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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää poikkeustilanneharjoittelun nykytilaa organisaa-
tiossa sekä perehtyä toiminnan osa-alueiden kehittämiseen. Tavoitteena oli käsitellä erilaisia 
harjoitusmuotoja, harjoituksien luomista sekä arviointia. Opinnäytetyön avulla oli tavoitteena 
lisäksi kehittää poikkeustilanneharjoittelua luomalla harjoitussuunnitelma harjoittelun tueksi 
tulevaisuutta ajatellen. Työ on toteutettu Finavian APOC:n alaisuudessa. 
 
Harjoitussuunnitelman tarkoitus on ohjata toimintaympäristössä tehtävää harjoittelua uuteen 
suuntaan ja antaa raamit lisäkehitykselle sekä varsinaiselle päätöksenteolle. Suunnitelma on 
ehdotus ja yleistason kuvaus siitä, minkälaisia tavoitteita tiettyihin harjoituksiin voidaan aset-
taa valittujen poikkeustilanteiden kohdalla. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan, miten har-
joitusprosessi voidaan saatavia resursseja myötäillen toteuttaa niin, että se palvelisi tarkoi-
tusta teoriapohjan sekä tutkimuksen yhdistelmänä.  
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa-
alue käsittelee varautumisen ja valmiuden, henkilöstön, tilannekuvan sekä tilannejohtamisen 
kehittämistä harjoittelun avulla. Toinen osa-alue pureutuu harjoittelumuotoihin sekä harjoi-
tusten luomiseen ja jälkipuintiin. Harjoitusten luominen on jaettu eri osa-alueisiin siihen liit-
tyvien komponenttien mukaisesti. Teoriapohja pohjautuu julkaistuihin kirjallisuus- ja verkko-
aineistoihin sekä asiantuntijahaastatteluihin. Poikkeustilanneharjoittelun nykytilaa organisaa-
tiossa on tutkittu henkilöstölle suunnatun kyselytutkimuksen sekä havainnoinnin avulla. Teo-
reettisen viitekehyksen sekä tiedonkeruumenetelmillä saadun tiedon yhdistelmä on muokattu 
sekä kohdennettu niin, että opinnäytetyön tavoitteet täyttyvät.  
 
Opinnäytetyön tulokset ovat moniulotteiset. Harjoittelu on ratkaisevassa osassa varautumisen 
ja valmiuden, henkilöstön, tilannekuvan sekä tilannejohtamisen kehittämisessä. Osa-alueet 
limittyvät harjoittelun osalta suurelta osin keskenään ja vaikutussuhteita eri osa-alueiden vä-
lillä ei voi olla huomaamatta. Harjoittelu on nykyisellä tasolla riittämätöntä ja siinä on paljon 
kehitettävää, jotta se palvelisi kaikkia toimijoita sillä tasolla kuin olisi parhaimmassa tapauk-
sessa mahdollista. Harjoitusmäärien ja harjoitusmuotojen lisääminen moninaistaisi harjoitte-
lua ja loisi tarvittavaa jatkumoa joka tämänhetkisestä harjoittelusta puuttuu. Jotta harjoituk-
set vastaisivat mahdollisimman hyvin haluttua tarkoitusta ja asetetut tavoitteet olisi mahdol-
lista saavuttaa, tulisi harjoitusprosessiin panostaa ja sitouttaa resursseja. Jatkokehitysehdo-
tuksina on esitetty toimijoiden välisen yhteistyön sekä tehtävien ymmärtämisen lisäämistä 
sekä harjoittelukontekstissa, että sen ulkopuolella. Tämän opinnäytetyön keskittyessä rajauk-
sen puolesta pelkästään sisäiseen tarkasteluun, olisi viranomaispuolen mukaan ottaminen sel-
vityksessä tarpeellista tiedon lisäämiseksi. 

 
 

Asiasanat: Harjoittelu, harjoitusmuodot, kehittäminen, poikkeustilanne  

  



 

 

 
Laurea University of Applied Sciences 
 
Degree Programme in Security Management 
Bachelor's Thesis 
 

Abstract 
 

 

Elina Vesa 

Development of Emergency Situational Training at the Helsinki-Vantaa Airport 

Year  2019 Pages 70 

 
The purpose of the thesis was to examine the current state of emergency training in the or-
ganization and to study the development of the areas of activity. The purpose was to scruti-
nize different forms of training, creating exercises and evaluating. The purpose of the thesis 
was also to develop an emergency situational training by creating an exercise plan for the fu-
ture. The thesis was commissioned Finavia's APOC.  
 
The purpose of the exercise plan is to guide the exercising in the operating environment to a 
new direction and provide a framework for further development and actual decision making. 
The plan is a proposal and a general description of what goals can be set for specific exer-
cises in the selected emergency situations. In addition, the plan takes into account how the 
training process can be implemented in accordance with the available resources to serve the 
purpose as a combination of theory and research.  
 
The theoretical framework of the thesis consists of two sections. The first section covers the 
development of preparedness and readiness, personnel, situational image, and situational 
management through training. The second section focuses on the forms of training, the crea-
tion of exercises and the aftermath. The creation of exercises is divided into different areas 
according to the related components. The theoretical framework bases on published litera-
ture and online materials, as well as expert interviews. The current state of emergency train-
ing in the organization has been studied by the means of observation and a survey directed at 
the personnel. A combination of the theoretical framework and the collected information has 
been modified and targeted so that the objectives of the thesis are fulfilled. 
 
The results of the thesis are multidimensional. Exercising is crucial in developing prepared-
ness and readiness, personnel, situational image and situational management. The areas are 
in many ways convergent and the interactions between different areas cannot be overlooked. 
The current level of training is inadequate, and it should be developed to serve all actors at 
the best level possible. Increasing the amount of exercises and forms would multiply the 
training and create the necessary continuum that is absent from the current training. In order 
for the exercises to match the desired purpose and the set goals be achieved, everyone 
should invest in the process and commit resources to it. Further development suggestions in-
clude increasing cooperation between actors and understanding tasks both within and outside 
the training context. Since this thesis solely focuses on internal review, getting acquainted 
with the activities of the authorities is necessary to increase knowledge. 
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1 Johdanto 

Kahvipöytäkeskusteluissa kuulee esimerkkejä siitä, kuinka yleisesti työpaikoilla ei osata nor-

maalista poikkeavassa tilanteessa toimia tehokkaasti tai tilanteen edellyttämällä tavalla, ja 

pahimmissa tapauksessa toiminta keskeytyy joko tahattomasti, tai se joudutaan keskeyttä-

mään, jottei suurempaa vahinkoa syntyisi. Tällaisissa tilanteissa yleensä pyritään löytämään 

syyllinen, joko työntekijä joka epäonnekseen sattui olemaan työvuorossa ilman tarvittavaa 

koulutusta, tai esimies, joka ei ollut tarjonnut riittävästi koulutusta ja informaatiota tilan-

teen käsittelemiseksi. Toiminnan kehittämisen ja jatkuvuuden hallinnan kannalta poikkeusti-

lanteiden harjoittelu on tärkeässä asemassa, sillä sen kautta mahdollisia skenaariotilanteita 

on mahdollista käydä läpi ja tutustuttaa henkilöstö toimimaan tietyissä tilanteissa. Harjoitte-

lun on todettu tuovan varmuutta suorittamiseen, oli kyseessä sitten fyysinen tai tekninen suo-

ritus, tai esimerkiksi työtehtäviin liittyvä toiminnallinen suoritus.  

Helsinki-Vantaan lentoasema on toimintaympäristönä verrattavissa isoon rattaistoon, jossa lä-

hestulkoon kaikki toiminnot linkittyvät jollain tapaa toisiinsa, luoden kokonaisuuden 

syyseuraussuhteita. Tällaisessa ympäristössä toimiminen vaatii osaamistasoa jokaiselta henki-

löstön jäseneltä ja ymmärrystä tapahtumaketjuista sekä toiminnan osista. Toimintaympäristö 

muuttuu jatkuvasti ja oman ammattitaidon ylläpitäminen on haastavaa. 

Suoritin korkeakoulututkintoon liittyvän toisen harjoitteluni Finavian APOC:ssa. Harjoittelun 

aikana mielenkiintoni lentokenttäympäristöä kohtaan kasvoi ja koin opinnäytetyön tekemisen 

mieleiseksi vaihtoehdoksi ja luonnolliseksi seuraamaksi harjoittelusta. Kokonaisuutta on lä-

hestytty useasta eri näkökulmasta opinnäytetöiden osalta jo aikaisemmin, mutta poikkeusti-

lanneharjoittelun nykytilan selvittäminen ja kehittäminen etsi vielä tekijäänsä. 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain sisäistä tarkastelua, jättäen viranomaistahon rajauk-

sen ulkopuolelle. Vaikka viranomaistoiminta on monessa tilanteessa lähellä Finavian yksiköi-

den toimintaa ja toiminta lomittuu joissakin poikkeustilanteissa varsin vahvasti yhteen, on 

johtovastuu viranomaisilla tilanteen sitä vaatiessa. Opinnäytetyön ideana on selvittää poik-

keustilanneharjoittelun nykytilaa kyselytutkimuksen sekä havainnoinnin kautta ja perehtyä 

erinäisten toiminnan osa-alueiden kehittämiseen teoreettisten näkökulmien kautta. Tarkoi-

tuksena on kehittää poikkeustilanneharjoittelua ilmenneiden seikkojen sekä teoriapohjan 

avulla, luoden harjoitussuunnitelman harjoittelun tueksi tulevaisuutta ajatellen. 
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1.1 Keskeiset käsitteet 

AOS 

AOS (Airport Operational Status) on tilannekuvan ylläpitämisen ja sen jakamiseen tarkoitettu 

järjestelmä, jota APOC pääasiassa käyttää. Tiedon jakaminen järjestelmän kautta on mahdol-

lista sähköpostilla, tekstiviestillä, verkkoselaimen ja mobiiliapplikaation avulla halutulle koh-

deryhmälle. Järjestelmä toimii sekä mobiilisti, että verkkoselaimella.  Poikkeustilanteissa 

APOC päivittää tilannetietoa järjestelmään, jonka kautta se on katsottavissa, toimien myös 

näin ollen tilanteiden päiväkirjana. (Henkilö A 2019.) 

APOC 

APOC (Airport Operations Center) on Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatiokeskus. Operaa-

tiokeskus toimii Finavian alaisuudessa ja sen tarkoituksena on tuottaa tilannekuvaa lentoken-

tältä toimien tilannekuvakeskuksena sekä poikkeustilanteissa osana lentokentän johtokes-

kusta ja poikkeustilanneviestinnästä vastaavana tahona. Tarkoituksena on kerätä jatkuvasti 

tietoa lentoaseman tilasta ja siirtää analysoitua informaatiota keskukselta muille toimijoille, 

sekä sidosryhmille. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat 

huolintayhtiöt, Finavian yksiköt, lentoaseman johto sekä viranomaiset. APOC toimii jokaisena 

päivänä vuodessa, ympäri vuorokauden. (Henkilö A 2019.) 

