuntijana ja yhteyshenkilöinä Satakunnan pelastuslaitokselta toimi Karhu-

alueen päivystävä palomestari, Lounais-Suomen poliisilaitokselta valvonta ja 

hälytyssektorin komisario sekä ylikonstaapeli Porin toimialueelta. 

 

Kun tutkijalla on jonkinlainen ennakkonäkemys tutkittavasta ilmiöstä, voidaan 

kyselylle laatia teemat. Teemat ovat aihealueita ilmiöön vaikuttavista asioista, 

joiden ympärille tarkentavat kysymykset sijoittuvat. (Kananen 2015, 76–79.) 

Perustetun asiantuntijaryhmän tarkoituksena oli tarkentaa kyselyn sisältöä sekä 

tarkastaa käsitteet kaikille organisaatiolle yhteisymmärrettävään muotoon. 

Asiantuntijat kokoontuivat osittain kertaalleen sopimus- ja lupaprosessin jälkeen 

laatimaan ja arvioimaan jaettavan kyselylomakkeen. Teemojen valintaan 

ennakkonäkemyksen lisäksi vaikutti opinnäytetyön asiantuntijaryhmän kanssa 

Context map- työkalulla havainnoidut merkitykselliset aihealueet. Context Map- 

työskentelyssä pyritään tunnistamaan kahdeksan ilmiöön vaikuttavinta 

ulottuvuutta. Niiden avulla aiheesta saadaan monipuolinen käsitys. Samalla 

saatu käsitys on kuitenkin riittävän suppea nostaakseen esiin ilmiön 

merkityksellisimmät ulottuvuudet. Context Map- työskentelyn 

tehtävänasettelussa käytettiin hyödyksi opinnäytetyön kolmea 

tutkimuskysymystä, joiden avulla jokaisen toimialan edustaja kirjasi kahdeksan 

merkityksellistä asiaa tilannekuvan muodostumisesta. Näitä toimialojen ilmiötä 

yhdistämällä ja työstämällä syntyi moniviranomaisjohtajien tilannekuvan 

kontekstikartta (kuvio 4) ja kyselyn teemat. Asiantuntijaryhmän 

merkityksellisimmiksi yhteisiksi ilmiön nimittäjiksi muodostuivat; toiminnan 

tavoite, johtosuhteet, resurssit, turvallisuus, tilannetietoisuus, muut viranomaiset, 
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tiedon jakaminen ja tapahtumatiedot. Tämän kontekstikartan ja 

tutkimuskysymysten avulla kyselylomakkeen kysymykset muodostuivat 

asiantuntijaryhmän ohjauksella. Context Map- työkalulla voidaan peilata 

laajempaa viitekehystä asian taustalla ja poimia tärkeimmät huomiot. Työkalulla 

kyetään tunnistamaan tuttuun ilmiöön vaikuttavia uusia ulottuvuuksia, löytämään 

yhteisymmärrystä ilmiöön vaikuttavista näkökulmista sekä palauttamalla mieleen 

ilmiön tärkeimmät ulottuvuudet. Lisäksi kontekstikartan avulla voidaan tunnistaa 

ilmiön nykyiset ongelmat sekä ennakoida tulevaisuutta. (Carleton, Cockayne & 

Tahvanainen 2013, 60–62.) 

 

KUVIO 4. Asiantuntijaryhmän luoma moniviranomaisjohtamisen Context Map 

tilannekuvasta. 

 

Kyselylomakkeen (liite 1) pääteemoja oli viisi: vastaajan taustat, viestintä, 

tuulilasiraportti, tilannekuvan muodostaminen ja johtaminen sekä 

yhteistoiminnan kehittäminen. Kyselylomake sisälsi yhteensä 22 kysymystä, 

joista 16 kysymystä olivat tyyliltään avoimia. Sen lisäksi kolmella vaihtoehtoisella 

kysymyksellä selvitettiin vastaajan operatiivisen johtamisen taustaa ja kolmella 

muulla vaihtoehtoisella kysymyksellä selvitettiin vastaajan mielipidettä asian 

toimivuudesta tai yleisyydestä. Lukuun ottamatta vastaajan taustoja, 

pääteemojen viimeinen kysymys oli avoin ”vapaa sana”-kysymys, johon vastaaja 

sai halutessaan kirjoittaa teemasta nousseita ajatuksia, joita kyselyn tekijä ei ole 

osannut etukäteen välttämättä ajatella kysymyksiä tehdessään. Ainoastaan 
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taustatiedot olivat kysymyksiä, joihin oli pakko vastata. Muihin kysymyksiin 

vastaaminen oli valinnaista.  

 

Opinnäytetyön analysoitavan aineiston keruu toteutettiin sähköisenä Webropol-

kyselynä.  Organisaatioiden tiukkojen resurssien vuoksi opinnäytetyössä 

käytettiin sähköistä kyselylomaketta, jolloin sen täyttäminen ei ole niinkään 

aikaan sidottu.  Ohjausryhmän asiantuntijat välittivät organisaatioidensa 

operatiivisten johtajien työsähköpostiosoitteet, joihin kyselylomakkeen linkki 

saatekirjeineen (liite 1) lähetettiin. Sähköinen lomake toteutettiin yhteistyössä 

Satakunnan sairaanhoitopiirin Webropol-asiantuntijan kanssa. Ennen 

varsinaisen kyselyn lähettämistä lomake lähettiin esitestattavaksi Varsinais-

Suomen ensihoidon ja poliisin kenttäjohtajalle sekä päivystävälle palomestarille. 

Esitestauksesta saatiin ainoastaan yksi vastaus, jonka perusteella kysymysten 

asettelua ja sanamuotoja hieman korjattiin. Tutkimuskyselyitä lähettiin yhteensä 

45 kappaletta; seitsemälletoista (17) Lounais-Suomen poliisilaitoksen 

Satakunnan alueen poliisin kenttäjohtajalle, yhdeksälletoista (19) Satakunnan 

pelastuslaitoksen päivystävälle palomestarille ja kahdeksalle (8) Satakunnan 

sairaanhoitopiirin ensihoidon kenttäjohtajalle.  Vastauslinkit lähetettiin 15.8.2018 

vastaajille ja linkki suljettiin 9.9.2018. Vastausaika haluttiin pitää riittävän pitkänä, 

koska kyselyajankohta sijoittui lomakauteen. Syyskuussa lähetettiin vielä kaksi 

muistutusta erikseen henkilöille, jotka eivät olleet elokuussa vielä vastanneet 

kyselyyn.  

 

Vastausprosentti kyselyyn oli 58 %. Ensihoidon kenttäjohtajista kaikki vastasivat 

kyselyyn. Poliisin kenttäjohtajista ja pelastustoimen päivystävistä 

palomestareista kyselyyn vastasivat noin puolet. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

vastaajien määrä ei ole tärkein asia tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 

Tutkimusaineistoa voidaan pitää kattavana otoksena rajatusta ryhmästä, joilla on 

omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. Vastauksia 

saatiin hyvin tasaisesti ja kattavasti toimialojen kesken. Laadullisen tutkimuksen 

aihe ja asetetut tutkimuskysymykset määrittelevät sen, kuinka paljon aineistoa 

tarvitaan. Kun ilmiön peruskuvio alkaa aineistosta hahmottumaan, voidaan 

kerättyä materiaalia pitää riittävänä tutkimukselle (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006; Tuomi 2007, 142.)  Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta, ei tehdä konkluusioita yleistettävyyttä 
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ajatellen, on ennalta rajatun ryhmän vastausmäärä riittävä selvittämään ilmiön 

merkittävimmän sisällön (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2015, 181-182). 

 

Vaikka kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista, vastattiin jokaiseen 

kysymykseen lähes aina ja aineistoa saatiin kerättyä riittävästi analysoitavaksi. 

Taustatietoina esitettyihin kysymyksiin vastaaminen oli pakollista. Viestintä-

teemaan vastattiin kattavasti, vaikka muutamilta ei kysymyksiin saatu vastauksia. 

Tuulilasiraporttia koskeviin kysymyksiin vastauksia saatiin suunnilleen kaikilta 

vastaajilta. Kuten myös tilannekuvan muodostumiseen ja johtamiseen sekä 

yhteistoiminnan kehittämiseen koskeviin kysymyksiin vastausmäärä oli korkea. 

Vastauksia analysoitaessa oli havaittavissa selkeä vastausmäärän lasku ”vapaa 

sana” -kysymyksissä, joihin vastauksia saatiin vain noin puolelta vastaajista. 

Kysymys numero yhdeksän (9) oli ehdollistettu kysymys.  Se oli vain vastaajalle, 

joka vastasi, ettei ole koskaan saanut moniviranomaistehtävällä ensimmäisenä 

kohteen tavoittaneelta yksiköltä tuulilasiraporttia.  

 

 

5.3 Aineiston analyysi 
 

Aineistolähtöisessä analyysissa tutkimusaineistosta pyritään luomaan 

teoreettinen kokonaisuus, jossa analyysiyksiköt valitaan tutkimuksen 

tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti aineistosta. Sisältöanalyysin 

tarkoituksena on saada tutkittavasta ilmiöstä tiivis ja selkeä kokonaisuus. 

Induktiivisella logiikalla hajanaisesta aineistosta pyritään luomaan selkeä ja 

yhdenmukainen informaatio, josta päätöksenteko on mahdollista. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006, 73-74.) Tuloksissa kuvataan muodostetut 

käsitteet sekä niiden sisällöt luokiteltujen analyysiyksiköiden pohjalta. 

Johtopäätöksiä tehdessä tutkija pyrkii ymmärtämään tiedonantajia heidän 

omasta näkökulmastaan sekä ymmärtämään mitä asiat tiedonantajille 

merkitsevät. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 97,110.)  

 

Kun tutkimuksen lähtökohtana oli etsiä ja tarkastella säännönmukaisuuksia 

tilannekuvan muodostumiseen tarvittavista tiedoista, tavoitteena oli 

kategorioiden tai elementtien tunnistaminen ja yhteyksien löytäminen. 

Tutkimuksen lähtökohtana oli myös toiminnan merkityksen ymmärtäminen, jolloin 
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pyrittiin samankaltaisuuden tai ainutlaatuisuuden etsimiseen aineistosta. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2017, 67–68; Tuomi & Sarajärvi 2018, 94.) 

Tutkimuskysymysten pohjalta selvitettiin eri toimialojen operatiivisten johtajien 

tiedon tarve tilannekuvan muodostumiselle. Aineiston analyysillä pyrittiin 

selvittämään, mitkä tekijät yhdistävät tietyllä tavalla toimivia toimialoja ja miksi 

toimialat toimivat tietyn mallin mukaisesti. (Kananen 2014, 75.) Näin 

tutkimusaineiston luokittelun kautta löytyi selitys eri toimialoja koskevista 

kriittisistä tiedoista (kuvio 5). Luokittelun avulla kyettiin nostamaan esille myös 

yksittäisen toimialan edellyttämät tiedot johtamisen tukemiseksi toisen 

tutkimuskysymyksen mukaisesti. Aineistoa analysoitaessa luokittelua käytettiin 

selvittämään kriittiset tiedot kolmessa eri onnettomuustilanteessa. Vastaukset 

analysoitiin onnettomuustyypittäin ja toimialoittain, jolloin saatiin aineistoa 

vastaamaan kaikkiin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymys kolmen mukaisesti 

haluttiin selvittää eri ryhmien toimintaa yhdistävät kriittiset tiedot. Myös 

tilannekuvan sisältö eri onnettomuustilanteessa luokiteltiin toimialoittain, jotta 

pystyttiin selvittämään, miten toisen viranomaisen toimintaa voidaan yhteisellä 

tilannekuvalla tukea.  