POIKKEUSTILANNE 

Poikkeustilanne määritellään toimintaympäristöstä riippuen hieman eri tavalla. Tässä yhtey-

dessä poikkeustilanne kattaa tapahtumat, joiden mahdolliset seuraukset ovat luokiteltavissa 

merkittäviksi häiriöksi tai voivat lamaannuttaa toiminnan lentoasemalla.  Poikkeustilanteiden 

hallintajärjestelmä on kehitetty tilanteiden hallitsemiseksi, jonka yksi tärkeä osa on johtamis-

järjestelyt poikkeustilanteissa. Esimerkiksi laajat järjestelmähäiriöt, lento-onnettomuudet, 

terrorismi ja siihen liittyvä uhka, voimakkaat sääilmiöt ja tulipalot ovat poikkeustilanteita. 

Vaikka poikkeustilanne olisi viranomaisen johtovastuun alla, lentoaseman omat prosessit ti-

lanteiden varalta toimivat samanaikaisesti, kuitenkin yhteistyössä muiden toimijoiden sekä 

viranomaisten kanssa. (Nikkinen 2018, 8.) 

TC 

TC (Terminal Control) vastaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajavirtojen hallinnasta 

terminaalissa. Työnkuvaan kuuluu lähtöselvitystiskien ja saapuvan matkatavaran luovutuksen 

allokointi, non-Schengen vaihtoliikenteen kulkureittien suunnittelu sekä turvatarkastajien si-

joittelun suunnittelu matkustajavirtojen tarpeen mukaisiksi. (Henkilö A 2019.) 
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TILANNEJOHTAMINEN 

Tilannejohtaminen tarkoittaa tehostettua poikkeustilanteiden hallintaa, joka perustuu enna-

koivaan tilanteen havaitsemiseen ja johtamistarpeiden tunnistamiseen. Tarkoituksena on var-

mistaa havaitseminen, ennakoiminen, tilannekuvan muodostaminen ja ylläpito sekä nopea 

päätöksenteko, riittävän aikaisessa vaiheessa. (SecMeter 2018.) 

TILANNEKUVA 

Tilannekuva on ainutlaatuinen, yksittäisistä tiedoista koostettu kuvaus tilanteesta, sen ai-

heuttamista tapahtumista, vallitsevista olosuhteista, suorituskyvystä, tilanteesta tehdystä 

analyysista ja tulkinnasta sekä erilaisten toimijoiden valmiudesta toimia. Tilannekuvan koos-

tamisessa vaaditaan kattavaa sekä inhimillistä tietoa eri osa-alueilta ja osaamista järjestel-

mistä saatavan tiedon lisäksi. Tilannekuva muodostuu tilannetiedoista, eli tiettyä tilannetta 

hetkellisesti kuvaavista tiedoista ja antaa pohjan tilannetietoisuudelle. (Laihonen, Hannula, 

yms., 28; Valtioneuvosto 2010, 90.) Tilannekuva on kokonaisuus asioita, jotka on mahdollista 

jakaa muiden toimijoiden kanssa, ollen tällä tavoin objektiivisempi määre kuin tilannetietoi-

suus. Kuitenkin jakamisen yhteydessä on otettava huomioon mahdollisuus oman tulkinnan vai-

kutuksesta kokonaiskuvaan. (Koistinen 2011, 11.) 

TILANNETIETOISUUS 

Tilannetietoisuus on tulkinnanvarainen ymmärrys tapahtuneista asioista ja olosuhteista, jotka 

vaikuttivat tapahtumiin. Tulkinnanvaraisuus muodostuu yksikön omien kokemuksien ohjaa-

mana. Tilannetietoisuus kattaa myös tilannetietojen havaitsemisen sekä ymmärtämisen, toi-

mijoiden tavoitteet sekä erilaiset skenaariot tilannetietojen kehittymisestä, jotka tukevat 

päätöksien tekemistä tietyistä asioista sekä asiakokonaisuuksista. Tilannetietoisuuden ko-

koamiseen vaikuttavat useat tekijät henkilön taustasta sekä tilanteellisista tekijöistä. Optimi 

tila on tietää, mitä ympärillä tapahtuu sekä osata toimia tietojen perusteella. (Valtioneuvosto 

2010, 90; Koistinen 2011, 11.) 

VARAUTUMINEN 

Varautuminen käsittää toiminnan, jonka tarkoituksena on varmistaa erinäisten tehtävien häi-

riötön hoitaminen ja suorittaminen sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeat toimenpiteet, 

joita mahdollisesti tarvitaan poikkeustilanteessa. Varautumiseen on luettavissa esimerkiksi 

koulutus ja erilaiset valmiusharjoitukset. (Turvallisuuskomitea 2017, 94.) 
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1.2 Toimintaympäristö 

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä kohosi vuonna 2017 lähes 19 miljoonaan ja 

vuosittain sieltä nousee ja laskee n.178 000 lentoa. Keskiverto päivän matkustajamäärä on ky-

seisenä vuonna ollut 51 760. Numerot osoittavat Helsinki-Vantaan olevan suomen vilkkain len-

toasema ja kasvattaakseen matkustajamääriä sekä parantaakseen palveluita, on lentoase-

malla käynnissä liki miljardin euron kehityshanke, jonka odotetaan päättyvän vuonna 2020. 

(Finavia 2017.) Helsinki-Vantaan lentoasemaa operoi ja ylläpitää suomalainen, valtion omis-

tama lentokenttäyhtiö Finavia. Finavia operoi 21 lentoasemaa eri puolilla maata. (Finavia 

2019a.) 

Finavian tehtävänä on edistää kansalaisten liikkumista sekä kansainvälisyyttä, mutta myös 

suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä. Näihin pyritään tuottamalla matkus-

tajille sekä lentoliikenteelle palveluita, jotka ovat kustannustehokkaita, laadukkaita sekä tur-

vallisia. Toimintaa ohjaavat arvot, yhteiset toimintaperiaatteet, eettiset ohjeet sekä asiakas-

lupaus ”For smooth travelling”. Kulmakiviksi laskettavien turvallisuuden, asiakaslähtöisyyden, 

tehokkuuden, uudistumis- ja yhteistyökyvyn, avoimuuden sekä vastuullisuuden lisäksi pyrki-

myksenä on toimia mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla. Mutkatonta 

matkustamista ja asiakastyytyväisyyttä tavoitellaan tarjoamalla kattavat-, turvalliset- sekä 

luotettavat palvelut, ainutlaatuinen asiakaskokemus sekä tehokkuutta niin aikaa kuin myös 

rahaa säästävällä tavalla. Finavian visiona on tarjota niin matkustajille kuin myös lentoyhti-

öille hyvät, maailmanluokan palvelut ja tavoitteena on niiden kehittäminen, lentoasemaver-

koston kannattavuuden parantaminen sekä sijoittuminen kaikissa toiminnoissa maailman par-

haiden toimijoiden joukkoon. (Finavia 2019b.) 

Väestömäärään peilattuna Suomesta on poikkeuksellisen kattavat lentoyhteydet maailmalle. 

Helsinki-Vantaan lentoasema on suosittu kauttakulkukenttä, sillä se yhdistää Euroopan ja Aa-

sian mantereet nopeimmalla sekä suorimmalla lentoyhteydellä. Samalla se on Pohjois-Euroo-

pan johtava kaukoliikennekenttä sekä merkittävä solmukohta eurooppalaisessa lentoliiken-

teessä. (Finavia 2019b.) 

Finavian kustannusrakenteeseen, investointeihin sekä operatiiviseen toimintaan vaikuttavat 

erilaiset kansainväliset sekä kansalliset viranomaismääräykset, etenkin turvallisuuteen ja ym-

päristöasioihin liittyen. Finavia huolehtii matkustajaliikenteen turvallisuudesta sekä sujuvuu-

desta muun muassa rakennuttamalla, huoltamalla sekä ylläpitämällä lentoasemien infra-

struktuuria. Näitä toteutetaan esimerkiksi liikennejärjestelyillä, turvatarkastuksilla, opas-

teilla ja neuvonnalla terminaalissa sekä lentoasemien tietoliikenne-, valaistus- ja lämmitys-

ratkaisuilla. Vastuualueina ovat myös kiitoteiden sekä muun lentoliikenteen vaatiman infra-

struktuurin kunnossa pitäminen. Finavia vuokraa lentoasemien toimi- ja liiketiloja toimijoille, 

jotka tarjoavat palveluita matkustajille sekä lentoyhtiöille. Lentoasemien palvelutarjontaa ja 

–tasoa kehitetään yhdessä kyseisten toimijoiden kanssa. (Finavia 2019c.) 
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Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet sisältyvät Finavian hallinnointiperiaattei-

siin, jotka on vahvistettu 26.8.2016 Finavian hallituksen kokouksessa. Keskeinen osa yhtiön 

riskienhallintaa on toimialaan liittyvä turvallisuudenhallintajärjestelmä. (Finavia 2019d.) Fi-

navia on toimintansa osalta sitoutunut vastuullisuuteen sekä lentoasemien kehittämiseen kes-

tävällä tavalla. Rooli kansainvälistymisen, liikkuvuuden sekä yhteiskunnan kilpailukyvyn edis-

täjänä kuuluu osaksi yhtiön yritysvastuuseen. Tavoitteena on taata merkittävän eurooppalai-

sen lentoliikenneoperaattorin status myös tulevalla vuosisadalla. Finavian yritysvastuu-työtä 

ohjaavat ”turvallisuuskulttuuri sekä arvot, asiakaslupaus, ympäristöpolitiikka, toimintaohjeet, 

eettiset periaatteet ja hyvä hallintotapa”. Yritysvastuu huomioidaan päätöksenteossa koskien 

liiketoiminnan kehitystä. Sidosryhmien kanssa kommunikoiminen palautteen keräämiseksi li-

sää ymmärrystä esimerkiksi kuluttajien, henkilöstön, asiakkaiden sekä lentoasemien naapu-

rustojen tarpeista ja odotuksista. (Finavia 2019e.) 

1.3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä teoreettisella tasolla harjoituksien luomista ja arvioin-

tia prosessina sekä harjoittelun vaikutuksellisia mahdollisuuksia valmiuden ja varautumisen, 

tilannekuvan, henkilöstön sekä tilannejohtamisen kehittämiseen. Lisäksi työssä tulisi määrit-

tää erilaiset harjoitusmuodot, selvittää kuinka kyseisiä muotoja voidaan käyttää hyväksi poik-

keustilanneharjoittelussa tai sen suunnittelussa. Tarkoituksena on selvittää poikkeustilanne-

harjoittelun nykytilaa organisaatiossa henkilöstölle suunnatun kyselytutkimuksen sekä havain-

noinnin avulla. Yhdistettynä teoreettiseen viitekehykseen sekä erinäisillä tutkimusmenetel-

millä saatu tieto tulisi muokata ja kohdentaa niin, että opinnäytetyön yleisen tason tavoite, 

Helsinki-Vantaan lentoaseman poikkeustilanteiden harjoittelun kehittäminen toteutuu harjoi-

tussuunnitelman kautta sekä on mahdollista koota tiivis yhteenveto siitä, kuinka harjoituksissa 

esille nousseet kehityskohdat voidaan tuoda käytäntöön. 

Opinnäytetyö on pääosaltaan toiminnallinen, tavoitteenaan tuottaa konkreettinen lopputuo-

tos toimeksiantajan käyttöön harjoituksien suunnittelua varten, mutta sisältää myös välttä-

mättömiä tutkimuksellisia osia riittävän sisällön tuottamiseksi ja opinnäytetyön tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Lopputuotoksena toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda yläta-

son harjoitussuunnitelma organisaation käyttöön. Tutkimuksellisuuden vuoksi työtä varten 

määriteltiin tutkimuskysymykset, joihin pyritään vastaamaan niin teoriapohjan, kuin myös 

muiden tiedonkeruumenetelmien kautta. 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Kuinka harjoittelun avulla voidaan kehittää varautumista ja valmiutta, henkilöstöä, tilanneku-

vaa sekä tilannejohtamista? 
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Miten harjoitukset tulisi suunnitella, luoda sekä arvioida, jotta ne antaisivat kokonaisuutena 

mahdollisimman paljon? 

Millaiseksi henkilöstö kokee poikkeustilanteiden harjoittelun nykytilan kyselytutkimuksen pe-

rusteella? 

1.4 Opinnäytetyön rakenne ja rajaus 

Opinnäytetyö rakentuu pääasiassa seitsemästä isosta kokonaisuudesta, jotka ovat jaettu pie-

nempii osiin. Johdanto- ja teoriaosuuksien jälkeen esittelen työssä käytettävät tutkimusme-

netelmät, tehtyjen tutkimuksien luonteen ja käytännönprosessin sekä niiden tulokset. Ennen 

varsinaisia johtopäätöksiä ja pohdintaa, kuvailen opinnäytetyön varsinaisen tuotoksen.  

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan vain sisäistä tarkastelua, jättäen näin ollen viranomaistoi-

minnan käsittelyn ulkopuolelle. Vaikka suurin osa poikkeustilanteista on viranomaisvetoisia ja 

johtovastuu kyseisissä tilanteissa siirtyy viranomaisille, on lentoaseman operatiivinen toiminta 

kuitenkin pyrittävä säilyttämään tilanteista riippumatta mahdollisimman normaalina. Poik-

keustilanteissa Finavian yksiköt toimivat viranomaisten johtovastuun alla ja toimivat saatujen 

ohjeiden mukaisesti, kuitenkin käynnistäen samalla omat toimintaprosessinsa mahdollistaak-

seen lentoaseman muun toiminnan mahdollisimman häiriöttömän hoitamisen, niiltä osin kuin 

se on poikkeustilanteen luonteen mukaan mahdollista. Opinnäytetyössä sivutaan viranomais-

toimintaa, sillä se vaikuttaa kuitenkin lentoaseman toimijoiden toimintaan, mutta siihen ei 

perehdytä sen syvällisemmin. 

2 Teoreettinen viitekehys 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta osa-alueesta. Ensimmäinen osa-

alue käsittelee harjoittelun mahdollisuuksia erilaisten osa-alueiden kehittämisessä. Tällaisia 

osa-alueita ovat varautuminen ja valmius, henkilöstö, tilannekuva sekä tilannejohtaminen. 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on löytää vastauksia kysymyksiin, kuinka harjoitte-

lun avulla voidaan kehittää edellä mainittuja osa-alueita.  

Toinen osa-alue pureutuu itse harjoitteluun, sen erilaisiin muotoihin sekä harjoitusten luomi-

seen sekä jälkipuintiin. Harjoitusten luominen on jaettu eri osa-alueisiin siihen liittyvien kom-

ponenttien mukaisesti. Vastaten kysymyksiin miten harjoitukset tulisi järkevästi suunnitella, 

luoda sekä arvioida, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin haluttua tarkoitusta ja tavoit-

teet olisi mahdollista saavuttaa. 

2.1 Varautumisen ja valmiuden kehittäminen 

Varautuminen kattaa toiminnan, jonka tarkoituksena on varmistaa tehtävien mahdollisimman 

häiriötön suorittaminen sekä tavallisesta toiminnasta eriävät toimenpiteet poikkeustilantei-
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den aikana. Sen tavoitteena on luoda poikkeustilanteiden hallinnan vaatimat edellytykset. Va-

rautumiseen lukeutuvat toimenpiteet sisältävät valmiussuunnittelun, jatkuvuudenhallinnan, 

etukäteisvalmistelut sekä henkilöstön koulutuksen ja erilaiset toiminnan harjoitukset. (Tikka-

nen 2016, 2-4; Turvallisuuskomitea 2017, 9.) 

Varautumisen prosessi (Kuvio 1) aloitetaan suunnitteluvaiheella, joka sisältää keskeisten toi-

mintojen sekä toimijoiden määrittelemisen, riskiarvion koskien sekä määriteltyjä toimintoja 

että myöskin eri yhteistyöhön liittyviä mahdollisuuksia. Käytössä olevien resurssien tunnista-

minen sekä arvioiminen vaikuttaa lisäksi suunnitelmien laatimiseen. Suunnitelmien toimivuus 

sekä eri toimijoiden ja henkilöstön osaaminen varmennetaan erilaisten harjoituksien sekä 

koulutuksien avulla. Varautumisella pyritään ennakointiin käymällä harjoituksissa läpi mahdol-

lisia skenaariotilanteita. Mahdollisimman rehellisen ja luotettavan palautteenannon, arviointi-

prosessin sekä harjoittelun avulla pyritään tehokkaaseen varautumisen kehittämiseen. (Tur-

vallisuuskomitea 2017, 10.) 

 

Kuvio 1. Varautumisen prosessi (Turvallisuuskomitea 2017, 9.) 

Valmiussuunnittelu on pitkäaikainen prosessi (Kuvio 2) sekä systemaattinen keino, joka sisäl-

tää moninaisia osakokonaisuuksia. Valmiussuunnittelun prosessi käynnistyy tavoitteiden alus-

tavalla määrittelemisellä sekä työryhmän koostamisella, jonka jälkeen tulee suorittaa riskiar-

vio suunnitelman pohjaksi. Toimintatapojen suunnittelun sekä kirjaamisen jälkeen suunni-

telma hyväksytään ja jaetaan henkilöstölle. Tämän jälkeen henkilöstö on koulutettava suunni-

telman mukaisiin toimintamenettelyihin ja varmistettava osaamisen kehittyminen harjoituk-

silla. Harjoituksista saadun palautteen mukaan suunnitelmaa on muutettava paremman mallin 

mukaiseksi. Valmiussuunnitelma on varautumisen strateginen suunnitelma yhteisten puittei-

den ohjaamiselle organisaatiossa sekä suunnitelma poikkeustilanteiden aikaisista, tai toipumi-

sen toimintamalleista. (Pelastusopisto 2018, 8-9.) 
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Kuvio 2. Valmiussuunnitteluprosessi (Pelastusopisto 2018, 27.) 

Harjoittelulla sekä koulutuksella on tarkoitus tutustuttaa toimijat suunnitelmien sisältöön kos-

kien toimenpidevelvollisuuksia, vastuita, rooleja erilaisissa tilanteissa. Harjoittelemalla var-

mistetaan suunnitelmien toimivuus ottaen huomioon toimintojen jatkuvuus sekä toipuminen 

normaalista poikkeavissa olosuhteissa. Suunnitelmat tulee päivittää säännöllisesti ja pitää 

ajan tasalla erinäisten muutosten suhteen. Säännöllisellä harjoittelulla varmistetaan suunni-

telmat käyttöönotettaessa tehokas ja nopea toiminta sekä kehitetään valmiutta sekä henki-

löstön varmuutta toimia tilanteissa niiden vaatimalla tavalla. Kyky tehdä päätöksiä toiminnan 

kannalta edulliseen suuntaan kehittyy harjoittelun myötä myös sellaisia tilanteita ajatellen, 

joihin ei aikaisemmin ole varauduttu. (Valtiovarainministeriö 2016, 59.) 

Harjoituksien jälkeen suoritettava arviointi tapahtumista, tavoitteiden saavuttamisesta, har-

joituksen onnistumisesta, henkilöstön ja muiden toimijoiden toiminnasta sekä havainnot mah-

dollisesti uutena esille nousseista riskitekijöistä tukevat itse toiminnallista harjoitusta. Esille 

nousseista kehitysehdotuksista luodaan toimenpidelistaus, johon liitetään myös niihin liittyvät 

vastuutahot sekä reagoinnin aikataulu. Tarvittavien muutosten jälkeen suunnitelmat esitel-

lään uudelleen, lisätään koulutusta sekä harjoituksia. Kierron tulee olla kehittymisen kannalta 

säännöllistä sekä jatkuvaa. (Valtiovarainministeriö 2016, 59.) 
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Varautumista ja valmiutta voidaan harjoittelun avulla kehittää monien eri osa-alueiden 

kautta. Harjoitellessa mahdolliset resurssipuutokset, johtamiseen liittyvät ongelmat, viestilii-

kenteen häiriöt sekä epäolennaisuudet ja kehityskohteet nousevat esille ja niihin on helpompi 

puuttua, kun suoriutuminen todentuntuisessa tilanteessa on testattu. Harjoittelun avulla tun-

nistetaan suunniteltujen resurssien riittävyys ja vaikka kaikki tilanteet ovatkin eriäviä toisis-

taan, yleislinjattavien suunnitelmien jalkauttaminen henkilöstölle helpottaa toimintamallien 

soveltamista tilanteen muuttuessa. Vaikka suunnitelmissa määriteltäisiin kuinka tarkasti hen-

kilöstön sekä muiden resurssien eri tehtävät ja vastuut, ei niiden paikkansapitävyyttä tai toi-

mivuutta voida varmistaa ilman harjoittelua. Harjoituksen laatuun panostaminen palvelee pa-

remmin tavoitteita ja osallistuvien tahojen motivointi on helpompaa. Tiheään tahtiin huonosti 

suunniteltujen harjoituksien pitäminen ei anna parasta mahdollista lopputulosta suunnitel-

mien toimivuuden suhteen ja motivaation säilyttäminen harjoittelua varten on haastavaa. 

Harjoiteltaessa tulisi lähtökohtaisesti pyrkiä tehtävien oikein suorittamiseen, jotta päällim-

mäiseksi mieleen jäävä kuva toiminnasta olisi oikeanlainen. Mikäli asioiden annetaan mennä 

pieleen harjoituksen aikana, sen jälkeen helposti vain etsitään virheitä ja etsitään syyllisiä. 

(Luoma-aho 2019.) 