 

KUVIO 5. Eri toimialoja yhdistävät tekijät (mukaillen Kananen 2014, 75) 

Opinnäytetyön aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä kyselyn kaikki vastaukset 

kerättiin analysoitavaksi aineistoksi kysymys kerrallaan. Aineistoksi saadut 

vastaukset vaihtelivat laajuudeltaan muutamasta sanasta, luettelointiin sekä 

useampaan virkkeeseen. Aineistosta etsittiin avainsanoja/-lauseita 

pelkistämiseen, jotka vastasivat esitettyihin kysymyksiin. Pelkistetyt 

alkuperäisilmaukset luokiteltiin sen mukaan, minkälaisia ilmiötä kuvaavia asioita 

ne pitivät sisällään. Webropol - vastausraportin analyysissä apuna käytettiin 
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Word- tekstinkäsittelyohjelmaa sekä luokittelussa Excel-

taulukkolaskentaohjelmaa. Ilmaisuista etsittiin kysymyskohtaisesti 

samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, joiden avulla pelkistetyt ilmaisut luokiteltiin ja 

muodostettiin sekä yhdistäviä alaluokkia, että kokoavia yläluokkia (taulukko 2). 

Pääsääntöisesti aineiston analyysissa etsittiin toistuvia ilmaisuja ja eri toimialojen 

operatiivisten johtajien johtamisessa olevia yhdistäviä tekijöitä. Aineistoa 

vertailtiin vastaajien toimialojen kesken, jolloin mahdollisia toimialojen 

yhtenäisyyksiä ja eroavaisuuksia voitiin nostaa esille (liite2.). Vertailemalla eri 

toimialojen tarvittavia tietoja kyettiin luomaan vastaus 

toiseen tutkimuskysymykseen. Lisäksi sanallisia vastauksia kvantifioitiin 

satunnaisesti kuvastamaan vastausten määrällistä tulosta ja tuomaan ilmiön 

yleistettävyyttä vastaajien keskuudessa julki. Kvantifioinnilla analyysissä haluttiin 

tuoda esille vastausten yleistettävyys toimialojen keskuudessa ja todeta 

vastaajien olevan samaa mieltä asiasta toimialasta riippumatta.  

 

TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston luokittelusta 

MITKÄ OVAT NE KRIITTISET TIEDOT, JOITA OPERATIIVISIET JOHTAJAT KÄYTTÄVÄT JOHTAMIS
EN TUKENA MONIVIRANOMAISTEHTÄVÄSSÄ? 

ALKUPERÄISILMAISU PELKISTYS ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

18. Resurssien riittävyys,  

resurssien riittävyys 

Oikeanlaisten 
resurssien 

kohdentamiseen 
tarvittavat tiedot 

OMAN TOIMIALAN  
RESURSSIEN  
JOHTAMISEN  
TUKEMISEEN  

TARVITTAVAT TIE
DOT 

55. Kohteessa olevat resurssit 
ja niiden riittävyys.  

58. lyhyt tilannekuva, jonka 
perusteella pystyy arvioimaan, 
riittäkö resurssit 

63. mitä tarvitaan lisää. lisäresurssien tarve 

50. muiden operoivien 
viranomaisten vahvuudet 
tehtävällä 

 muiden 
resurssienvahvuudet 

25. Paikalla olevat / hälytetyt 
resurssit 

käytössä olevat resurssit 

8. oikeanlaista resursointia. oikeanlaiset resurssit 

44. mitä apua tarvitaan,  
minkälaisia resursseja  

tarvitaan 

    

Tieto yleisjohtajan 
määrittelemistä 
tavoitteista ja 

taktiikasta tehtävälle 

  

Oman toimialansa 
päätehtävän tiedot 

  

lisävahinkojen  
torjunnan tarve 

   

Tiedot käytettävistä  
puheryhmistä 
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5.4 Opinnäytetyön aineiston julkaiseminen 
 

Ennen kyselylomakkeen lähettämistä vastaajille, jokaiselta tutkimukseen 

osallistuvalta organisaatiolta anottiin kirjallisesti lupa tutkimuksen toteuttamiseen. 

Opinnäytetyö käsittelee kriittisten turvallisuusviranomaisten toimintaa ja 

taktiikkaa. Tämän vuoksi opinnäytetyön tulosten julkaisemisesta tulee 

yhteistyötahojen kanssa sopia julkaisun rajoittamista ja materiaalin 

turvaluokituksesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta lain (21.5.1999/621) 

perusteella.  Opinnäytetyön raportti hyväksytettiin jokaisella toimialalla ennen 

julkaisemista ja heidän lausunnoidensa mukaan raportin sisällön julkisuutta ei ole 

tarvetta rajoittaa.  
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Vastaajien tausta 

 

Vastaajien antamilla esitiedoilla selvitettiin taustaa, mistä näkökulmasta hän 

moniviranomaistoimintaa tarkastelee (kuvio 6). Vastaajien jakautuminen eri 

toimialojen kesken oli hyvin tasaista.  

 

KUVIO 6. Vastaajien jakautumien eri organisaatioiden kesken.  

 

Vuonna 2013 terveydenhuoltolain uudistuksen myötä Satakunnassa aloittivat 

ensihoidon kenttäjohtajat, joiden vastuulle ensihoidon operatiivisen toiminnan 

johtaminen kuuluu. Kyselyyn vastaajista muutama on työskennellyt 

operatiivisena johtajana alle viisi vuotta, joten heidän 

moniviranomaisjohtamiskokemuksensa on muodostunut kokonaisuudessaan 

nykyisestä operatiivisesta johtamismallista. Vuonna 2009 Satakunnan alueen 

kihlakuntien poliisilaitokset yhdistettiin ja toiminnan aloitti Satakunnan 

poliisilaitos, jonka operatiivinen kenttäjohtaja vastaa koko Satakunnan alueen 

operatiivisesta johtamisesta. Vastaajista tusinan verran on toiminut 

operatiivisena johtajana ennen kyseistä alueiden yhdistymistä. Pelastustoimea 

säätelevän lain edellyttämä rakenneuudistus aluepelastuslaitoksista tuli astua 

voimaan viimeistään 2004 vuoden alussa. Vastaajista pari on toiminut 

operatiivisena johtajana ennen näitä kaikkia rakenneuudistuksia.  

 

Esitiedoissa selvitettiin myös, kuinka usein operatiiviset johtajat itse 

työvuoroissaan osallistuvat moniviranomaistehtäviin. Suurin vastaajista on 

Vastaajat

ensihoito poliisi pelastus
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osallistunut moniviranomaistehtävälle kuukausittain tai useammin. Ainoastaan 

muutama vastaaja kertoi osallistuneensa moniviranomaistehtävälle vuosittain tai 

harvemmin.  

 

 

6.2 Viestintä johtamisen työkaluna tilannekuvan muodostumisessa 

 

Viestintä on yksi johtamisen merkityksellisimmistä työkaluista kommunikoinnin 

kannalta. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että Virve-puheryhmien käyttö 

moniviranomaistehtävillä toimii hyvin tai erittäin hyvin. Suurin osa oli sitä mieltä, 

että yhteisten puheryhmien käyttö moniviranomaistehtävällä toimii kohtalaisesti. 

Huonosti yhteisten puheryhmien käyttö toimi vain muutaman vastaajan mielestä.  

 

Moniviranomaistehtävien viestintää olisi vastaajien mielestä perusteltua kehittää 

kollektiivisella viestiliikenneohjeen käyttämisellä. Viestiliikenneohjeessa 

yhteisten puheryhmien käyttö olisi selkeästi määritelty eri toimialojen tarpeet 

huomioiden ja jokainen toimija tehostaisi sen noudattamista. Vastauksien 

vertailussa tuli esille, että organisaatioiden välillä on eroavaisuuksia 

viestiliikennemalleissa muun muassa siinä, millä operatiivisella toimintatasolla on 

lupa automaattisesti käyttää ennalta määritettyjä puheryhmiä. Operatiivisten 

johtajien keskuudessa moniviranomaispuheryhmän käyttö on alkanut paremmin 

vakiintua, mutta sen käyttöä tulee yhä selkeyttää. Vastuksissa esiin nousi 

puheryhmärakenteen haasteellisuus, jatkuvassa kuuntelussa olevien 

puheryhmien määrä sekä käytössä olevien Virve-päätelaitteiden määrän 

rajallisuus, jolloin osa tiedoista hukkuu päällekkäisen viestiliikenteen vuoksi. 

Sopimalla ennakkoon yhteinen toimintamalli viestiliikenteeseen voidaan jokaisen 

toimialan johtamista kehittää. 

 

Yhden virven taktiikalla on hankala toimia movi- tilanteessa.  

Tietoa hukkuu, kun on paljon liikennettä toimialan sisälläkin. 

 

Jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että yhteisesti käytettävät puheryhmät tulisi 

moniviranomaistehtäville määrittää. Suurin osa vastaajista toi esille, että 

operatiivisen johtamisen puheryhmät tulisi olla ennalta sovitut. Tämä 

mahdollistaisi nopean siirtymisen puheryhmiin ja vähentäisi osaltaan ylimääräistä 
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viestiliikennettä. Puolessa vastauksista tuotiin esille myös se, että tilanteesta 

johtovastuussa oleva viranomainen määrittelee moniviranomaisten välisessä 

viestiliikenteessä käytettävät puheryhmät. Näissä vastauksissa korostettiin 

tilanteen yleisjohtajan vastuuta.  

 

Ennalta sovittu puheryhmä, jota automaattisesti käytetään. 

 

Vastuuviranomainen, mutta ennalta sovittujen puheryhmien käyttö 

helpottaa toimintaa jo alkutilanteessa. 

 

Mielestäni sen viranomaisen pitäisi päättää, 

joka lähtöä kokonaisuudessaan johtaa. 

 

Toimiva viestiliikenne on kurinalaista. Merkityksellisen tiedon välittymistä 

voitaisiin vastaajien mielestä tehostaa sillä, että harkitaan, mitä tietoa 

radioliikenteessä välitetään toisille. Yhteisesti harjoittelemalla saadaan luotua 

yhteiset pelisäännöt viestiliikennekäyttäytymiselle. Tällöin epäolennainen tieto ei 

täytä puheryhmiä ja puheviestintä vähenee.  

 

Moniviranomaisjohtamisessa, sen kaikessa tärkeydessä, tulee kuitenkin 

muistaa, että yksinkertainen on kaunista sekä ymmärtää tiedon arvo; mitä 

ja kenelle mikäkin tieto kuuluu. Viestinnän ollessa yksi tärkeimmistä 

asioista onnistuneessa johtamisessa, on kuitenkin muistettava, että 

jokainen ylimääräinen Virve-keskustelu katkaisee käynnissä olevan 

ajatustyön. 

 

Operatiivisten johtajien viestiliikenteen toimivuutta edistäviksi tekijöiksi 

vastauksien perusteella nousi riittävän viestintäkaluston käyttömahdollisuus, 

viestintävälineiden teknologian hallinta, taktisen viestiliikennejohtamisen 

hallitseminen sekä toisten operatiivisten johtajien tunteminen. Operatiivisella 

johtajilla on käytössä johtamisjärjestelmä, josta saatavaa tietoa voitaisiin 

hyödyntää vastaajien mielestä myös moniviranomaisten väliseen viestintään 

nykyistä enemmän. Lisäksi hyvää (lyhyt, selkeä, ytimekäs, oikea-aikainen) 

viestintätapaa noudattamalla viranomaisten välistä viestintää voitaisiin parantaa 

tilanteissa, joissa tietotulva on runsasta.  
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Vastauksissa korostui tarve järjestää yhteisiä koulutustapahtumia. Koulutuksen 

osa-alueena yhteiset moniviranomais (MOVI) -harjoitukset koettiin kehittäviksi. 

Kehittämistavoitteena vastauksista nousi esille tarve tehostaa päälaiteiden 

käyttökoulutusta, jolloin laitteiden ominaisuuksia pystyisi hyödyntämään 

paremmin.  Viranomaisten yhteiset koulutustapahtumat edistävät toisten 

toimialojen tuntemusta myös henkilökohtaisella tasolla sekä auttavat 

ymmärtämään toimialojen johtamiskulttuureita.  

 

Lisäämällä koulutusta (myös laitteisiin liittyvää teknistä koulutusta) 

organisaatioiden sisällä sekä yhteisiä koulutuksia operatiivisille toimijoille. 

 

Toimivan viestinnän peruskivi on mielestäni kuitenkin se, että henkilöt 

tuntevat muutoin toisensa. Kun tietää minkälaiset kasvot luurin tai 

puheryhmän toisessa päässä, kaikki viestintä on helpompaa aiheesta 

riippumatta. Tämän varmistamiseksi yhteiset palaverit, koulutuspäivät tms. 

ovat tärkeitä. 