2.2 Henkilöstön kehittäminen 

Harjoittelun avulla voidaan kehittää henkilöstön toimintaa tilanteiden vaatimalle tasolle kes-

kittymällä löydettyihin kehittämiskohteisiin, kuten esimerkiksi toiminta taitoihin ja tiedon 

ymmärtämiseen. Harjoittelun avulla on mahdollista saavuttaa ymmärrys siitä, kuka tekee, 

mitä tekee, missä ja milloin sekä minkälainen tehtävä tai tehtäviä tilanteessa on. Näiden li-

säksi kuitenkin laajempi, syvemmälle menevä koulutus tarjoaa selityksen siitä, miksi näin teh-

dään. (Roper, Grau & Fisher 2006, 149.) 

Jokaisella henkilöllä on yksilölliset taidot, jotka ovat jaettavissa kolmeen ylätason kategori-

aan ammatista tai työtehtävistä riippumatta. Motorisien -, tiedollisien- ja taktisien taitojen 

kehittäminen vaatii tehtäväkeskeistä harjoittelua. Kehittymisen edellytyksinä on monipuoli-

nen harjoittelu niin paineettomasti, kuin myös paineen alla. Harjoittelun aloittaminen pai-

neettomasti kehittää motoriikkaa sekä taktisia taitoja. Painetta lisätään harjoitteluun taito-

jen kehittyessä, esimerkiksi lisäämällä toimintojen suorittamiseen aikarajoja, jolloin henkilös-

tön stressikynnystä saadaan nostettua ja toiminnasta muodostuu kokonaisuudessa katsottuna 

haastavampaa. Tällaisella harjoitelulla kehitetään lisäksi henkilöstön stressinsietokykyä tilan-

teessa, joissa suorituspaineet sekä odotukset ovat läsnä. Paineen alla harjoittelemalla vaiku-

tetaan positiivisella tavalla myös paineettomasti suoritettaviin tilanteisiin ja kykyyn hoitaa 

tarvittavat tehtävät tällaisissa tilanteissa. Henkilöstön kehittymistä auttaa myös yksilöiden 

aiempi kokemus ja tietotaito. Kokemuksen myötä asioiden sekä toimintamallien perusteet 

ovat hallussa ja harjoittelua ei tarvitse aloittaa useita kertoja alusta, vaan aiemman tiedon 
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soveltaminen haastavimpiin harjoitteisiin antaa kehittymiselle ideaalisen alustan. (Tiihonen 

2019.) 

Tehtävänkuvasta tai työympäristöstä riippumatta uusien asioiden sekä toimintamallien sisäis-

tämisen yhteydessä henkilöstö tarvitsee harjoitusta asioiden tiimoilta. Oppiminen sekä kehit-

tyminen on mahdollista, mikäli eritoten henkilöstön motivaatio on riittävällä tasolla. Odotus-

ten kohdistuessa menestyksekkääseen lopputulokseen ja tavoitteiden saavuttamiseen, tulee 

henkilöstön motivaatioon kiinnittää huomiota. Harjoituksissa onnistuminen on epäonnistu-

mista varmempaa sekä palkitsevampaa hyvän motivaation kautta, sillä motivaation taso kor-

reloi henkilön mielenkiintoon asiaa kohtaan sekä kykyyn sisäistää asioita ja kehittyä. (Tiiho-

nen 2019.) 

Harjoitusten jaksottaminen niiden vaikeusasteen mukaan helpoimmasta vaikeaan kasvattaa 

henkilöstön itseluottamusta tilanteita ajatellen. Harjoitteiden loppupuolella mahdollisesti il-

maantuvien epäonnistumisten jälkeen harjoittelua tulisi jatkaa ja lopettaa onnistuneeseen 

suoritukseen, jotta viimeisen muistikuvan vahvuus vahvistaa henkilöstön ajatusta omasta ky-

vykkyydestään. Positiivinen mielikuva omasta tekemisestä sekä usko omiin kykyihin toimia ti-

lanteessa ohjaavat kehittymistä. (Tiihonen 2019.) 

Itseoppimisen sekä harjoittelun välillä ei nykyään nähdä riittävän selkeästi vaikutusta tulok-

sellisuuteen ja se näkyy harjoitteluun panostettavan ajan sekä resurssien vähyydessä. Tehtä-

vän työn tuloksellisuus on havaittu olevan korkeampi mitä enemmän harjoitteluun on henki-

löstön kannalta panostettu. Suurempi panostus ei kuitenkaan ole pitkällä aikatähtäimellä tap-

piollista, sillä kustannustehokkuus nousee nopeammin kehittymisen myötä. (Tiihonen 2019.) 

Riittävän tehokas ja laadukas harjoittelu vaatii ammattitaitoisen sekä kokeneen kouluttajan. 

Kokemuksen myötä harjoitusten aikana vaikeisiin kysymyksiin vastaaminen, esimerkkien 

kautta asioiden käytäntöön tuominen sekä kokemuksiin heijastuvien tehtyjen toimintamallien 

ja niiden soveltamisen käytäntöjen ohjaaminen on sujuvampaa. Punaisen langan säilyttämi-

nen koko harjoituksen sekä koulutuksen läpi onnistuu helpommin suuremmalla kokemuksella. 

Kokemattomuus johtaa helpommin epävarmuuteen ja tehokkuuden katoamiseen. (Tiihonen 

2019.) 

Mikäli henkilöstön osaamisella sekä suorittamisella haetaan liki täydellisyyttä hipovaa toimin-

taa, ei kehittyminen ei ole mahdollista vähäisellä harjoittelulla. Jos jonkintasoinen yleismaa-

ilmallinen perustasoinen osaaminen on organisaation kannalta riittävä, ei aikaa tarvitse si-

touttaa niin paljoa ja suurempien massojen kouluttaminen kohtuullisessa ajassa on mahdol-

lista. Harjoittelun määrä tulisi suhteuttaa harjoiteltujen asioiden haastavuuteen sekä tavoi-

teltuihin tavoitteisiin. Syvällinen ja ymmärtävä kehittyminen vaatii toistoja sekä asioiden 

konkreettista suorittamista harjoittelun kautta. Mikäli toimintoja ei ole koskaan suorittanut, 
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tilanteesta selviytymiseen tarvittavien toimintamallien omaksuminen itsenäisesti voi olla tie 

virheellisiin toimintatapoihin ja tehottomaan työskentelyyn. (Tiihonen 2019.) 

Harjoitus, josta ei ole ilmoitettu henkilöstölle etukäteen, luo mahdollisuuden viedä harjoitus 

astetta lähemmäs todellisuutta. Tällaisessa harjoituksessa henkilöstön toiminnan arvioiminen 

alusta alkaen, ilman minkäänlaisia ennakkotietoja pääsee oikeuksiinsa ja kertoo realistisesti 

toiminnan nykytilasta, vasteajoista sekä henkilöstön valmiudesta ja kyvykkyydestä oikeaa ti-

lannetta ajatellen. (EMSI 2018.) Pelkkä operatiivinen, toimintoihin keskittyvä harjoittelu ei 

ole kuitenkaan yksin riittävä keino henkilöstön kehittämiselle. Hyvän harjoittelun lähtökoh-

tana on palautteen antaminen sekä vastaanottaminen harjoituksen päätyttyä sekä harjoituk-

seen osallistuvien itsensä suorittama mentaalinen itsearviointi tilanteesta oman toimintansa 

kautta mahdollisimman kriittisesti, riippumatta siitä, oliko suoritus kokonaisuudessaan onnis-

tunut tai ei. Itsearviointi voidaan toteuttaa varsinaisen palautteenannon jälkeen joko itsenäi-

sesti, tai ryhmässä keskustellen. Ryhmäolosuhteissa käytävä itsearviointi kehittää koko osallis-

tuvaa ryhmää, sillä rakentavan keskustelun kautta seuraavassa harjoituksessa onnistuneen 

lopputuloksen saavuttaminen on helpompaa, eikä aiemmin ilmenneitä virheitä ilmaannu niin 

suurella todennäköisyydellä. (Tiihonen 2019.) 

Palautteen antamisessa erityisen tärkeää on sen rakentavuus. Negaation kautta henkilöstön 

motivoiminen korjaaviin suoritteisiin on haastavaa. Kerrostettu palaute kanavoidaan positiivi-

suudella ja aloitetaan onnistuneiden toimintojen löytämisellä, jonka jälkeen tarvittaessa kor-

jataan korjausta vaativat kohdat, mutta kuitenkin päätetään palautteen antaminen positiivi-

suudella, jolloin motivaatio kehitysehdotuksiin tarttumiseen ei laske. Palautteen tulee olla 

suoraa ja johdonmukaista, löytäen sekä virheet, että niihin johtaneet syyseuraussuhteet, sillä 

muussa tapauksessa harjoittelun kautta ei löydetä kehitettäviä kohteita, kehittyminen jää al-

haiseksi ja hyvin usein samat virheellisen toimintatavat toistuvat tulevissakin harjoituksissa. 

Sensitiivisin osa palautteenannossa on henkilökohtainen palaute. Mikäli virhe koskettaa vain 

yhtä henkilöä, tulee kiinnittää erityistä huomiota palautteen sävyyn ja minimoida sen negatii-

visuus. Mikäli virhe toistuu useamman henkilön toiminnassa, on palautteen antaminen hel-

pompaa, sillä virheet voidaan käsitellä spesifioimatta sitä kehenkään tiettyyn henkilöön ja voi 

täten olla suorempaa. (Tiihonen 2019.) 

2.3 Tilannekuvan kehittäminen 

Tilannekuva muodostetaan kuvion 3 mukaisesti useasta erillisestä tilannetiedosta ja tämä ko-

konaisuus muokkaa yksilön sekä ryhmän tilannetietoisuuden tasoa. Tilannetietoisuus on alati 

muuttuva määre, jonka hahmottamismahdollisuuksiin vaikuttavat useat sisäiset, kuin myös ul-

koisetkin tekijät. Vaikka tilannekuvan määritteleminen on käsite tasolla haastavaa, koetaan 

sen luovan apuvälineen päätöksenteolle. Tilannekuvajärjestelmä on yksi vaihtoehto tilanneku-

van ylläpitämiseen. (Koistinen 2011, 22, 54.) 
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Kuvio 3. Tilannekuvan mallintaminen (Koistinen 2011, 54.) 

Tikkanen (2016) havainnollistaa tilannekuvan muodostamista prosessikaaviolla (Kuvio 4), joka 

jakautuu neljään osaan. Tilannekuva muodostetaan useasta lähteestä saaduista tilannetie-

doista, jotka yksiselitteisesti suodatetaan ja kootaan yhteen, käsitellään, analysoidaan sekä 

välitetään eteenpäin. Vaikka tilannekuva koostetaankin yksittäisistä tiedoista, tarvitaan nii-

den jatko prosessoimiseen tietyntasoista tilannetietoisuutta, jotta tarvittava ja oleellinen 

tieto pystytään erottamaan. (Nissinen 2009, 27; Hölttä 2009, 18-19.) Henkilökohtaiset erot 

kognitiivisessa kyvykkyydessä, taidoissa ja tekniikoissa muodostavat usein eroavaisuudet tilan-

netietoisuudessa. (Endsley & Jones 2012, 235.) 

 

Kuvio 4. Tilannekuvan muodostamisen prosessi (Tikkanen 2016, 38.) 
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Tilannekuvan reaaliaikaisuus muodostuu välittömän tiedon jakamisesta reaaliajassa, tai mah-

dollisesti tiedon ja tapahtuman luonteen vaatimuksen mukaan oikea-aikaisesti. (Kuusela, Vi-

suri & Hellenberg 2010, 72.) Tilannekuvan reaaliaikaisuus antaa kuvan tapahtumien kulusta 

jatkuvan seurannan sekä päivittämisen myötä, mahdollistaen tilanteen vaatiman johtamiskäy-

tännön sekä tilanteen yleisen hallinnan. Tilannekuvan ylläpitämisen on mahdollistettava jat-

kuva erilaisten tietolähteiden käyttö, yhteistoiminta eri tahojen kanssa sekä joustava tilanne-

tiedon jakaminen. Toimintaympäristön seuranta, tiedon analysointi ja kokoaminen sekä tie-

don jakaminen kokonaisvaltaisesti mahdollistuu tilannetietoisuuden edellyttämien yhteistoi-

minnan ja osaamisen kautta. Johtovastuussa olevien ja päätöksiä tekevien henkilöiden on pys-

tyttävä luottamaan tilannekuvan luotettavuuteen kaikkine yksityiskohtineen sekä siihen, että 

analyysit on laadittu asiantuntemuksella. (Valtioneuvosto 2010, 54-55.) 

Tilannetietoisuuden harjoittamiseen on tunnistettu muutamia avaintekijöitä. Tehtävien hal-

linnan tärkeys korostuu yhtenevän tilannekuvan muodostamisessa. Keskeytykset, toimintojen 

päällekkäisyydet sekä erilaiset häiriötekijät ovat uhka tilannetietoisuudelle. Kyky arvioida ta-

pahtumien sekä tehtävien tärkeyttä ja vakavuutta pienentää epäonnistumisen riskiä. Ymmär-

ryksen kehittäminen mahdollisimman nopeasti sekä täsmällisesti tilanteen kulusta, toiminto-

jen ajoituksesta sekä seurausvaikutuksista vaatii toistoja sekä altistusta erilaisille tilanteille. 

Erilaisten suunnitelmien ja toimintamallien heijastaminen skenaariotilanteisiin auttaa vähen-

tämään tositilanteessa syntyvää kuormaa ja helpottamaan tehtävien suorittamista. Tilanne-

tietoisuuden taso paranee henkilöillä, jotka aktiivisesti etsivät lisää tietoa ja pysyttelevät mu-

kana tilanteen kulussa, eivätkä vain odota tiedon tulemista. Aktiivisen toiminnan kautta tilan-

teen etenemisen arvioiminen ja seuraavien tehtävien päättäminen suoritetaan luontevammin. 

(Endsley & Garland 2000, 5-6.) 

Harjoittelemalla on tarkoitus kehittää kykyä kerätä tietoa tehokkaasti sekä tulkita saatua tie-

toa niin että tilannekuva saadaan muodostettua mahdollisimman tehokkaasti. Valtavasta tie-

tomäärästä tulee tunnistaa kaikkein tärkeimmät nyanssit sekä niiden tarkoitukset, ja kehittää 

itselle kaikkein tehokkain strategia tiedon keräämiseksi. Kokemus korreloi tilannetietoisuuden 

tasossa. Vähemmän kokemusta omaavat henkilöt joutuvat ponnistelemaan enemmän ja usein 

heidän suorituskykynsä heikkenee, mitä enemmän liikkuvia osia on. Heidän on käsiteltävä jo-

kainen tiedon osa erikseen työmuistissa, yhtä aikaa monen muun asian kanssa, tunnistaakseen 

tiedon tärkeyden sekä sen oleellisuuden. Kokemuksen myötä osa toiminnoista tulee automaat-

tisesti, aikaisemmin muodostettujen sisäisten mallien pohjalta ja tilaa jää keskittyä olennai-

seen. (Endsley & Jones 2012, 235-237.)  

Kokemuksen myötä eteen tulleiden tilanteiden, kuten esimerkiksi erilaisten harjoitusten poh-

jalta muodostuu kokoelma erilaisia prototyyppimalleja. Tietynlaiset kaavat, jopa pienimmät-

kin nyanssit erilaisten tilanteiden välillä ohjaavat toimimaan olemassa olevan prototyyppimal-

lin mukaisesti. Mallit tarjoavat oikotien tilannetietoisuuden muodostamiselle sekä päätöksien 
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tekemiselle. Usein malleihin on liitetty tietyt tilanteen edellyttämät toimintatavat sekä teh-

tävät, joten tilanteessa toimiminen ohjeiden mukaisesti helpottuu, kun niiden suorittamisen 

oleellisuutta ei tarvitse analysoida. Tilanteen ollessa jokseenkin yhtenevä olemassa olevan 

mallin mukaisesti, voi sen sisältöä käyttää helposti apuna ja soveltaa uuteen tilanteeseen. 

(Endsley & Jones 2012, 238.) 

Tilannetietoisuuteen vaikuttavien kognitiivisten taitojen kehittämiseen on useita lähestymis-

tapoja. Eräs lähestymistapa painottaa tilannetietoisuuden merkityksen opettamista sekä tie-

toisuuden lisäämistä. Tavoitteena harjoittelulla on vähentää eroja sekä väärinymmärryksiä eri 

toimijoiden välillä, rohkaista osallistavaan ongelmienratkaisuun, keskusteluun sekä vastaa-

maan avoimiin kysymyksiin. Tosielämässä toimivaksi havaittu keino miettiä mahdollisia seu-

rauksia ja tapahtumaketjun jatkumoa, on todettu lisäävän tietoisuutta sekä toiminnan enna-

kointia. Keskittymällä tarkastuslistojen tehtäväjakoihin, on mahdollista ohjeistaa onnistunee-

seen etenemiseen ja tyypillisimpien ongelmien kohtaamiseen. Tiedon tullessa useita eri kana-

via pitkin sekä jaettaessa mahdollisimman reaaliaikaisesti tilannekuvaa eteenpäin, on monen 

asian tekemistä yhtä aikaa harjoiteltava. (Endsley & Jones 2012, 244-246.) 

Interaktiivisen harjoittelun myötä luonnostaan tapahtuvaa sisäisien mallien luomista voidaan 

nopeuttaa pakottamalla henkilöt kohtaamaan nopealla aikavälillä useita tilanteita. Tarkoituk-

sena on tarjota aidon tuntuisien skenaarioiden turvin mahdollisuus harjoittaa päätöksentekoa, 

kriittisen tiedon tunnistamista ja tietojen yhdistämistä sekä kasvattaa ymmärrystä seurauk-

sien, ajoituksen, riskien ja mahdollisuuksien tärkeydestä suhteessa erilaisiin tapahtumiin, 

käytökseen sekä päätöksiin. Harjoittelun avulla on mahdollista oppia tunnistamaan tarvittava 

tieto nyt ja tilanteen kehittyessä, tiedon merkitys toiminnan tavoitteiden kannalta sekä ym-

märrys siitä, minkälaisiin toimintoihin tulee varautua tilanteen edetessä. Kehittämisproses-

sissa palautteella on kriittinen merkitys suhteessa tuloksiin. Palautteen avulla toimintaa sekä 

sisäisiä malleja on helpompi hienosäätää halutun mallin ja laadun mukaisiksi. Harjoittelun ai-

kana käyttäytymistä sekä kommunikaatiota tutkimalla saadaan selville tilanteen vaihtelevuu-

teen liittyvät muutokset ja näin ollen on helpompi osoittaa kehittämiskohteita. (Endsley & 

Jones 2012, 247-250.) 

2.4 Tilannejohtamisen kehittäminen 

Ympäristön diagnosoiminen on iso osa tilannejohtamista. Avainasemassa tehokkaan toiminnan 

kannalta on erilaisten muuttujien tunnistaminen sekä ymmärtäminen. Hyvin pitkälti toiminta 

sekä reagointi erilaisten muuttujien kohdalla vaikuttaa lopputulokseen. Organisaatioympäristö 

koostuu lukuisista eri toimijoista, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa sekä työ-

tehtävän vaatimuksista. Lukuun ottamatta työtehtävän vaatimuksia, jokainen ympäristömuut-

tuja on jaettavissa kahteen osatekijään, jotka ovat tyyli ja odotukset. Tilanteeseen vaikuttaa 

kuitenkin näiden muuttujien lisäksi myös ulkoinen ympäristö. (Hersley & Blanchard 1990, 

139.) 
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Tyyli kuvailee pysyviä käyttäytymismalleja tilanteisiin reagoimisen suhteen. Toimintatapoja 

joissakin tilanteissa on mahdollista ennustaa toistuvan samantyyppisen reagoimisen kautta. 

Odotukset määrittelevät tilanteelle asianmukaisen käyttäytymistavan omaa roolia vastaa-

vaksi. Odotukset ohjaavat käyttäytymään edellytyksiä vastaavalla tavalla ja luovat mielikuvan 

siitä, kuinka myös muiden tulisi tilanteessa toimia. Odotusten sovittaminen yhteen vaatii sel-

keät yhteiset päämäärät sekä tavoitteet, jotka linjaavat toiminnan. Organisaatiokäyttäytymi-

nen nähdään tyylin sekä odotuksien funktiona, eikä selkää prosentuaalista yhdistelmää voida 

ennustaa vaan se vaihtelee tilanne- sekä tehtäväkohtaisesti. (Hersley & Blanchard 1990, 140-

141.) 

Esimies luo oman tyylinsä pitkän ajan kuluessa kokemuksen kautta. Esimiehen tyylin muotou-

tumiseen vaikuttavat neljä asiaa, jotka ovat "oma arvomaailma, luottamus alaisiin, johtamis-

mieltymykset ja varmuuden tunne epävarmassa tilanteessa". Ohjeiden, tuen ja neuvojen an-

taminen alaisille tilanteissa, riippuu edellä mainituista asioista. Kyky sietää stressaavia ja 

epävarmoja tilanteita vaikuttaa toimintaan tilanteissa. Ennakko-odotukset halutuista toimin-

tamalleista sekä muiden henkilöiden odotuksien tulkinta ohjaavat esimiesten käyttäytymistä 

lopulliseen muotoonsa. Esimiehen oma sekä alaisten käsitys tämän käyttäytymisestä saattavat 

erota hyvinkin paljon toisistaan. Harjoittelun kautta molemmat osapuolet pääsevät arvioi-

maan käytöstään ja avoimen sekä rehellisen palautteen antaminen antaa esimiehelle mahdol-

lisuuden vaikuttaa omaan käyttäytymiseensä. (Hersley & Blanchard 1990, 142-145.) 