 

Operatiivisen johtamisen kannalta kriittisten tietojen välittyminen 

viestiliikenteessä koetaan tärkeäksi. Viranomaisten yhteistä puheryhmää 

pidettiin ratkaisevana kanavana välittää nopeasti kriittistä tietoa jokaiselle 

toimialalle. Tällaisiksi tiedoiksi moniviranomaistehtävällä luokiteltiin 

työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot sekä ensimmäisenä kohteen saavuttaneen 

yksikön antama tuulilasiraportti tilanteesta.  

 

Yhteinen puheryhmä on käytännön toiminnan osalta äärimmäisen tärkeä 

työturvallisen ja laadukkaan tehtävän hoitamisen näkökulmasta 

 

 

6.3 Tuulilasiraportti johtamisen tukena 

 

Ensimmäisenä kohteen tavoittaneen yksikön välittämä tuulilasiraportti ei 

vastauksien perusteella ole operatiivisen toiminnan alueellamme rutiininomaista 

toimintaa. Suurin osa vastaajista on saanut joskus tuulilasiraportin ensimmäisenä 

kohteen tavoittaneelta yksiköltä. Yleensä raportin on saanut viidesosa 
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vastaajista. Vastaajista vain yksittäinen on saanut aina tuulilasiraportin 

ensimmäiseltä yksiköltä ja yksi vastaaja ei ollut koskaan saanut tuulilasiraporttia. 

Syynä tiedon välittämisen passiivisuuteen on ollut ennalta määrittelemätön 

käytäntö tuulilasiraportin antamisesta.  

 

Vaikka tuulilasiraportin saaminen ei ole rutiininomaista toimintaa, vastaajien 

enemmistön kokemusten perusteella tuulilasiraportin sisältämien ensitietojen 

merkitys omaan johtamistoimintaan on kaikkien toimialueiden mielestä 

merkityksellistä. Ensimmäisenä kohteen tavoittaneen yksikön tulisi vastaajien 

mielestä välittää tuulilasiraportissa näkemänsä näkymän kriittiset tiedot. Näiden 

tietojen perusteella operatiiviset johtajat tekevät omat toiminalliset päätöksensä 

resurssien tarpeesta ja alustavan suunnitelman toiminnan taktiikasta. Vastaajat 

pitivät tuulilasiraporttia yhtenä merkittävänä johtamisen tukena olevana 

työkaluna. Ensimmäisillä havainnoilla voi olla ratkaiseva merkitys toiminnan 

jatkon kannalta, esimerkiksi sillä, miten nopeasti havaittuihin 

työturvallisuusriskeihin reagoidaan.  

 

Tuulilasiraportilla on hyvinkin suuri vaikutus, 

koska sen pohjalta tulee tehtyä jatkotoimenpiteet. 

 

Tiedoilla oleellinen merkitys eri toimien priorisoinnin kannalta 

sekä lisäjoukkojen hälyttämisen tai hälyttämättä jättämisen kannalta. 

Hyvä raportti helpottaa omaa työskentelyä merkittävästi. 

 

Tuulilasiraportin kriittisiksi koetuissa ydintiedoissa oli vain vähän 

toimialuekohtaisia eroavaisuuksia. Pelastusviranomaisen johtovastuulla 

olevassa liikenneonnettomuudessa moniviranomaistuulilasiraportin toivottiin 

pitävän sisällään tiedot vammamekanismista, onnettomuuden laajuudesta, 

altistuneista, työturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä tiedoista, jotka 

vaikuttavat yksiköiden tehtävien priorisointiin. Vammamekanismiin vaikuttavia 

tietoja ovat osallisten ajoneuvojen tyyppi (esim. henkilöauto, kuorma-auto, 

moottoripyörä), onnettomuuden laatu (esim. kylkikolari, ulosajo, nokkakolari), 

onnettomuusajoneuvojen sijainti, asento sekä muodonmuutokset. 

Onnettomuuden laajuuden välittämistä tuulilasiraportissa toi jokainen toimialue 

vastauksissaan esille. Onnettomuuden laajuuteen vaikuttavat onnettomuudessa 
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osallisena olevien henkilöiden ja ajoneuvojen lukumäärä. Osallisina olleiden 

henkilöiden eli altistuneiden karkea terveydentila tulisi tuoda esille 

tuulilasiraportissa, mikäli mahdollista. Altistuneiden triage eli karkea 

potilasluokitus korostui jokaisen toimialan vastauksissa. Kriittisinä 

työturvallisuustietoina liikenneonnettomuudessa pidettiin työskentely-ympäristön 

(muu liikenne, sääolosuhteet) vaikutusta toiminnalle sekä mahdollisten 

vaarallisten aineiden osallisuutta onnettomuuteen. Tuulilasiraportin sisältämiin 

tietoihin, jotka vaikuttavat yksiköiden tehtävien priorisointiin olivat ihmisten 

irrottamisen tarve puristuksista, mahdolliset vuodot onnettomuusajoneuvoista, 

haitta muulle liikenteelle sekä tulipalon syttymisen mahdollisuus.  

 

Moniviranomaistehtävällä tulipalotilanteessa tuulilasiraportin ydintietojen tulisi 

sisältää vastaajien mielestä tietoa tulipalosta ja henkilöistä, joihin tulipalo 

kohdistuu. Olennaista olisi vastaajien mielestä tuulilasiraportissa määritellä 

tulipalon kohde sekä tulipalon kehittymisvaihe ensimmäisen yksikön tavoittaessa 

kohteen. Kohde määritellään sen mukaan, minkälainen tulipalo on kysymyksessä 

(esim. omakotitalo, kerrostalo, rivitalo, teollisuushalli). Tulipalon 

kehittymisvaihetta voidaan tuulilasiraportissa kuvailla havainnoilla 

savunmuodostuksen väristä ja laajuudesta sekä liekkien voimakkuudesta ja 

näkyvyydestä. Tulipalotilanteessa kriittistä tietoa on myös vaarassa olevien 

ihmisten huomioiminen. Ensimmäisen yksikön tavoittaessa kohteen tulisi heidän 

antamansa tuulilasiraportin pitää vastaajien mielestä sisällään karkea tieto vielä 

mahdollisesti vaarassa olevista ihmisistä, jotka ovat sisällä palavassa kohteessa 

tai sen välittömän vaaran alueella evakuoitavissa.  Altistuneiksi luokiteltiin myös 

henkilöt, jotka ovat päässeet evakuoitumaan turvaan. Yksittäisissä vastauksissa 

tuulilasiraportin tulisi sisältää myös tietoa kohteen tavoitettavuudesta, joiden 

avulla voidaan määritellä yksiköiden ryhmittelyä sekä muutamissa vastauksissa 

koettiin tärkeäksi sanoa tuulilasiraportissa ääneen, mikäli ovat havainneet 

palontutkintaan liittyviä seikkoja.  

 

Poliisin johtovastuulla olevassa rikostilanteessa moniviranomaistehtävällä 

vastaajat pitivät kriittisinä tietoina työturvallisuudesta ilmoittamista, yleiskuvan 

välittämistä tapahtumapaikasta, mahdollisen tekijän ja tekotavan profilointia. 

Työturvallisuuteen liittyen raportin tulisi sisältää havaintoja kohteen ja omaan 

turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä siitä, mikäli kohteessa on aktiivista 
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rikostoimintaa vielä käynnissä. Havainnot mahdollisen tekijän sijainnista ja 

vaatetuksesta vaikuttavat työturvallisuuteen sekä poliisin toimintaan. Myös 

mahdollisen tekotavan ja välineen havainnoinnin raportointi eteenpäin vaikuttaa 

toimialojen taktiseen johtamiseen ja toimintaan. Tekotavalla on myös merkitystä 

potilaan mahdollisten vammojen hahmottamiseen. Lisäksi jos mahdollista, 

vastaajat toivoivat tuulilasiraportin sisältävän karkean arvion potilaiden määrästä 

ja heidän terveydentilastaan.   

 

Suurin osa vastaajista korosti, että tuulilasiraportista tulisi luoda toimialueille 

yhteinen strukturoitu tuulilasiraporttimalli, joka pitäisi sisällään tietyt kriittiset tiedot 

onnettomuustilanteittain. Näiden tietojen perusteella operatiiviset johtajat voivat 

alkaa suunnitella oman toimialueensa toimintataktiikkaa. Myös työturvallisuuden 

merkitys korostui tiedoissa, joita tuulilasiraportin tulisi sisältää. Strukturoidulla 

mallilla voidaan vastaajien mielestä taata paremmin samansuuntaiset linjat 

tiedoista, joita välitetään muille. Ongelmaksi saaduissa tuulilasiraporteissa 

vastaajat olivat kokeneet sen, ettei välitettyä tietoa ole osattu suhteuttaa 

todellisuuteen. Strukturoidun mallin ja koulutuksen avulla tuulilasiraportista 

saadaan vastaajien mukaan tukea antava työkalu operatiiviselle johtamiselle.   

 

Tuulilasiraportin avulla pystyy luomaan etukäteistä tilannekuvaa ennen 

kuin itse on kohteessa ja ennakoivasti miettimään mahdollisia 

tulokynnyksiä, yksiköiden riittävyyttä sekä päivittäistoiminnan sujuvuutta  

sekä etukäteen tehtäviä ilmoituksia 

 

Vastauksien perusteella mielipiteet jakaantuivat kahtia sen kesken kenelle 

tuulilasiraportin tulisi antaa. Jotkut vastaajista olivat sitä mieltä, että vain oman 

toimialan sisällä tulisi jakaa omien yksiköiden raportti. Osan vastaajien mielestä 

tuulilasiraportti tulisi antaa kaikille tehtävään osallistuville yksiköille, mutta vain 

operatiiviset johtajat kuittaisivat tiedot. Hajontaa mielipiteissä oli eri toimialojen 

kesken, joka kuvastaa viranomaisten toimintakulttuurien eroavaisuuksia. 

 

Raportti pitäisi tulla sellaisessa puheryhmässä, että kaikki osalliset 

kuulevat, mutta vain oman sektorin johtajat kuittailevat. Muut vain 

kuulisivat 
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6.4 Tilannekuvan muodostuminen ja ylläpitäminen 

 

Kyselyn mukaan ennen kohteen tavoittamista operatiiviset johtajat tarvitsevat 

tilanteen yleisjohtajalta tietoa oman toimialueensa yksiköiden sijoitteluun 

kohteessa. Tietoja, jotka vaikuttavat yksiköiden sijoitteluun, ovat toiminta-alueen 

johtopaikan perustamispaikka, määritelty tulokynnys sekä mahdolliset 

työturvallisuuteen vaikuttavat tiedot. Lisäksi yleisjohtajalta odotetaan tukea 

antavaa tietoa oman toimialan resurssien johtamiseen. Tällaisina tietoina pidettiin 

yleisjohtajan määrittelemiä tavoitteita ja taktiikkaa tehtävälle, oman toimialan 

päätehtävän määrittelemistä, sekä oikeanlaisten resurssien kohdentamiseen 

tarvittavaa tietoa. Operatiivisen johtamisen tueksi tilanteen yleisjohtajalta 

tarvitaan tietoa, joiden avulla kokonaistilannekuvaa kyetään jo ennen kohteen 

tavoittamista hahmottamaan. Kokonaiskuva muodostuu osallisten pelastamiseen 

vaikuttavista tiedoista, joita on muun muassa osallisten määrä ja mahdollisesti 

suoritetun potilasluokittelun tulos sekä sen hetkinen tilannekuva käytössä olevien 

resurssien osalta. 

 

Lähestymissuunta, sisääntulokohta ja johtopaikka. 

Itse tilanteesta altistuneiden määrä ja karkea toiminnan taktiikka. 

 

Päivittäistilanteissa operatiiviset johtajat, kokemusten perusteella, harvoin 

perustavat toiminta-alueen johtoelimen eli TOJE.  Sen perustamisen hyötyinä 

kuitenkin koettiin, että kaikki operatiiviset johtajat ovat yhdessä paikassa, jolloin 

johtajat voidaan tavoittaa samanaikaisesti.  