Tehtävän vaatimukset ovat jaettavissa kolmeen tilannetekijään, jotka esimiesasemassa ole-

van henkilön tulee ottaa huomioon tilannejohtamisessa. Tehtävärakenne määrittelee vaadit-

tavan käyttäytymistavan. Vahvasti strukturoidut ja ohjeistetut tehtävät vaativat tehtäväkes-

keisyyttä, kun taas jäsentelemättömät, vapaammin suoritettavan tehtävät mahdollistavat ih-

miskeskeisyyden. Tehtävän suorittamiseen vaadittava vuorovaikutuksen määrä eri toimijoiden 

välillä vaihtelee tehtäväkohtaisesti. Riittävän vuorovaikutuksen takaaminen sekä edellyttämi-

nen tehtävien suorittamisen kannalta kuuluu esimiehen vastuulle. Tehtävien suorittamiseen 

on eriytetty kolme erilaista valvontajärjestelmä tyyppiä, joista esimiehen tulee valita olosuh-

teisiin paras mahdollinen, joka edistää tehokasta työskentelyä sekä tavoitteisiin pääsemistä. 

Ensimmäinen valvontajärjestelmä tyyppi on tarkimmin jäsennelty, jossa jokainen toiminto on 

eriytetty, ja esimies valvoo näitä erikseen. Toinen tyyppi edustaa tilannetta, jossa esimies 

valvoo toimintoja, jotka on yhdistetty kokonaisuuksiksi, ja jokaisen henkilön tehtävät ovat 

identtisiä toimintokokonaisuuksia. Kolmannessa valvontajärjestelmätyypissä ei ole varsinaista 

ennalta strukturoitua kokonaisuutta, vaan jokaisella henkilöllä on toimintokokonaisuuden li-

säksi vastuu päätöksenteosta. (Hersley & Blanchard 1990, 149-151.) 

Päätöksentekoon käytettävissä oleva aika saattaa vaihdella tilanteesta ja kiireellisyydestä 

riippuen huomattavasti. Jokaisessa tilanteessa esimiehellä ei ole mahdollista kysyä muiden 
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mielipiteitä ja hakea vertaistukea toisaalta. Tilanteen haltuun ottaminen äkillisessäkin tilan-

teessa vaatii tehtäväkeskeistä käyttäytymistä, kykyä sopeutua tilanteisiin nopealla aikavälillä 

sekä kykyä asettua esimiesrooliin tehtävien jakajaksi ja ohjeiden antajaksi. Myös henkilön su-

kupuoli voi vaikuttaa tapaan reagoida. Tietyn tyyppiset, luontaiset sukupuoliin liittyvät toi-

mintatavat juontavat juurensa biologiasta sekö evoluutiosta. Ulkoiset tekijät vaikuttavat ny-

kypäivänä organisaation toimintaan huomattavasti. Ei ole mahdollista keskittyä pelkästään 

omaan toimintaan, vaan ympäristön luoma paine ja sieltä kohdistuvat odotukset on otettava 

huomioon ja ne on osattava integroida osaksi omaa toimintaa. (Hersley & Blanchard 1990, 

151-152.) 

Esimiesroolissa olevat henkilöt tuntuvat usein unohtavan henkilöstön merkityksen omaan on-

nistumiseen suhteutettuna. Johtamiseen tarvitaan aina joku, jota johtaa. Henkilöstö usein 

joko tekee johtajasta voittajan, tai murskaa tämän. On otettava huomioon henkilöstön ko-

kema paine ja stressi eri tilanteissa, unohtamatta kuitenkaan johtajuuden sisältämiä samoja 

elementtejä. Stressi vaikuttaa jokaiseen toiminnan osa-alueeseen ja saattaa muuttaa huomat-

tavasti käyttäytymistä, tilannetajua sekä päätöksentekokykyä normaalista tilanteesta. Poik-

keustilanteissa esimiesroolissa olevien henkilöiden kokeman stressin taso määrittelee toimin-

tojen onnistumisen. Tehokkain keino säädellä kehon stressireaktioita, on huolehtia jatkuvasti 

niin henkisestä, kuin myös fyysisestä kunnosta ja totuttaa itsensä toimintaan erilaisten, sään-

nöllisten harjoitusten kautta. Jatkuvan harjoittelun myötä on mahdollista toimia korkeam-

malla tasolla stressaavissa tilanteissa. (Foster, Goertzen, Nollette, & Nollette 2013, 27-29.) 

Tilannejohtamisessa esimiesroolissa olevan henkilön käyttäytyminen sekä toiminta on mahdol-

lista luokitella kahteen osaan, jotka koostuvat käyttäytymisen opastavuudesta sekä tukevasta 

käyttäytymisestä. Opastavuus kattaa toiminnan organisoinnin, selittämisen, valvonnan, struk-

turoinnin. Tukeva käyttäytyminen sisältää kuuntelua, rohkaisua, itsenäisen ongelmanratkaisun 

tukemista ja kysymyksien kyselyä. Kyseisten kahden luokittelun suhteen on käyttäytyminen 

jaettavissa neljään malliin, jotka kuvastavat käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Ensimmäi-

sen mallin mukaan esimies ottaa diktaattorimaisen roolin ja keskittyy käskemiseen, toiminta-

tapojen kertomiseen sekä määrittämiseen, priorisointiin ja jatkuvaan palautteen antamiseen. 

Toisen mallin esimies myy toiminnallaan ajatuksiaan, kyselee ja pyrkii selkiyttämään asioita, 

tutkii toimintatapoja sekä kiittää ja rohkaisee suoritukseen. Kolmas rooli on osallistuva, jol-

loin esimies opastaa ja suosii yhteistyötä, kannustaa itsenäiseen toimintaan, kyselee ja kuun-

telee mielipiteitä sekä rauhoittelee vaativassa tilanteessa. Viimeisen mallin mukaisesti esi-

mies delegoi tehtäviä ja päätöksentekoa, suosii avoimuutta mielipiteiden ilmaisemissa, osoit-

taa tukensa ja luottamuksensa henkilöstölle, vahvistaa henkilöstön päätöksiä ja tarkkailee toi-

mintaa haastaen uusiin ratkaisuihin sekä osaa vaatia henkilöstöltä riittävästi. Tilannejohtami-

seen liittyy erittäin vahvasti myös henkilöstön valmius olla johdettavana, eli kuinka hyvin he 
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kokevat oman osaamistason ja kuinka hyvin se osuu yhteen todellisuuden kanssa. Johtamistyy-

lin valinnassa on otettava huomioon henkilöstön valmius, ja valita tehokkain sekä sopivin 

vaihtoehto. (Korpelainen 2013, 73-81; Foster ym. 2013, 68-70.) 

Valmius koostuu kahdesta komponentista, jotka ovat työvalmius, eli kyvykkyys toimia sekä 

psykologinen valmius, eli halu toimia. Kyvykkyyteen lukeutuvat tiedon prosessointi sekä teh-

tävän suorittamiseksi vaadittavat taidot. Henkilöt, joiden kyvykkyys on korkealla tasolla, pys-

tyvät suoriutumaan tarvittavista toimista ilman erillistä ohjeistusta. Henkilöstön psykologinen 

valmius sisältää sekä halun, että myöskin motivaation toimia, kattaen varmuuden ja sitoutu-

neisuuden omaa roolia kohtaan. Henkilöt, joiden psykologinen valmius on korkealla tasolla, 

tuntevat olonsa hyvin itsevarmoiksi tehtäviä suorittaessaan, eivätkä tarvitse erillistä rohkai-

sua lopputulokseen pääsemiseksi. Edellä mainitut kaksi jaottelua eriytyvät neljään erilaiseen 

tasoon, kuvastaen henkilön valmiutta. Ensimmäisellä tasolla on matala valmius, jolloin hen-

kilö ei ole kyvykäs tai halukas suorittamaan toimintoja. Toisella tasolla kuvattu matalasta 

kohtuulliseen valmiuteen omaava henkilö, jolla on halua toimia, mutta ei riittävää kyvyk-

kyyttä suorittaa tehtäviä. Kolmas taso kattaa kohtuullisesta korkeaan valmiuteen kykenevät 

henkilöt, joiden kyvykkyys hoitaa tehtävät on suuri, mutta ovat epävarmoja tai haluttomia 

toimimaan. Neljännen tason korkean valmiuden piiriin kuuluvat henkilöt omaavat sekä kyvyk-

kyyden että myöskin halun suorittaa annetut tehtävät ja vastuut. (Korpelainen 2013, 73-81; 

Foster ym. 2013, 68-70.) 

Esimiesroolissa olevien on opeteltava tunnistamaan henkilöstönsä kyvykkyys sekä valmius, ja 

osattava mukautua tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Esimiehen on ymmärrettävä henkilös-

tön sopeutumisen muutokset. Osa henkilöstöstä pystyy kehittymään tilanteen edetessä, mutta 

osalla kehitys ei tapahdu yhtä nopeasti. Joustava johtamistapa sekä mukauttava johtamismal-

lien valinta antaa mahdollisuuden suoriutua parhaalla mahdollisella tavalla sekä mahdollisim-

man tehokkaasti. (Foster ym. 2013, 70-71.) 

2.5 Harjoittelu 

Järjestelmällisellä harjoitusohjelmalla on lukuisia erilaisia hyötyjä. Niihin lukeutuvat muun 

muassa yksiköiden välisen kommunikaation arvioiminen, roolien sekä vastuiden määrittämi-

nen, henkilöstön toiminnan kehittäminen, resurssien ja työvoiman riittävyyden arvioiminen, 

sekä nykyisen toimintamallien ja politiikkojen soveltuvuuden arvioiminen. Lisäksi harjoittelun 

avulla saadaan kokonaiskuva epäkohdista sekä puutteista, mutta myös vahvuuksista sekä voi-

mavaroista. (Phelps 2010, 5-6; McCreight 2011, 1-2.) 

Harjoituksien avulla voidaan hallituissa olosuhteissa kokeilla toimintasuunnitelmien ja ohjeis-

tuksien toimivuutta sekä tehdä muutoksia ilman oikean tilanteen luomaa painetta ja stressiä. 

Jokainen harjoitus kehittää poikkeustilanteiden hallintaa osoittamalla kehittämistä kaipaavat 
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osa-alueet. Työelämässä olevien aikuisten on todettu sisäistävän asioita keskimääräistä pa-

remmin tekemällä, kuin asiakirjoista ja dokumenteista lukemalla. Mikäli henkilöstön halutaan 

ymmärtävän poikkeustilanteen vaatimaa toimintaa, on sitä harjoiteltava todenmukaisia tilan-

teita jäljittelevien harjoitusten avulla. (Phelps 2010, 6-7; McCreight 2011, 2.) 