 

Tilannekuvan ja sen ylläpitäminen helpottuu, kun voidaan pitää yhteisiä 

palavereja johtopaikalla ilman Virve-viestintää. 

 

Saadaan tarvittaessa eri toimijoiden johdolle nopeasti tietoon muuttunut 

tilanne, joka voi vaikuttaa esim. henkilöstön työturvallisuuteen. 
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TOJEn perustamisen merkittävimpänä haittana koettiin se, ettei operatiivinen 

johtaja saa työrauhaa omalle johtamiselleen. Suuremmassa tilanteessa tilanteen 

yleisjohtajan johtovastuu voi viedä kohtuuttomasti resurssia, jota toiset 

operatiiviset johtajat eivät välttämättä tiedosta.  Viranomaisten perustamassa 

toiminta-alueen johtoelimessä koettiin myös muita häiritseviä tekijöitä 

johtamiselle. Esimerkiksi viestiliikenteestä tulevan tiedon hallinta hankaloituu 

toiminnan keskittyessä intensiivisesti viranomaisten väliseen tiedon vaihtoon, jos 

operatiivisella johtajalla ei ole työparia huolehtimaan osasta viestiliikennettä. 

Muutaman vastaajan mielestä TOJE-työskentely heikentää operatiivisen 

toiminnan hahmottamista, etenkin jos perustamispaikka on valittu väärin. Osa 

vastaajista koki yhteisen toiminta-alueen johtoelimen perustamisen aiheuttavan 

epäselvyyksiä eri toimialueiden johtosuhteiden osalta. Kuudesta vastauksesta 

esille kuitenkin nousi, etteivät he löydä selkeitä haittoja toiminta-alueen 

johtoelimen perustamisessa. Koska TOJEn perustaminen ei ole ollut 

rutiininomaista toimintaa, tulee vastaajien mielestä työskentelyä harjoitella ja 

sopia siihen yhteiset pelisäännöt.  

 

Ärsykkeiden määrä kasvaa ja niitä pitää hallita tavalla, 

joka ei kuluta liikaa energiaa. 

 

En näe selkeitä haittoja, mutta tämäkin asia vaatii selkeät pelisäännöt. 

 

Eri toimialojen operatiivisten johtajien konkreettinen tavoitettavuus lähettyviltä 

mahdollistaa yhteisen tilannekuvan muodostumisen kolmasosan vastaajien 

mielestä. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että operatiivisille johtajille 

tarkoitettu toiminta-alueen johtoelin tulisi perustaa vankkurimuodostelmana 

johtoautoista.  Vankkurimuodostelmassa poliisin, pelastuksen ja ensihoidon 

operatiiviset johtoautot sijoitetaan rinnakkain, kolmion mallisestit (kuvio 7), jolloin 

autojen keskelle jää tilaa yhteistoiminnalle. Pitkäkestoisissa tilanteissa TOJE olisi 

vastaajien mielestä hyvä perustaa yhteisesti sisätiloihin. Toiminta-alueen 

johtoelimen tulisi vastaajien mielestä sijaita selkeällä ja tilavalla paikalla, niin ettei 

se häiritse operatiivista toimintaa. Mutta johtopaikka tulisi järjestää myös siten, 

että operatiiviset johtajat saisivat työrauhan ulkopuolisilta.  Pari vastaajaa toi 

esille, että TOJE tulisi sijaita riittävän etäällä tapahtuman vaikutusalueesta. Pari 

vastaajaa taasen korosti näköyhteyden merkitystä johtopaikalta tilanteeseen. 
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TOJE tulisi vastaajien mielestä järjestää niin, että johtamisen apuvälineitä on 

mahdollista hyödyntää tilannakuvan muodostumisessa. Viestintäyhteyksien 

käyttö tulisi olla TOJEssa toimivaa ja häiriötöntä. Nykyteknologialla tuotettua 

materiaalia tulisi voida jakaa toiminta-alueen johtopaikassa operatiivisten 

johtajien kesken yhteisen tilannekuvan mahdollistamiseksi.  

 

 

KUVIO 7. TOJE vankkurimuodostelma 

 

Vankkurimuodostelma mahdollistaa eri organisaatioiden omien 

johtopaikkojen ja viestiyhteyksien tehokkaan ja häiriöttömän käytön. 

Samalla tiedonkulku viranomaiselta toiselle on sujuvaa ja välitöntä. Myös 

yhteispalaveri nenäkkäin voidaan pistää pystyyn heti kun aihetta ilmenee 

ja yhteistoiminta on joustavaa. 

 

Operatiivisten johtajien tilannekuva muodostuu vastausten perusteella hyvinkin 

moninaisista tiedoista, joita jatkuvasti suodattamalla ja analysoimalla voidaan 

toimintaa johtaa.  Operatiivisten johtajien tilannekuva pitää kuitenkin sisällään 

hyvinkin saman tyyppistä ydintietoa toimialueesta riippumatta. Vastauksien 

perusteella on kuitenkin huomattava, että samainen tieto voi merkitä eri 

toimialalle eri asiaa ja olla prioriteetiltaan eri arvoista.  

 

Ensihoidon kenttäjohtajan tilannekuva pitää sisällään tehtävän luonteesta 

riippumatta osallisten hoitoon liittyvää tietoa, resurssien käytön koordinointia, 

turvallisuuden huomioimista sekä tapahtumatietoa. Osallisten hoitoon liittyvät 

vastaukset on jaettu alaluokkiin: triage, avun tarpeen arvioiti sekä osallisten 

psykososiaalisten tukitoimien tarpeenarviointi. Ensihoidon tilannekuva sisältää 

onnettomuuteen käytettävissä olevat ensihoidon resurssit sekä muiden 

päivittäistoimintojen tilanteiden ja niiden yhteisvaikutusten arviointia. Resurssien 

käyttöön vastaajien mukaan vaikuttaa hälytettyjen yksiköiden määrä ja niiden 
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riittävyys sekä hoitopaikan perustamisen tarve tilannepaikalle. Turvallisuuden 

tilannekuva muodostuu ensihoidon kenttäjohtajalle työturvallisuuteen 

vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi alueen lähestymiseen vaikuttavista 

seikoista sekä sisäisistä ja ulkoisista uhista tilannepaikalla. Tapahtumatietoihin 

kategorioitiin vastauksissa onnettomuustyyppi, vammamekanismi, 

onnettomuuden sijainti sekä vallitsevat olosuhteet onnettomuuspaikalla.  

 

Päivystävän palomestarin tilannekuva muodostuu pelastustoimen vastaajien 

mielestä tapahtumatiedoista, käytettävissä olevista resursseista, toiminnan 

tavoitteista, osallisista sekä tilanteen stabiliteetista. Tapahtumatiedoissa 

pelastustoimen vastaajat muodostivat tilannekuvaa palon kohteen tiedoista ja 

palon vaiheen analysoinnista, onnettomuustyypistä sekä onnettomuudessa 

osallisena olevien ajoneuvojen perusteella. Käytettävissä olevien resurssien 

riittävyyden arviointi, lisäresurssien hälyttäminen sekä kohteessa olevien 

resurssien tehtävien koordinointi sisältyy pelastustoimen tilannekuvaan. 

Toiminnan tavoitteellisuudella tilannekuvassa kuvataan tehtyjä toimenpiteitä, 

toiminnan tavoitteita, taktiikkaa tavoitteiden toteuttamiselle sekä tarvittavaa 

varasuunnitelmaa toteutukselle. Pelastustoimen tilannekuva sisältää vastaajien 

mielestä karkea arvion osallisten määrästä sekä potilasluokituksesta. 

Pelastustoimi keskittyy omassa toiminnassaan vaarassa olevien pelastamiseen 

sekä evakuoimiseen ensihoidon hoitopaikalle. Tilannekuvassa tilanteen 

stabiliteetti kuvastaa tilanteen laajentumista, lisävahinkojen uhkaa sekä 

toimintaympäristön kehittymistä, jolloin myös tarvittavat toimenpiteet muuttuvat.  

 

Poliisin kenttäjohtajan tilannekuva muodostuu heidän toimialueensa vastaajien 

mielestä tapahtumatiedoista, tapahtuneen osallisista, tilanteen mahdolliselle 

haitalle yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, toiminnassa mukana olevista 

resursseista sekä tapahtuman tutkintaan vaikuttavien tietojen keräämisestä. 

Tapahtumatiedot pitävät vastausten perusteella sisällään mitä on tapahtunut, 

aikajänteen tapahtumien kululle, onnettomuuden sijainnin, 

onnettomuusolosuhteiden tarkastelua sekä kohteen tiedot.  Poliisien osallisia 

koskeva tilannekuvaa muodostuu vastausten perusteella tilanteesta riippuen 

osallisten määrästä, mahdollisista tekijöistä, uhreista ja todistajista. Poliisin 

tilannekuvassa haitta yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle on esimerkiksi 

tapahtuman eristämisen ja evakuoinnin tarpeen arviointia sekä onnettomuuden 



44 

 

vaikutuksen arviointia muulle liikenteelle. Toiminnassa mukana olevista 

resursseista poliisin tilannekuva muodostuu pelastustoimen ja ensihoidon 

tehtävistä sekä niissä mahdollisesti tarvittavista poliisin tukitoimista. Tapahtuman 

tutkintaan liittyvä tilannekuva muodostuu poliisin toimialan vastaajien mukaan 

tapahtumien taktisesta ja teknillisestä tutkinnasta sekä tutkinnan turvaamisesta.  

 

Tilannekuvan muodostaminen on tärkeää hyvän johtamistoiminnan  

onnistumiseksi. 

 

Tilannekuvan ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ajanhermolla olemista. Tilannekuvaan 

vaikuttavia tietoja kerätään moninaisesti eri paikoista. Tulosten perusteella esiin 

nousi viisi pääkategoriaa, joiden avulla operatiiviset johtajat ylläpitävät 

tilannekuvaa. Tilannekuvaa pidetään yllä:  

1. hyödyntämällä kohteesta saatavilla olevaa dataa 

2. keräämällä muilta tarvittavaa tietoa  

3. käyttämällä viestintävälineitä 

4. manuaalisella kirjaamisella  

5. hyödyntämällä teknisiä johtamissovelluksia  

 

Kohteesta saatavilla oleva data pitää sisällään jo olemassa olevien asiakirjojen 

hyödyntämistä, sekä olemassa olevien ja tilanteen aikaisten kuvien käyttöä 

tilannekuvan muodostumisessa. Olennaista tietoa tilannekuvan 

muodostamiseen kerätään operatiivisilta toimijoilta, kohteen asiantuntijoilta, 

palavereissa toisilta operatiivisilta johtajilta sekä määritellyltä henkilöltä, joka 

auttaa operatiivista johtajaa tilannekuvan ylläpidossa, kuten esimerkiksi 

päivystäjä tilannekeskuksessa. Vastaajista puolet mainitsi Virven tilannekuvan 

ylläpitämisen viestintävälineenä ja toisena oli puhelin. Manuaalisen kirjaamisen 

tilannekuvan muodostumisessa mainitsi melkein kaikki vastaajista. 

Vapaamuotoista kirjaamista paperille hyödyntää suurin osa vastaajista ja 

resurssitaulun käyttöä tilannekuvan ylläpitämisessä hyödyntää neljäsosa 

vastaajista. Jokainen kysymykseen vastannut ylläpiti tilannekuvaa 

hyödyntämällä teknisiä johtamissovelluksia. Jokaisella toimialalla on käytössä 

sama kenttäjohtojärjestelmä. Lisäksi tilannekuvan ylläpitämisessä hyödynnetään 

tietokonetta sekä sähköisiä päiväkirjasovelluksia.  
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Tilannejohtosovellus, resurssitaulu, tilannepäiväkirjasovellus, 

viranomaisradioliikenne johtajiin sekä alaisiin, jotka toimivat kohteessa, 

paperimuistio. 

 

Tilannekuvan muodostuminen ja johtaminen moniviranomaistehtävällä on 

etenkin tilanteen alussa haasteellista ja vaativaa osan vastaajien mielestä. Siksi 

operatiivisen johtamisen alkutoimia tulee selkiyttää joka kolmannen vastaajan 

mielestä. Lähes yhtä monessa vastauksessa käy ilmi, että yhteistä toimintamallia 

tulisi harjoitella. Vastuksien mukaan kuitenkin moniviranomaisten yhteisesti 

pidetyt harjoitukset ovat jo kehittäneet yhteistoimintaa eteenpäin. Yhteisen 

tilannekuvan jakamisella kyetään vastausten perusteella tukemaan operatiivista 

johtamista toimialojen välillä. Yhtenäisen ja ajan tasalla olevan tilannekuvan 

hahmottaminen parantaa johtamista. Operatiivisessa johtamisessa yhteistyön 

merkitys toimialojen välillä korostuu puolessa kysymykseen vastanneiden 

vastauksissa.  

 

Yhteisellä tilannekuvalla tehostamme tehtävän hoitamista. Samalla 

johtajat voivat tukea toisiaan, vaihtamalla ajatuksia keskenään. 

 

 

6.5 Moniviranomaisyhteistyön kehittäminen Satakunnassa 

 

Melkein kaikki vastaajat toivat esille, että hyviä käytänteitä yhteisen tilannekuvan 

muodostumiseen on käytössä Satakunnassa jo useita. Yhteisiä toimintamalleja 

harjoitellaan säännöllisesti moniviranomaisharjoituksissa, yhteisen 

johtamisenpuheryhmän käyttö on yleistynyt sekä tutustuminen toisen 

organisaation toimintaan on parantanut toisen toimialan tiedon tarpeen 

ymmärtämistä tilannekuvan muodostumisessa. Yhteiset kanssakäymiset ovat 

auttaneet siihen, että operatiiviset johtajat tuntevat toisensa keskenään. 

Vastaajien mukaan TOJEn perustamisen tarve on tiedostettu operatiivisten 

johtajien keskuudessa ja se yleistyy vähitellen. Organisaatioiden välinen 

tiedottaminen on yleistynyt matalalla yhteydenottokynnyksellä sekä aktiivisella 

kommunikoinnilla keskenään. Myös yhteinen päiväkirjasovellus sekä yhteinen 

kenttäjohtojärjestelmän pohja ovat hyviä työkaluja vastaajien mielestä 

operatiivisten johtajien yhteisen tilannekuvan muodostumisessa.  
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MOVI-harjoitukset ovat hioneet viranomaisyhteistyötä hyvään suuntaan 

 

Hyvän yhteistyön pohjana yleisesti meillä on uskoakseni valtakunnan 

kärkipäästä olevaa yhteistyötä viranomaisten välillä. Tätä kautta ovat 

toimijat tulleet tutuiksi keskenään ja ymmärrys myös toisen viranomaisen 

toimialaan erityispiirteistä on kasvanut. 

 

Viranomaisten välisen yhteistoiminnan kehittäminen voidaan vastausten 

perusteella kiteyttää siihen, että tekemällä operatiiviset toimijat tutuiksi 

keskenään, on helpompi tehdä yhteistyötä myös vaativissa tilanteissa (kuvio 8). 

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että yhteiset monipuoliset koulutukset 

kehittävät yhteistoimintaa. Myös säännöllisillä palavereilla sekä yhteisillä 

virallisilla ja epävirallisilla tapahtumilla voitaisiin kehittää operatiivisten johtajien 

välistä yhteistoimintaa. Lisäksi vastaajien mukaan yhteistoimintaa tulisi kehittää 

vakiinnuttamalla yhteinen operatiivisen johtamisen malli Satakuntaan sekä 

helpottamalla entisestään viranomaisten välistä tiedottamista.  

 

Yhteiset harjoitukset ja koulutukset niin, että kaikki toimijat tuntevat toisensa 

ja yhteiset toimintamallit 

 

 

Meidän pitäisi enemmän vielä lähentyä toisiamme kohtaan. Samoilla 

keikoilla olemme ja samaa tehtävää hoitamassa. Kuitenkin jokaisella on 

tehtävä/ tarkoituksensa toiminnalla. Tavoite on kuitenkin kaikilla auttaa 

ihmisiä. Vielä hieman enemmän yhteistä toimintaa. 
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KUVIO 8. Yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksia  

 

 

Tekemällä henkilöt 
tutuiksi keskenään, 

on helmpompi 
tehdä yhteistyötä

VAKIINNUTTAMALLA YHTEINEN
OPERATIIVISEN

JOHTAMISEN MALLI

Matalampi 
kynnys 

osallistua 
movi-tehtäviin

Omat Movi-
virvet 

operatiivisen 
toiminnan 
johtajille

Movi-ryhmien 
akiivisempi 

käyttö

Sopimalla 
yhdessä 

toimintamallit

YHTEISIEN KOULUTUKSIEN 
MONIPUOLISTAMINEN

SÄÄNNÖLLISILLÄ PALAVEREILLA

YHTEISET VIRALLISET JA
EPÄVIRALLISET TAPAHTUMAT

VIRANOMAISTEN VÄLISEN
TIEDOTTAMISEN HELPOTTAMINEN
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Tulosten tarkastelu 

 

 

Ensihoidon kenttäjohtaminen tuli osaksi viranomaistoimin virallisesti vasta 

terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326) ja ensihoitoasetuksen (340/2011) 

voimaan tulon myötä vuonna 2011. Tästä syystä ensihoidon johtamistoiminta 

hakee vielä paikkaansa operatiivisena johtajana. Ensihoito poikkeaa 

toimintatavoiltaan sairaalan sisäisestä terveydenhuoltopalvelusta ja siksi 

ensihoidon ominainen käsitteistö ei ole vielä kovin yleisesti tunnettua.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Satakunnan alueen pelastustoimen, 

poliisin, ja ensihoitopalvelun operatiivisten johtajien kokemuksia yhteisen 

tilannekuvan muodostumisen merkityksestä johtamisen tukena 

moniviranomaistehtävillä. Lisäksi tarkoituksena oli löytää vastausten perusteella 

toimintatapojen yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia tilannekuvan 

muodostumisessa.  

 

Vastaajien määrällisesti tasainen jakautuminen eri toimialojen välillä kuvaa hyvin 

tulosten yleistettävyyttä toimialojen kesken.  Satakunnassa viranomaisyhteistyön 

toimivuuden eteen on tehty töitä ja siinä on kehitytty vuosien saatossa. 

Operatiiviset johtajat kokevat itse kyseisen toiminnan tärkeäksi ja haluavat 

entisestään parantaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Koska 

moniviranomaistehtäviä on kohtalaisen vähän Satakunnan alueella, 

moniviranomaisjohtamisen harjoittelun merkitys jo pienemmissäkin 

päivittäistilanteissa ja yhteisissä harjoituksissa korostui operatiivisten johtajien 

vastauksissa.  

 

Kaikissa aikaisemmin viitatuissa Onnettomuustutkintakeskuksen selosteissa 

korostuu viranomaisten yhteistoiminnan, johtamisen ja viestinnän suuri rooli 

tilanteiden suorittamisessa. Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa, jotka 

käsittelivät tilannetietoisuutta tai yhteistyötä toisen viranomaisen kanssa, nousee 

esille haasteena johtamisen näkökulmasta tehtävänaikaisen tiedon välittäminen 
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toiselle viranomaiselle sekä yhteisen tilannekuvan välittäminen. Norri-Sederholm 

(2015) on väitöskirjassaan tutkinut hätäkeskuksen ja ensihoidon välistä 

tilannetietoisuuden muodostumista ja nostanut esille ensihoidon kenttäjohtajan 

kontekstin. Tutkimuksessa esiin nousseet kategoriat voidaan suoraan verrata 

moniviranomaistehtävien suorittamiseen vaadittaviin tietoihin. 

Tilannetietoisuuden muodostumisen merkityksellisimmät kategoriat ovat 

toimintamallit, päätökset ja keinot. Lisäksi keskeisiä tiedon tarpeen ja välittämisen 

kontekstissa olivat tapahtuman tiedot, tehtävän status, alueen status, 

työturvallisuus ja taktiikka. (Norri-Sederholm 2015.) Liikenne- ja 

viestintäministeriön tutkimusraportissa Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen 

Kuusisto (2005) on nostanut esille jo silloin eri organisaatioiden välisen 

tiedonkulun haasteet koskien päätöksenteon taustalla olevaa tiedonvaihtoa. Hän 

toteaa raportissaan nimenomaan oman organisaation ulkopuolella olevien 

tahojen kanssa tietojen vaihdon hallinnoinnin olevan hankalaa. Raatikainen 

(2017) on omassa yamk-tutkimuksessaan Päivittäistilanteiden 

moniviranomaisjohtaminen Loimaan kenttäjohtoalueella todennut 

vastaavanlaisia haasteita ja kehittämistarpeita moniviranomaisjohtamisessa, 

kuin tämäkin opinnäytetyö tuo esille. Lisäksi hän toteaa tutkimustuloksissaan 

toisen organisaation terminologian ja toimintataktiikan tietämisen vahvistavan 

moniviranomaisjohtajien yhteisen tilannetoistoisuuden muodostumista. Lisäksi 

Ala-Kuusiston (2017) palopäällystön amk-tasoisen kyselyn tutkimukset 

vahvistavat olettamusta siitä, että viranomaistoimijat ovat tietoisia johtosuhteista 

ja tilannekuvan välittämisen tarpeen tärkeydestä, mutta käytännön tasolla tämä 

jää vaillinaiseksi. Myös Raatikainen ja Ala-Kuusisto ovat samoilla linjoilla, että 

yhteistoimintaa moniviranomaistilanteiden ulkopuolella tulee lisätä muun muassa 

yhteisten koulutusten ja harjoitusten muodossa.  

 

Collin ja Valkeala (2012) kumppaneineen ovat (RYMY) ryhmätoiminnan ja 

moniammatillisuuden tutkimus- ja kehittämishankkeessaan tutkineet 

päivystystyön moniammatillisen yhteistyön muotoja ja haasteita. Heidän 

tutkimuksessaan päivystystyön moniammatillisessa yhteistyössä nousi 

samanlaisesti esille kollektiivisesti ymmärretty työn tavoite, joka edellyttää tasa-

arvoisuutta sekä yhteistoiminnan ja tehtävien synkronointia. Heidän 

tutkimustuloksia voidaan verrata yhdenmukaisina myös sairaalaan ulkopuolella 

tapahtuvaan moniviranomaisyhteistyöhön. Tämän opinnäytetyön 
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tutkimustuloksissa korostuu eri viranomaisten toimintojen yhteensovittaminen 

yhteisen päämäärän tavoittamiseksi sekä kollegiaalinen päätöksenteko 

operatiivisten johtajien kesken. Tutkimuksessaan Collin, Valkeala ym. toteavat 

samoin yhteistyötä edistäviksi tekijöiksi molemminpuolisen luottamuksen ja 

kunnioituksen, joiden syntyminen edellyttää tiivistä yhteistyötä, tuntemalla 

yhteistyökumppanit sekä tiedostamalla yhteistyön toimintamallit.  

 

 

7.2 Luotettavuus  

 

Koko tutkimusprosessi tulee olla suunniteltua ja kriittisesti tarkasteltua, jotta 

tuloksia voidaan pitää luotettavina. Tutkimuksen tekijän tehtävänä on näyttää 

raportissaan toteen, että johtopäätökset ovat oikeita. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuuden arviointi on haasteellista, koska esimerkiksi ihmistieteissä, joissa 

selvitellään ihmisten ajattelua ja toimintaa, tutkimuksen standardoiminen on 

jokseenkin mahdotonta. (Kananen. 2017.173.) Kvalitatiivisen tutkimuksen 

luotettavuuskriteerit ovat joustavampia kuin kvantitatiivisen tutkimuksen. 

Laadullisen tutkimuksen tavallisina luetettavuuskriteereinä voidaan kuitenkin 

käyttää esimerkiksi vahvistettavuutta, arvioitavuutta, tulkinnan ristiriidattomuutta, 

luotettavuutta ja saturaatiota. (Kananen 2014, 150–151.) 