Harjoitus tarkoittaa tehtävien ja operaatioiden suorittamista oikeaan tilanteeseen verratta-

valla tavalla. Harjoitus on tapahtuma, joka on luotu kehittämään valmiutta. Säännöllinen har-

joittelu antaa parhaan mahdollisuuden suunnitelmien sekä toimintaohjeiden arviointiin ja tar-

kasteluun sekä henkilöstön toimintavalmiuden arviointiin. (Phelps 2010, 7-8.) 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään harjoituksen luomista sekä harjoituksen arviointi prosessia 

niihin liittyvien eri osa-alueiden kautta. Erilaisia harjoitusmuotoja on kuvauksineen koottu yh-

deksi osa-alueeksi tukemaan teoreettista viitekehitystä. Yhdessä kyseiset luvut muodostavat 

harjoittelun kokonaisuuden. 

2.5.1 Harjoituksen luominen 

Phelps (2010) ja McCreight (2011) tunnistavat harjoituksen luomisen isommaksi prosessiksi, 

johon liittyy useita komponentteja. Komponentit luovat jatkumon, jossa jokaisella on oma 

tehtävänsä. Jokainen harjoitus on kuitenkin oma yksilönsä ja vaatii erilaisen kokonaisuuden 

toimiakseen. Jokaista komponenttia ei välttämättä ole tarpeellista käyttää harjoituksen luo-

misessa. 

TYÖRYHMÄ 

Työryhmään kuuluvat henkilöt vastaavat harjoituksesta, sen pyörittämisestä sekä purkutilai-

suuksien pitämisestä harjoituspäivänä. Työryhmän koko vaihtelee harjoituksen laajuuden mu-

kaan.  Fasilitaattori on vastuussa harjoituksesta koko sen luonti- sekä toteutusprosessin ajan 

ja usein myös johtaa suunnittelua, itse harjoitusta sekä purkutilaisuuksia. Kyseinen henkilö 

lisäksi käynnistää harjoituksen esitellen samalla kaikki ohjelmaan kuuluvat asiat. Fasilitaattori 

hallinnoi harjoituksen aikana muuttujien antamista, tai koordinoi simulaatioryhmää, joka suo-

rittaa tehtävän. Tehtävään kuuluu myös harjoituksen jälkeen koontiraportin muodostaminen, 

sekä muiden löydöksien ja erillisten raporttien luominen sekä jakaminen. Suuremman luokan 

harjoituksissa fasilitaattorin sijaan harjoitukselle nimitetään johtaja, joka toimii ainoastaan 

laajempana auktoriteettina taustalla. Simulaatio- ja valvontaryhmät sekä arvioijat raportoivat 

harjoituksesta suoraan harjoituksen johtajalle. Harjoituksen johtajan vastuualueet ovat fasili-

taattorin vastuualueiden kaltaisia, jättäen käytännön toteutuksen ulkopuolelle. Harjoituksen 

johtaja ainoastaan valvoo ja ohjeistaa, että asiat tehdään. Simulaatioryhmän vastuulla on oh-

jata harjoituksen kulkua ja muuttujien antamista sekä osallistua harjoituksen kulkuun esit-

täen muita harjoitukseen osallistumattomia rooleja. Valvontaryhmän tehtävänä on toimia 
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harjoituksen johtajan havainnoinnin tukena, kiinnittäen erityisesti huomiota mahdollisiin epä-

kohtiin, harjoitukseen osallistuvien suorituksiin, harjoituksen kulkuun ja aikataulussa pysymi-

seen suunnitelmien mukaisesti. Mikäli esille nousee jokin epäkohta, joka voi vaikuttaa harjoi-

tuksen onnistumiseen, on asiasta kerrottava välittömästi harjoituksen johtajalle sekä simulaa-

tioryhmän johtajalle. Arvioijien roolit on isommassa harjoituksessa eriytettävä valvontaryh-

mästä, ja sitoutettava yhden toiminnon tai ryhmän erilliseen tarkasteluun harjoituksen ai-

kana. Harjoituksissa on mahdollista käyttää myös erillisiä, ulkopuolisia tarkkailijoita, joiden 

tehtävä on kiinnittää huomiota vain onnistuneisiin sekä kehitystä tarvitseviin asioihin, tietä-

mättä kovin tarkasti suunnitelman sisältöä, tavoitteita tai toimintaympäristöä. (Phelps 2010, 

107-116.) 

SUUNNITTELURYHMÄ 

Harjoituksien luomiseen tulisi käyttää erillisiä suunnitteluryhmiä, sillä useamman henkilön 

ajattelumaailmoiden yhdistyessä suunnitelmista sekä skenaarioista tulee yksityiskohtaisempia 

ja aukottomampia, ottaen huomioon syyseuraussuhteet. Oikean ryhmän valitseminen tekee 

harjoituksista uskottavia, tarkkoja sekä haastavia. Suunnitteluryhmällä on kaksi pääasiallista 

tehtävää, jotka kattavat harjoitusskenaarioiden vahvistamisen sekä muuttujien kehittämisen. 

Lisäksi suunnitteluryhmän kokoaminen tuo ihmisiä yhteen ja tutustuttaa heidät lähemmin toi-

mintamalleihin. Ryhmän jäsenet myös oppivat prosessin aikana toimintojen sekä suunnitel-

mien vahvuudet ja heikkoudet. Ryhmään kuuluvilla henkilöillä tulisi olla hyvä perustasoinen 

ymmärrys yleistoiminnasta sekä riittävä työkokemus yrityksessä toimintaympäristön hahmot-

tamisen vuoksi. Ryhmän jäsenten asiantuntijuuden tulisi kattaa ne toiminnan osa-alueet joi-

hin harjoituksella on kosketuspintaa, jotta harjoitussuunnitelmien ja -skenaarioiden tehok-

kuus sekä toimivuus voidaan varmistaa. Ryhmään tulisi valita sellaisia henkilöitä, jotka ovat 

luonteeltaan luovia sekä yksityiskohtiin panostavia, pystyvät ajattelemaan itsenäisesti, eivät 

kuulu harjoitusryhmään, pitäytyvät sovitussa aikataulussa ja osaavat pitää kaiken salassa. 

Suunnitteluryhmään kuuluminen vaatii lisäksi ajallista sitoutumista suunnittelun vaatimien ko-

kouksien sekä kotitehtävien osalta. Suunnitteluryhmän jäsenien käyttöä harjoituksien aikana 

simulaattoreina on resurssien käytön kannalta kaikkein tehokkainta, sillä kyseiset henkilöt 

tuntevat harjoituksen hyvin ja pystyvät toimimaan tietojen puitteissa. (Phelps 2010, 19-24; 

McCreight 2011, 10-11.) 

HARJOITUSSUUNNITELMA 

Harjoitussuunnitelma on pohja harjoituskokemukselle. On tärkeää koostaa dokumentti huolel-

lisesti, ja saada se valmiiksi sekä hyväksytyksi ennen ensimmäistä suunnitteluryhmän tapaa-

mista. Harjoitussuunnitelma on verrattavissa tiekarttaan, sisältäen kaikki säännöt ja rajoituk-

set, joka asetetaan kaikille nähtäväksi ennen harjoituksen alkamista. (Phelps 2010, 39.) Suun-

niteltaessa harjoitusta, on harjoituksen tavoitteet sekä tarkoitus pidettävä tiiviisti mielessä ja 
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keskityttävä jokaiseen vaiheeseen, jottei harjoitukseen lisätä epäolennaisia asioita ja muuttu-

jia, jotka saattaisivat pahimmassa tapauksessa sekoittaa toimintaa harjoituksen aikana ja tä-

ten vesittää kaiken olennaisen. (Phelps 2010, 25.) 

Harjoitustyypin valinnassa tulisi ottaa huomioon tarve odotuksien vastaavuudelle ja muoto tu-

lisi valita sen mukaan, minkä koetaan antavan parhaat tulokset. Harjoituksen laajuuden mää-

rittelemisessä rajataan harjoitukseen osallistuvat tahot sen mukaan, ketä harjoituksen tavoit-

teet palvelevat kaikkein parhaiten ja keiden on sisältökuvauksen kannalta järkevää ottaa osaa 

ja keiden rooli suoritetaan simulaationa. Tyypin ja laajuuden määritteleminen auttavat har-

joituksen toteuttamiseen vaadittavan henkilöstömäärän suunnittelussa. (Phelps 2010, 26-27; 

McCreight 2011, 3.) 

Harjoituksen tavoite on harjoituksen määritelty tarkoitus. Tavoite kulkee harjoituksen ulko-

kuorelta sen ytimeen ja vastaa kysymykseen "Miksi tämä harjoitus tehdään?". Se on lyhyt ja 

selkeä, todettu aikomus harjoituksen saavutuksista. Yhdessä harjoituksen päämäärien kanssa 

tavoite ohjaa suunnittelua ja auttaa saavuttamaan toivotut tulokset. Tavoitteet muotoutuvat 

avainhenkilöiden mielipiteistä ja haluista harjoituksen annin suhteen. (Phelps 2010, 27-29.) 

Harjoituksen ohjelma tapahtumapäivälle tulisi luoda hyvissä ajoin ennen harjoituspäivää ja 

jakaa se osallistuvien tahojen kesken, jotta osallistujat pystyvät sitoutumaan ajallisesti. Oh-

jelmassa tulisi varsinaisen harjoitusajan määrittelyn lisäksi ottaa huomioon myös muu oheis-

toiminta, kuten ohjeistus ja palautteenanto. Harjoituksen keston suunnitteleminen suhteessa 

harjoiteltavan skenaarion laajuuteen ja muuhun oheistoimintaan on asetettujen tavoitteiden 

ohjaamaa. Harjoitusta on turha pitkittää, mikäli tavoitteet ovat saavutettavissa lyhyessäkin 

ajassa, kun taas liian tiiviiseen aikatauluun puristaminen ei isommissa skenaarioissa ole ke-

nenkään edun mukaista. Oppimisen on todettu tapahtuvan maksimissaan neljän tunnin mittai-

sissa jaksoissa, joten pidemmän harjoituksen ajalle on keskittymisen takaamiseksi annettava 

mahdollisuus esimerkiksi kahvitauoille. (Phelps 2010, 29-30.) 

Erimittaisissa harjoituksissa on etunsa sekä myös huonot puolensa. Lyhyemmät harjoitukset 

ovat vaivattomimmin sovitettavissa henkilöstön kalentereihin, suunnittelu ei vie aikaa niin 

paljoa ja itse harjoituksen toteutus vaatii vähemmän sitoutettavia resursseja sekä energiaa. 

Pidemmät harjoitukset antavat mahdollisuuden täysvaltaiseen oppimiseen jaoteltujen osuuk-

sien vuoksi. Osallistujat saattavat tuntea edistyneensä osissa tapahtuvan ja kehittävän har-

joittelun aikana. Osissa tapahtuva harjoittelu mahdollistaa ensimmäisissä osioissa käytettyjen 

tietojen muuttamista ja uudelleen ajattelua seuraavia kokonaisuuksia ajatellen. Erilliset osat 

mahdollistavat myös vuoronvaihdon ja tiedonkulun etenemisen harjoittelun aikahyppyjä kont-

rolloiden. (Phelps 2010, 30-31.) 
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Harjoituksen päämäärät ovat pääasiassa välitavoitteita. Ne ilmentävät lyhytaikaisia, mitatta-

vissa olevia askelia matkalla varsinaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Välitavoitteet ohjaa-

vat harjoituksien suunnittelua, joten ne tulisi määrittää tarkasti varsinaisia tavoitteita tuke-

viksi sekä harjoituksen laajuutta ajatellen. Niihin palaamalla voidaan arvioida luodun skenaa-

rion ja odotettavien lopputuloksien kohtaavuutta. Välitavoitteet ohjaavat lisäksi myös muut-

tujien laatua, tyypittelyä sekä määrää ja niitä käytetään myös harjoituksien arvioimisessa. 