 

Työelämäohjaaja on lukenut analysoitavan aineiston ja niiden tulkinnat läpi ja hän 

vahvisti tulkinnan suunnan oikeellisuuden. Jokaisen organisaation 

opinnäytetyötä varten valitsema asiantuntija on lukenut opinnäytetyön raportin ja 

tutkimustulokset läpi ennen niiden julkaisemista ja vahvistavat tulkinnan ja 

tuloksen. Monipuolisesti kerätty evidenssi vahvistaa ilmiön tulkintaa (Kananen 

2014,152). Johtopäätöksiä tehdessä opinnäytetyön tuloksia vertailtiin 

aikaisempiin tutkimuksiin sekä eri tietolähteisiin. Nämä vahvistavat ja tukevat 

tuloksien luotettavuutta.  

 

Opinnäytetyön arvioitavuutta on pyritty parantamaan pitämällä dokumentaatiota 

päiväkirjamaisesti projektin aikana sekä säilyttämällä asianmukaisesti 

alkuperäinen aineisto ja litterointituotokset myöhäisempää tarkastelua varten. 

Riittävällä dokumentaatiolla mahdollistetaan opinnäytetyön ratkaisupolun 

löytäminen (Kananen 2014,153). Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin resurssien 
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säästämiseksi sähköinen kyselylomake, joka osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. 

Avoimet kysymykset ovat tiedonantajan kannalta hankalia ja aikaa vieviä. 

Kysymyksiin vastaaminen haluttiin jättää vapaavalintaiseksi, koska vastaaminen 

koko kyselyyn jää, mikäli pakollisissa kysymyksissä on vaikeiksi koettuja aiheita.  

 

Sähköisen kyselylomakkeen heikkoutena oli, ettei kysymyksiä tai ilmauksia 

kyetty selventämään tarvittaessa tiedonantajan kanssa.  Tuulilasiraportti 

käsitteenä vaikutti olevan osalle vastaajista vieras, vaikka käsite oli 

kyselylomakkeen teeman alussa aukaistu. Myöskin toimia-alueen johtoelin 

(TOJE) oli muutamien vastaajien keskuudessa vieraampi käsite, vaikka sekin oli 

auki kirjoitettu kysymyksen yhteydessä. Kyselylomake lähettiin testattavaksi eri 

toimialueella työskenteleville operatiivisille johtajille. Testauksesta saatiin 

ainoastaan yksi palaute, jonka perusteella lomakkeen toimivuutta ei voinut 

laajemmin arvioida.  

 

Laadullisen aineiston analysointi ja tulkinta on haasteellista, koska siihen ei ole 

olemassa taipumattomia ja täsmällisiä sääntöjä. Siksi samasta aineistosta 

voidaan saada monenlaisia tulkintoja vaihtamalla tutkimusongelmaa ja 

tarkastelukulmaa. Myös aineiston koodaamisessa ja teemoittelussa voi syntyä 

tulkinnanvaraisuuksia analysoijasta riippuen. Samaa aineistoa eri tavalla 

tarkastellessa voidaan saada toisenlaisia tulkintoja. (Kananen 2014,153.) 

Työskentelen itse ensihoidon kenttäjohtajana toiminta-alueella, jonne kysely 

toteutettiin. Ei voi olla kiistämättä, etteikö omalla roolilla olisi ollut merkitystä 

aineiston käsittelyssä. Olen kuitenkin pyrkinyt tietoisesti poistamaan koko 

prosessin ajan omaa asiantuntijuuttani aineiston analysoinnissa ja tulkintoja 

tehdessä. Toisaalta koin ammattitaidon hyödyntäneen itseäni termistöjen 

ymmärtämisessä. Opinnäytetyön aihe valikoitui työelämän ajankohtaisuudella 

sekä tarpeella kehittää tiiviimpää moniviranomaisyhteistyötä Satakunnassa. 

Aiheen rajaus oli moniviranomaisten päivittäistilanteiden hoitamisessa, mutta 

tuloksia voidaan hyödyntää myös kahden viranomaisen suorittamaan 

yhteistoimintatehtävään sekä osaltaan suuronnettomuuksien tilannekuvan 

muodostumiseen ja viranomaisyhteistyöhön. Kysymyslomakkeen teemat valittiin 

lähdekirjallisuuden sekä asiantuntijaryhmän ehdotuksesta sillä perusteella, mitkä 

kategoriat nousivat keskeisiksi tilannekuvan muodostumisen ja johtamisen 

näkökulmasta.  
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7.3 Eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä tulee jokaisessa vaiheessa noudattaa hyvää tieteellistä 

käytäntöä, jotta tutkimus olisi myös eettisesti ihanteellinen. Tutkimuseettiset 

perusajatukset tiedon hankintaan ja julkaisemiseen ovat julkisesti tunnustettuja 

ja niiden noudattamista tulee jokaisen tutkijan seurata. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2015, 23.) Tätä tutkimusta tehdessä on noudatettu hyvää tieteellistä 

käytäntöä rehellisyydellä ja yleisellä huolellisuudella. Eettisyys ei koske 

pelkästään toimintaa aineiston hankinnassa tai raportoinnissa, vaan eettisyys on 

koko tutkimustoiminnan lähtökohta. Tutkijan eettiset ratkaisut vaikuttavat 

tutkimuksen uskottavuuteen (Tuomi 2007, 143.) Tutkimusaihe oli 

työelämälähtöinen ja se koettiin tärkeäksi toiminnaksi tutkia ja kehittää. Ennen 

tutkimuksen aloittamista jokainen organisaatio hyväksyi tutkimussuunnitelman ja 

allekirjoitti tutkimusluvan. Kaikki kolme organisaatiota sitoutuivat 

opinnäytetyösopimuksen allekirjoittamiselle prosessiin.  Opinnäytetyötä 

tehdessä tulee omaa toimintaa tarkastella kriittisesti, avoimesti. Hyvään 

tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkimustyössä on noudatettu rehellisyyttä ja 

tarkkuutta sekä sovellettu eettisiä kestäviä menetelmiä koko tutkimusprosessin 

ajan (Tuomi 2007, 146.) Lähteisiin viittaaminen on tehty asiankuuluvalla tavalla 

ja ajantasaisia lähteitä on käytetty niiltä osin, kuin niitä on ollut saatavissa.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana tulee aina olla ihmisarvon kunnioittaminen, joka pitää 

sisällään tutkittavan suojan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 25; Tuomi 2007, 

145.) Tutkimukseen osallistuminen oli vastaajille täysin vapaaehtoista, eikä 

vastaaminen ole aiheuttanut heille haittaa.  Kyselylomakkeen lähettämisen 

yhteydessä vastaajille selvitettiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet. Vastaajia ei 

pystytä identifioimaan tuloksia tarkasteltaessa. Tutkimusaineistoa on käsitelty 

luottamuksellisesti ja anonyymisti ja ne hävitetään asiankuuluvalla tavalla 

prosessin jälkeen. Koska tutkimusaineisto sisälsi eri viranomaisten kriittisiä tietoja 

heidän toiminnastaan, jokainen organisaatio tarkastaa raportin 

julkaisukelpoisuuden turvaluokituksesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta 

lain (21.5.1999/621) perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut itse 



53 

 

tutkimukseen tai sen tuloksiin. Opinnäytetyöprosessin etenemistä ja tuloksien 

analysointi on kuvattu raportissa totuudenmukaisesti.  

 

 

7.4 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Viranomaisten ylläpitämä tilannekuva päivittäistilanteessa on operatiivisten 

johtajien kuvaamana moninainen ja sen ylläpitämiseen vaaditut tiedot kerätään 

ja päivitetään useasta eri lähteestä. Moniviranomaistehtävillä erilaiset 

toimintamallit ja johtamiskulttuurit tuovat haasteensa yhteisen tilannekuvan 

muodostumiselle sekä toimintojen yhteensovittamiselle. Kyselyn vastauksista 

voidaan päätellä, että moniviranomaisyhteistyö ja johtaminen 

moniviranomaistehtävällä on monimuotoisuutensa vuoksi haasteellista. Myös 

moniviranomaistehtävien vähäisyys ja kokemuksen puute tuovat omat 

haasteensa toiminnalle. Operatiivisten johtajien näkemyksenä viranomaisten 

yhteinen tilannekuva pitää sisällään paljon eri lähteistä saatavaa tietoa, jonka 

jokainen operatiivinen johtaja analysoi omalle toimialalleen sopivaksi 

informaatioksi. Sama tieto voi koskettaa jokaista toimialaa, mutta tiedon vaikutus 

operatiiviseen toimintaa on sidoksissa toimialan tehtäviin. Esimerkiksi 

liikenneonnettomuudessa energiat merkitsevät pelastuksen operatiiviselle 

johtajalle pelastustehtävien suunnittelua, ensihoidon johtajalle energiat 

kuvastavat potilaan mahdollisia vammoja ja niiden vakavuutta ja poliisin 

kenttäjohtajalle taasen onnettomuuden tutkintaan liittyvää tietoa. Voidaan siis 

todeta, että esimerkiksi tieto liikenneonnettomuuden energiasta on jokaiselle 

toimialalle eri tavalla merkityksellinen.  

 

Yhteisellä tilannekuvalla voidaan tukea toisen viranomaisen toimintaa 

välittämällä muille oleellista informaatiota tilanteesta. Operatiivisen johtamisen 

ammattitaitoa heijastaa myös se, että yhteiseen tilannekuvaan jaettu tieto on 

suodatettu niin, ettei se ylimääräisellä tiedolla kuormita tarpeettomasti muita 

johtajia. Satakunnassa ei ole olemassa vielä mallia, mitä tietoja tuulilasirapotin 

pitäisi pitää sisällään. Tuulilasiraportin tarkoituksena on välittää olennaista 

ensitietoa tapahtumapaikan havainnoista. Operatiivisten johtajien tulee 

analysoida saamansa tiedot, joiden perusteella hän suunnittelee toimintaa.  
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Kriittisten tietojen pääkategoriat, joita operatiiviset johtajat käyttävät johtamisen 

tukena tilannekuvan muodostamisessa moniviranomaistehtävällä ovat 

onnettomuuden tapahtumatiedot, osalliset, resurssit sekä toiminnan 

turvallisuutta, tavoitteita ja taktiikkaa kuvaavat tiedot. Tarvittavat kriittiset tiedot 

vaihtelevat vain hieman tilanteen tapahtuman mukaan ja ovat samankaltaiset eri 

toimialoilla. Operatiivista toimintaa johtavien henkilöiden tulee tuntea toisten 

toimialojen perustehtävät mahdollisimman hyvin, jolloin tarvittavat kriittiset tiedot 

kulkevat toimijoiden välillä.  

 

Opinnäytetyön päätelmänä on, että toimiva moniviranomaisyhteistyö edellyttää 

yhteisesti sovittavan toimintamallin juurruttamista jokaiselle toimialalle 

Satakunnassa. Toimintamallin tulee pitää sisällään käytettävät johtamisen 

puheryhmät, strukturoidun tuulilasiraportti-käytännön sekä toiminta-alueen 

johtoelimen perustamisen moniviranomaistilanteissa. Riittävällä 

vuorovaikutuksella ja kommunikaatiolla kyetään ylläpitämään yhteistä 

tilannetietoisuutta operatiivisten johtajien kesken. Tilannetietoisuus ja 

tilannekuva tulee sisäistää jatkuvasti muokkautuvana interaktiivisena 

prosessityökaluna johtamisen päätöksenteossa (kuvio 11). 

 

 

KUVIO 11. Tilannekuva johtamisen ja päätöksenteon tukena (Kilkkilä 2018.) 

 

Lähitulevaisuudessa viranomaisten yhteinen kenttäjohtojärjestelmä KEJO tuo 

osaltaan helpotusta yhteisen tilannekuvan muodostumiseen. Opinnäytetyön 

tulokset korostavatkin niitä seikkoja, joihin tulee kiinnittää huomiota myös 

Tilannekuva

Aikajänne
Ennustava- Tilanteen aikainen- Oppiva
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kenttäjohtojärjestelmän käytössä ja operatiivisten johtajien yhteistyössä. 

Organisaatioiden toiminnalliset eroavaisuudet tekevät yhteistoiminnan 

haasteelliseksi. Kuten tuloksien perusteella voidaan todeta, toimintojen 

yhtenäistämistä toivotaan. Kehittämishaasteena esitänkin viranomaispoolin 

rakentamista, jossa esimerkiksi tuulilasiraportointia varten luodaan strukturoitu 

toimintamalli viranomaisten tarpeisiin perustuen. Tämän jälkeen yhteisen 

toimintamallin vaikutusta johtamiseen voitaisiin tarkastella.  

 

Yhteistyön ja toisen toimialan työn ymmärtämisen parantamiseksi tutkimuksessa 

nousi esille yhteisten koulutustapahtumien järjestämisen. Toisilla toimialoilla on 

varmasti sellaista substanssiosaamista, jonka jakaminen toisille viranomaisille 

edesauttaa yhteistoimintaa.  Kohdennetun koulutustarjonnan luomiseksi 

yhteistoimintaviranomaisille, olisi hyvä toteuttaa kartoitus heidän 

koulutustarpeistaan ristikkäin yli toimialojen. Operatiivisten johtajien 

osaamiskartoituksella voidaan ilmentää koulutuksen tarvetta eri osa-alueilla.  

 

Aiempaa selvitystä tilannekohtaisesta interaktiosta eri viranomaisten välillä on 

vielä suhteellisen vähän.  Jatkotutkimuksena esitetään yhteisten 

kenttäjohtojärjestelmien hyödyntämiseen liittyvät tutkimukset sekä toimialueen 

johtopaikkatyöskentelyn tarkasteleminen. Lisäksi moniviranomaisyhteistyötä 

tarkasteltaessa jatkossa, tulee huomioida sosiaalipäivystys yhtenä operatiivisena 

toimijana onnettomuustilanteissa. Tarvitaan lisätietoa siitä, miten 

sosiaalipäivystys uusimpana komponenttina vaikuttaa viranomaisten yhteisen 

tilannekuvan muodostumiseen. Mielenkiintoista olisi myös jatkossa vertailla 

Satakunnan viranomaisyhteistyön tuloksia alueellisesti johonkin muuhun 

maakuntaan ja heidän toimintakulttuuriin.  
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LIITTEET       
Liite 1. Saatekirje ja kyselylomake    1(6) 
Hyvää alkavaa syksyä P3:set, K1:set ja L4:set 
 
Opiskelen työn ohella Tampereen ammattikorkeakoulussa ensihoitaja ylempi-
AMK tutkintoa akuuttihoitotyön kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmassa. 
Opinnäytetyöni aihe on: Satakunnan viranomaislähdönjohtajien yhteisen 
tilannekuvan merkitys ja sen muodostuminen 
päivittäistilanteessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Satakunnan 
alueen pelastustoimen, poliisin, ja ensihoitopalvelun operatiivisten johtajien 
kokemuksia yhteisen tilannekuvan muodostamisen merkityksestä johtamisen 
tukena moniviranomaistehtävillä.  Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla 
toimintatapojen yhdenmukaisuuksia ja eroavaisuuksia viranomaisten 
lähdönjohtajien tilannekuvan muodostumisessa. Tavoitteena on 
tutkimusaineiston pohjalta luoda toimintamalli viranomaisten yhteistoiminnalle. 
Tutkimus selventää viranomaisten tehtävänkuvaa yhteistoimintatehtävillä ja 
tutkimuksesta saadun tiedon avulla kehitetään viranomaisten välistä 
kommunikaatiota tilannetietoisuuden lisäämiseksi tilannejohtamistoiminnassa. 
  
Tutkimuksen kohderyhmänä on Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoidon 
kenttäjohtajat, Satakunnan pelastuslaitoksen operatiivisessa toiminnassa 
päivystävät palomestarit ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen Satakunnan alueen 
kenttäjohtajat. 
  
Toivoisin, että käyttäisit aikaasi kysymyksiin vastaamiseen ja olisit samalla 
kehittämässä viranomaisyhteistyötä Satakunnassa. Vastausaikaa kyselyyn 
on 9.9.2018 asti.  
  
Vastaaminen tapahtuu alla olevan linkin kautta sähköisesti ja anonyymisti. 
Vastauksia ei pystytä yhdistämään vastaajiin ja vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti. Jokainen tutkimukseen osallistuva organisaatio on 
allekirjoittanut tutkimusluvan ja opinnäytetyön julkaisu tapahtuu heidän 
suostumuksellaan. Turvaluokiteltu versio jää vain viranomaisten käyttöön.  
  
linkki kyselyyn: [#codelink] 
Ystävällisin terveisin  
 
Katri Laaksonen 
Ensihoidon kenttäjohtaja 
Ensihoitokeskus 
Puh. 
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
www.satshp.fi <http://www.satshp.fi> 
  
 
  

https://www.webropolsurveys.com/Recipients/www.satshp.fi
http://www.satshp.fi/
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Moniviranomaisyhteistyö päivittäistoiminnassa 
 
TAUSTA 

1. Oma toimialasi * 

   Ensihoito 
 

   Pelastustoimi 
 

   Poliisi 
 

 

 
2. Kuinka kauan olet toiminut operatiivisena johtajana * 

   alle 5 vuotta 
 

   6-10 vuotta 
 

   11-20 vuotta 
 

   yli 21 vuotta 
 

 
3. Kuinka usein itse osallistut moniviranomaistehtävälle operatiivisena 
johtajana? 

   Joka työvuorossa 
 

   Viikoittain 
 

   Kuukausittain 
 

   Vuosittain tai harvemmin 
 

 
VIESTINTÄ 
 
4. Miten yhteisten VIRVE-puheryhmien käyttö toimii moniviranomaistehtävillä? 

   erittäin hyvin 
 

   hyvin 
 

   kohtalaisesti 
 

   huonosti 
 

   erittäin huonosti 
 

 
5. Miten moniviranomaistehtävien viestintää voitaisiin kehittää? 
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6. Kenen tulisi mielestäsi määrittää moniviranomaistehtävillä yhteiset 
puheryhmät 
operatiivisen toiminnan johtamiseen?  

(Pitäisikö puheryhmät olla ennalta sovittuja, vastuuviranomaisen tai kenen 
tahansa määrittelemiä, joka kokee sen tarpeelliseksi? Vai onko yhteiset 
puheryhmät mielestäsi ylipäätään tarpeellisia?) 

 
 
 
 
7. Vapaa sana moniviranomaistehtävien viestiliikenteestä 
 
 
 
 
 
TUULILASIRAPORTTI  
 
Tuulilasiraportilla tarkoitetaan ensimmäisenä kohteen tavoittaneen yksikön 
välittämää ensitietoa tilanteesta ”tuulilasin läpi” nähtynä.  
 
8. Kuinka usein moniviranomaistehtävällä ensimmäisenä kohteen tavoittanut 
yksikkö antaa tuulilasiraportin? 

   Aina 
 

   Yleensä 
 

   Joskus 
 

   Ei koskaan 
 

 

 

 

 
9. Vastasit, ettet koskaan ole saanut tuulilasiraporttia. Mitkä syyt arvelet 
johtaneen tähän?  
 
 
 
 
10. Minkälainen kokemus sinulla on operatiivisena johtajana tuulilasiraportilla 
saatujen 
ensitietojen merkityksestä omaan johtamistoimintaan? 
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11. Mitä ensitietoja tuulilasiraportin tulee mielestäsi pitää sisällään? 
Liikenneonnettomuudessa 
 
  
 
Tulipalossa 
 
 
 
Rikostilanteessa 
 
 
 
12. Vapaa sana tuulilasiraportoinnista operatiivisen johtajan näkökulmasta 
 
 
 
 
 
TILANNEKUVAN MUODOSTUMINEN JA JOHTAMINEN 
 
13. Mitä tietoa tilanteesta tarvitset moniviranomaistehtävän yleisjohtajalta ennen 
kuin itse operatiivisena johtajana tavoitat kyseisen kohteen? 
 
 
 
 
14. Kuinka usein kohteeseen päästyään toimialojen operatiiviset johtajat 
perustavat toiminta-alueen johtoelimen (TOJE), jossa päivittävät yhteisen 
tilannekuvan? 

   Aina 
 

   Yleensä 
 

   Harvoin 
 

   Ei koskaan 
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      5(6) 
15. Mitä hyötyjä / haittoja koet olevan toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) 
perustamisessa? 
hyödyt 
 
 
 
haitat 
 
 
 
16. Miten TOJE-paikka tulee mielestäsi järjestää yhteisen tilannekuvan 
mahdollistamiseksi?  
 
 
 
17. Mitä toimialasi tilannekuva pitää sisällään? 
Tulipalotilanteessa? 
 
 
Liikenneonnettomuudessa? 
 
 
Rikostilanteessa? 
 
 
 
18. Miten ylläpidät tilannekuvaa moniviranomaistehtävällä? 
Esimerkiksi: mitä välineitä käytät apunasi tilannekuvan ylläpitämisessä? 
 
 
 
 
19. Vapaa sana tilannekuvan muodostamisesta ja johtamisesta 
moniviranomais-tehtävällä: 
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      6(6) 
YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
 
20. Mitä hyväksi havaitsemiasi toimintatapoja yhteisen tilannekuvan 
muodostamisessa Satakunnassa on käytössä? 
 
 
 
 
21. Miten viranomaisten välistä yhteistoimintaa voitaisiin kehittää 
Satakunnassa? 
 
 
 
 
 
22. Kyselyn päätteeksi voit halutessasi kirjoittaa näkemyksesi moniviranomais-
johtamisesta: 
Kaikki mielipiteet ovat arvokkaita ja tervetulleita 
 
 
 
 
 
 

KIITOS OSALLISTUMISESTA 
MONIVIRANOMAISYHTEISTYÖN 

KEHITTÄMISEEN! 
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Liite 2. Esimerkki aineiston luokittelusta   1(4) 
Tuulilasiraportin sisältämät kriittiset ensitiedot liikenneonnettomuudessa, joita 
operatiivinen johtaja käyttää johtamisen tukena toimialoittain.  

 
       

ENSIHOITO    
Alkuperäisilmaisut     Pelkistys nro. 

Miltä näyttää karkeasti (energiat, liikenne-este, altistuneet/määrä). 1.-4. 

Mahdollisten uhrien lukumäärä? Vammaenergia?  
Onnettomuuden osapuolet (esim. HA+rekka) 5.-7. 

Onnettomuuden laajuus, ajoneuvojen sijainti ja määrä. Ympäristön vaaratekijät 
tuleville yksiköille. 8.-11. 

Näkymä onnettomuudesta (millaisia ajoneuvoja, millaiset muodon muutokset) 
Arvio osallisten määrästä 12.-15. 

Mitä on tapahtunut> 2x ha nokkakolari Mitä osallistuneet ihmiset tekee kävelee, 
makaavat, montako heitä näkyy Liikennetilanne, kaistat tukossa, isot jonot Onko 
paloa Työturvallisuutta vaarantavat asiat 16.-21. 

Tilanteen laajuus. Välittömät näkyvät uhat. ( Tulipalo, merkittävä nestevuoto, 
vaarallisia aineita mukana) Näkyvät osalliset, näiden toimintakyky. ( Kävelee, 
makaa, autossa... ) 22.-28. 

Ajoneuvojen määrä&energiat potilasmäärä onko puristuksissa olevia mahdolliset 
työturvallisuuteen liittyvät asiat 29.-34. 

Ajoneuvojen muodonmuutokset ja ajoneuvojen määrä 35.-36. 

Pelkistys Alaluokka yläluokka  
14. Muodonmuutokset AJONEUVOJEN  

MUODONMUUTOKSET 

VAMMAMEKANISMI 

 
35. Ajoneuvojen muodonmuutokset  

9. Ajoneuvojen sijainti 
AJONEUVOJEN SIJAIN
TI  

13. Millaisia ajoneuvoja AJONEUVOJEN TYYPPI  
2. Energiat 

ENERGIA 
 

6. Vammaenergia  
31. Ajoneuvojen energiat   
7. Onnettomuuden osapuolet ONNETTOMUUSTYYPP

I 
 

16. Tapatumatiedot  
27. Näkyvät osalliset OSALLISET 

ALTISTUNEET 
 

17. Mitä osallistuneet ihmiset tekevät  OSALLISTEN KARKEA 
TILA 

 
28. Osallisten toimintakyky  
4. Altistuneet/määrä 

OSALLISTEN MÄÄRÄ 

ONNETTOMUUDEN KO
KO 

 
5. Mahdollisten uhrien lukumäärä  
15. Arvio osallisten määrästä  
18. Montako osallista näkyy   
32. Potilasmäärä   
8. Onnettomuuden laajuus 

LAAJUUS  
22. Tilanteen laajuus  
10. Ajoneuvojen määrä 

AJONEUVOJEN MÄÄRÄ 
 

30. Ajoneuvojen määrä  
36. Ajoneuvojen määrä  
3. Liikenne-este 

LIIKENNEHAITTA 

TEHTÄVÄT 

 
19. Liikennetilanne  
29. Autossa kiinni 

PURISTUKSISSA  
33. Puristuksissa olevat  
20. Onko paloa  

TULIPALONVAARA  
24. Tulipalo  
25. Merkittävä nestevuoto VUOTO  
21. Työturvallisuutta vaarantavat asiat 

UHAT 

TYÖTURVALLISUUUS 

 
23. Välittömät näkyvät uhat.   
34.Työturvallisuuden huomioiminen  
11. Ympäristön vaaratekijät tuleville 
yksiköille. YMPÄRISTÖSTEKIJÄT  
26. vaarallisia aineiden mukanaolo VAK  
1. Miltä näyttää karkeasti  

YLEISKUVA 
NÄKYMÄN VÄLITTÄMIN
EN 

 
12. Näkymä onnettomuudesta   
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2(4) 
POLIISI       

Alkuperäisilmaisut   
  

Pelkistys 
nro. 

Osallisten määrä, tieolosuhteet, vuodot, palot, lisävahinkojen vaara, 1.-5. 

Liikenteen sujuvuus, mahdolliset kuolleet, onko yleistä vaaraa esim. VAK -onnettomuudet 6.-8. 

lyhyt tilannekuva, haittaako liikennettä, vaaditaanko lisää resursseja 9.-11. 

Tilanteesta riippumatta yleiskuva osallisten määrästä, lisävahinkojen riskistä ja 
ulkopuolisista. Ja se on vain ensiarvio, joka muuttuu lisätiedon myötä. Ehkä liikaa pelätään 
sitä, että annetaan väärä kuva tilanteesta vaikkakin se on vain arvio ensisilmäyksellä. 12.-16. 

Loukkaantuneiden määrä / vammojen vakavuus Osallisten ajoneuvojen määrä ja 
ajoneuvotyyppi Ajoneuvojen sijainti ( haitta liikenteelle ) 17.-22. 

Osallisten määrä, ovatko potilaat ulkona autoistaan vai harhailevatko paikalla ympäriinsä. 
Kuvaus tiestä ja nopeusrajoituksesta. Muu liikenne. Kuinka paljon tarvitaan lisäväkeä. 23.-28. 

lyhyt kuvaus onnettomuudesta ja osallisista (uhrit) - onnettomuuden vaikutus liikenteen 
sujumiseen (tie poikki, lisäonnettomuudet mahdollisia) - työturvallisuutta vaarantavat seikat 
( vaaralliset aineet, vaarallinen toiminta, näkemäesteet, olosuhteet haastavat tms) 29.-37. 

Pelkistys Alaluokka yläluokka  
21. Ajoneuvojen sijainti  AJONEUVOJEN SIJAINTI 

VAMMAMEKANISMI  
20. Ajoneuvotyyppi  AJONEUVOJEN TYYPPI  
11. Vaaditaanko lisäresursseja 

LISÄRESURSSIEN TARVE 
LÄHDÖN ESITYKSEN M
UOKKAAMINEN 

 
28. Tarvitaanko lisäväkeä  
30. osallisista OSALLISET 

ALTISTUNEET 
 

7. Menehtyneet VAINAJAT  
18. Vammojen vakavuus  OSALLISTEN KARKEA TILA  
1. Osallisten määrä 

OSALLISTEN MÄÄRÄ 
ONNETTOMUUDEN KO
KO 

 
17. Loukkaantuneiden määrä   
23. Osallisten määrä,   
19. Osallisten ajoneuvojen 
määrä  

AJONEUVOJEN MÄÄRÄ 
 

24. Ovatko potilaat ulkona 
autoistaan vai harhailevatko 
paikalla ympäriinsä  

OSALLISTEN SIJAINTI, PU
RISTUKSISSA 

TEHTÄVÄT 

 
6. Liikenteen sujuvuus 

LIIKENNEHAITTA 

 
10. Haittaako liikennettä  
22. Haitta liikenteelle  
31. Onnettomuuden vaikutus 
liikenteen sujumiseen  
3. Vuodot VUODOT  
4. Palot TULIPALONVAARA  
33. Työturvallisuutta 
vaarantavat seikat  TYÖTURVALLISUUS 

TYÖTURVALLISUUS 

 
35. Vaarallinen toiminta  
8. VAK -onnettomuus 

VAK  
34. Vaaralliset aineet,   
5. Lisävahinkojen vaara 

LISÄVAHINGOT 

 
13. Lisävahinkojen riski   
14. Ulkopuoliset tekijät  
32. Lisäonnettomuudet 
mahdollisuus   
9. Lyhyt tilannekuva 

YLEISKUVA 

NÄKYMÄN VÄLITTÄMIN
EN  

 
12. Yleiskuva osallisten 
määrästä,   
29. Lyhyt kuvaus 
onnettomuudesta   
2. Tieolosuhteet,  

YMPÄRISTÖVAIKUTUS 

 
25. Kuvaus tiestä  
26. onnettomuuspaikan 
nopeusrajoitus   
27. Muu liikenne  
36. Näkymäesteet  
37. Haastavat olosuhteet  
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3(4) 
PELASTUSTOIMI    

Alkuperäisilmaisut     
Pelkistys 
nro. 

Montako ajoneuvoa, Onko ihmisiä ajoneuvoissa sisällä, Missä asennossa ajoneuvot ovat, Onko 
tulipaloa / savua / kipinöintiä, Onko vuotoja, Kulkeeko liikenne. 

1.-6. 

Montako ajoneuvoa, osallisten määrä, nopeudet, ajoradan käyttömahdollisuudet eri suunnilta, 
mahdollisesti tarvittava kalusto 

7.-11. 

Osallisten ajoneuvojen määrä ja laatu (ha/ka /VAK?) - Kulkeeko liikenne paikan ohi? - 
Mahdollinen palo - Missä ja miten onnettomuusajoneuvot ovat? - Henkilömäärä? - Kohteeseen 
pääsy? 

8.-19. 

arvio potilaismäärästä (minkä näkee) - työskentely ympäristö (mm liikenne) - tieto joka kertoo 
millaisin välinein/keinoin pelastustyötä ehkä joudutaan tekemään - mikä tahansa 
poikkeava/ennalta käsittämätön tärkeä tieto 

20.-23. 

Osallisten sijainti Mahdolliset lisävaarat 24.-25. 

lukumäärät (ihmiset, autot, yms.) vaikutus muuhun liikenteeseen muuta poikkeavaa (vaaralliset 
aineet, yms.) Työturvallisuuteen liittyvät asiat, liikenne, liukkaus, minkälaisessa paikassa 
onnettomuus on (esim. mäen takana)yms.) 

26.-34. 

Onko liikennehaittaa ( tarve tien sulkemiseen). Onnettomuuteen osallistuvat ajoneuvot, onko 
vaarallisten aineiden kuljetus. Mikäli on YK-kilvestä vaaratunnusnumeron ja YK-numeron 
ilmoittaminen, minkälainen vuoto on (neste / kaasu). Onko henkilöitä puristuksissa (vaikuttaa 
lisäresurssien hälyttämiseen). Palaako onnettomuusauto(t) 

35.-42. 

henkilöt, määrä ja avun tarve. Onnettomuuskaluston tila sijainti esim. tiellä ja käryää. 
Lisäonnettomuuden vaara. Vaaralliset aineet 

43.-48. 

Ei parannettavaa annettuihin tietoihin. Hyviä olleet ne jotka osattu antaa 49. 

Tilanteen laajuus ja osallistujamäärät. Mitä muita riskejä, mitä ei ollut hälytystiedoissa. Esim. 
kemikaalit ym. 

50.-53 

Pelkistys Alaluokka yläluokka  

3. Missä asennossa ajoneuvot ovat AJONEUVOJEN ASEN
TO 

VAMMAMEKANISMI 

 

17. Miten onnettomuusajoneuvot ovat  

45. Onnettomuusajoneuvojen sijoittuminen 
AJONEUVOJEN SIJAIN
TI 

 

13. Ajoneuvojen laatu (ha/ka /VAK?)  
AJONEUVOJEN TYYPP
I 

 

9. Nopeudet ENERGIA  

37. Onnettomuus ajoneuvot AJONEUVOT 

ONNETTOMUUDEN KOKO 

 

1. Montako ajoneuvoa 

AJONEUVOJEN MÄÄR
Ä 

 

7. Montako ajoneuvoa  

12. Osallisten ajoneuvojen määrä  

27. Autojen lukumäärä  

50. Tilanteen laajuus LAAJUUS  

8. Osallisten määrä  

OSALLISTEN MÄÄRÄ 

 

18. Henkilömäärä  

20. Arvio potilaismäärästä  

26. Osallistuneiden lukumäärät  

43. Henkilömäärä    

51. Osallistujamäärät  

6. Muun liikenteen sujuvuus 

LIIKENNEHAITTA 

TEHTÄVÄT 

 

10. Ajoradan käyttömahdollisuudet   

14. Kulkeeko liikenne paikan ohi  

28. Vaikutus muuhun liikenteeseen   

35. Liikennehaittaa   

4. Onko tulipaloa / savua / kipinöintiä 

TULIPALOVAARA 

 

15. Mahdollinen palo   

42. Palaako onnettomuusauto(t)  

46. Käryääkö onnettomuusautot   

5. Onko vuotoja 
VUODOT 

 

40. Minkälainen vuoto on  

41. Onko henkilöitä puristuksissa  PURISTUKSISSA  

44. Hoidon tarve 
OSALLISTEN KARKEA 
TILA 

ALTISTUNEET 

 

2. Onko ihmisiä ajoneuvoissa sisällä 
OSALLISTEN SIJAINTI 

 

24. Osallisten sijanti   
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23. Mikä tahansa poikkeava/ennalta 
käsittämätön tärkeä tieto 

POIKKEAVA TIETO 

LÄHDÖN ESITYKSEN  
MUOKKAAMINEN 

 

29. Muuta poikkeavaa   

52. Muut riskit, jotka evivät olleet 
hälytystiedoissa.  

 

11. Mahdollisesti tarvittava kalusto 
LISÄRESURSSIN TARV
E 

 

22. Tieto, joka kertoo millaisin välinein/keinoin 
pelastustyötä ehkä joudutaan tekemään 

 

16. Missä 

SIJAINTI 
KOHTEEN  
TAVOITETTAVUUS 

 

19. Miten kohteeseen pääsee  

34. Minkälaisessa paikassa onnettomuus on  

21. Työskentely-ympäristö 
TYÖSKENTELY YMPÄ
RISTÖ 

TYÖTURVALLISUUS 

 

31. Työturvallisuuteen liittyvät asiat TYÖTURVALLISUUS  

32. Muu liikenne  
YMPÄRISTÖVAIKUTUS 

 

33. Liukkaus  

30. Vaaralliset aineet 

VAK(vaaralliset aineet) 
OSANA ONNETTOMUU
TTA 

 

38. Onko vaarallisten aineiden kuljetus   

48. Vaaralliset aineet  

39. vaaratunnusnumeron ja YK-numeron 
ilmoittaminen 

 

53. Kemikaalit  

25. Mahdolliset lisävaarat 
LISÄVAHINGOT 

 

47. Lisäonnettomuuden vaara  

 
 
 
 

Kaikkia toimialoja yhdistävät tekijät  
liikenneonnettomuuden 
tuulilasiraportoinnissa 

Vammamekanismi   

Altistuneet   

Onnettomuuden koko   

Tehtävät   

Työturvallisuus   
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