Onnistuneessa harjoituksessa välitavoitteet on kaikki saavutettu odotusten mukaisesti. Harjoi-

tukset sisältävät yleisellä tasolla usein kolmesta viiteen välitavoitetta, vaikka varsinaista mää-

rää ei voida asettaa standardoiduksi määreeksi. Välitavoitteet tulisi luoda selkeiksi sekä ym-

märrettäviksi niin, että ne olisivat helposti mitattavissa, todenmukaisia ja haastavia, tiettyyn 

aikaikkunaan sidottuja sekä ennen kaikkea saavutettavissa. (Phelps 2010, 32-35.) 

Osallistujien ohjeistamisen tarkoituksena on esitellä osallistuville henkilöille mitä he voivat 

harjoituksesta odottaa ja mitä heiltä odotetaan harjoituksen aikana. Tämä antaa suunnitteli-

joille mahdollisuuden kommunikoida ja avata ajatusmaailmaa sekä aikomuksia harjoituksen 

takana. Tärkeä painotettava asia muodostuu osallistuvien henkilöiden rooliin ja sen pitämi-

seen koko harjoituksen ajan, tarkoittaen epäoleellisten ja asiaankuulumattomien keskustelui-

den poisjättämistä, sekä täydellistä keskittymistä ja asennoitumista tilanteeseen kuin se olisi 

oikea. Ongelmat sekä virheet kuuluvat jokaiseen harjoitukseen ja ne ovat välttämättömiä ta-

voitteiden saavuttamiselle ja toimimattomien toimintamallien löytämiselle. Virheiden teke-

misen merkitystä tulisi painottaa osallistujille välttääkseen ylianalysoidun ja pelonsekaisen 

suoriutumisen. Tarkoituksena on kuitenkin luoda luonnollinen tilanne. Osallistujien tulisi elää 

mukana skenaariossa, epäilemättä tai haastamatta tulokulmia tai joitain epäjohdonmukai-

suuksia. Koska kyseessä on kuitenkin pelkkä harjoitus, on osallistuville tehtävä selväksi, että 

keskeytykset ovat mahdollisia, mikäli harjoituksen aikana tapahtuu oikea poikkeustilanne, tai 

harjoituksen kulku on menossa väärään suuntaan, eikä korjaaminen ole muutoin mahdollista. 

(Phelps 2010, 35-37.) 

Kommunikaatio-ohjeistus kertoo osallistuville kaiken, mitä heidän täytyy tietää harjoituksen 

aikana tapahtuvasta kommunikaatiosta. Ohjeistus määrittelee tahot, keiden kanssa osallistu-

jien on hyväksyttyä kommunikoida, mitä odotuksia kommunikaatiolle ja sen tasolle on harjoi-

tusta ajatellen sekä mikäli käytössä on simuloituja osallistujia, mikä niiden rooli on ja miten 

niitä käytetään. Suunnitelman arviointi kohdassa on selitys siitä, miten harjoitus arvioidaan ja 

mitä malleja arvioinnissa käytetään. Viimeiseksi osaksi harjoitussuunnitelmaan lisätään har-

joituksen skenaario, joka on kuvaus tapahtumista ja verrattavissa tarinan juoneen. (Phelps 

2010, 38-39.) 
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HARJOITUSSKENAARION LUOMINEN 

Harjoituksen skenaario koostuu kolmesta osa-alueesta, joita ovat keinotekoiset asiat, oletta-

mukset ja skenaariotilanteen kuvaus. Keinotekoisiksi lasketaan harjoituksia parantavia, hel-

posti muutettavissa olevia asioita, kuten päivämäärän- tai ajan-, välineistön-, paikan-, sään- 

sekä saatavilla olevien henkilöstöresurssien muutokset. Harjoituksen luomisessa vain mieliku-

vitus on rajana ja suunnittelija luo todellisuuden, jossa harjoitukseen osallistuvien on toimit-

tava. (Phelps 2010, 41.)  

Yleisimmin muotoiltava muuttuja liittyy aikaan ja toteutuspäivään. Suunnitellessa harjoitusta, 

tulee selvittää harjoitukselle otollisin aika sen vaikuttavuuden ja tavoitteiden suhteen. Mikäli 

tilanne muuttuu ja toinen ajankohta on edullisempi tarkoitusperien kannalta, voidaan harjoi-

tuksen toteutusajankohtaa siirtää. Saatavilla olevan välineistön olemuksen muutokset ovat 

merkittävissä suunnittelupapereihin. Suunnitelmat voivat sisältää välineitä, joita ei olisi nor-

maalitilanteessa sillä hetkellä saatavilla, tai päinvastaisesti jokin oikeasti toiminnassa oleva 

laite ei harjoituksessa olekaan saatavilla. Paikan vaihtuvuus voi tulla kyseeseen, mikäli ske-

naariotilanne eliminoi varsinaisen harjoittelupaikan ja siirto muihin tiloihin tulee välttämättö-

mäksi. Säämuutoksilla voidaan tuoda lisähaasteita, joita virallinen sää ei tarjoa. Sään ääri-

ilmiöt toimivat niiden ollessa teoreettisesti mahdollisia. Tällöin muutokset pakottavat mietti-

mään toimintamallien joustavuutta. Henkilöstöresurssien muutokset ilmentävät henkilöstön 

saatavuusprosenttien todellista luonnetta sillä kaikki eivät ole valmiita saapumaan paikalle 

oikeassa tilanteessa. Muutokset ilmentävät saatavilla olevaa resurssimäärää ja harjoituksen 

aikana se vaikuttaa harjoitusryhmän toimintaan. Henkilöstömuutoksia on suotavaa harjoitella 

toiminnan kannalta eri tärkeysluokan henkilöillä, esimerkiksi johtoportaaseen tai harjoitus-

ryhmään kuuluvilla henkilöillä. (Phelps 2010, 41-44.) 

Olettamukset ohjaavat ihmisen toimintaa. Mikäli osallistuvien henkilöiden halutaan tekevän 

oletuksensa siihen suuntaan kuin yleisellä tasolla on harjoituksen kannalta ajateltu, tulee 

heitä ohjata oikeaan suuntaan ja tarjota riittävä tieto. Mikäli kaikkien harjoitukseen osallistu-

vien henkilöiden olettamukset eivät vastaa toisiaan, voi se vaikuttaa ratkaisevasti harjoituk-

sen kulkuun sekä tavoitteiden saavuttamiseen. (Phelps 2010, 45.) 

Skenaario on yleiskatsaus tilanteeseen ja se valmistelee osallistujia harjoituskokemukseen. 

Skenaario kuvailee ympäristön sillä hetkellä, kun harjoitus alkaa ja tarjoaa tarvittavan tausta-

tiedon alkuun pääsemiseksi. Suunniteltaessa skenaariota tulee ensin määrittää sen luonne ko-

van- ja pehmeän tapahtuman välillä. Kova tapahtuma on konkreettisesti aistittavissa niin 

näön kuin myös tunnon kautta, sisältäen fyysisen vaikutuksen. Pehmeät tapahtumat ovat sala-

kavalimpia, sillä ne eivät vastaavasti jätä fyysisiä jälkiä. Tällaisiin on luettavissa digitaalisessa 

maailmassa tehtävät rikokset, vaikkakin niiden vaikutukset ovatkin suuret. Skenaarioaiheet 

voi eriyttää riskienhallinnassa ilmenneistä mahdollisuuksista, tarkastelemalla olemassa olevia 
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suunnitelmia, tai ottamalla vaikutuksia muualla tapahtuneista poikkeustilanteista. Skenaarion 

tapahtumien kulku tulee suunnitella tarkasti alkutilanteesta lähtien. Kulun suunnitteluun vai-

kuttavat alkutilanteen luonne, onko tilanne vain tapahtunut, juuri tapahtumassa, vai onko 

sille jonkinasteista taustatarinaa sen havaitsemismekanismeineen. Yksityiskohtaisten tietojen 

julkistamisvaiheet vaikuttavat harjoituksen kulkuun ja toimintamallien muutoksiin. Esimer-

kiksi aika, paikka ja vahinkojen laajuus on mahdollisuus ripotella taustatietoihin tai antaa 

vasta myöhemmässä vaiheessa. Skenaarion tapahtumien järjestys ja muuttujien vaiheistus on 

harjoituksen suunnittelijan vastuulla. Skenaarion todentuntuisuus ja järkevyys tulee kyseen-

alaistaa ennen julkistamista, jottei harjoitus menetä merkitystään ylitseampuvan tai liian 

maltillisen skenaarion vuoksi. (Phelps 2010, 46-51; McCreight 2011, 56-57.) 

Harjoitussuunnitelman julkaiseminen harjoitukseen osallistuville paljon ennen harjoituksen 

alkamista on kiisteltyä. Julkaisemiseen vaikuttavat skenaarion kesto ja siihen linkittyvä har-

joituksen alkutilanne skenaarioon suhteutettuna, harjoituksen monimutkaisuus sekä organi-

saation kulttuuri. Mikäli harjoitus alkaa tilanteesta, jossa skenaariotilanne on alkanut useita 

päiviä aikaisemmin ja suunnitelmat sisältävät paljon yksityiskohtaista sekä kuvailevaa tausta-

tietoa ennen varsinaista alkutilannetta, olisi suunnitelma hyvä jakaa ajallisesti taustatietojen 

kuvailemaa aikamäärää vastaten, jotta osallistujat saavat riittävän ajan itsensä perehdyttä-

miseen. Mitä monimutkaisempi ja lukuisia liikkuvia osia sisältävä skenaario on kyseessä, sitä 

aikaisemmassa vaiheessa osallistujien tulisi saada perehtyä materiaaliin, jotta he ehtivät 

omaksua kaiken tarvittavan tiedon ennen harjoitusta ja saavat itse harjoitustilanteesta kaiken 

mahdollisen irti. Erimielisyydet julkaistavien materiaalien luonteesta sekä yksityiskohdista 

johtuen organisaation kulttuurista, vaikuttavat organisaation kykyyn jalkauttaa suunnitelmat 

riittävän ajoissa. (Phelps 2010, 51-53.) 

2.5.2 Harjoituksen arviointi 

Vaikkakaan poikkeustilanteet eivät ole samanlaisia muuten kuin teemallisesti, on jokaisesta 

yksilöllisestä tapahtumasta mahdollista ottaa opiksi ja valmistautua paremmin seuraavaan. 

Harjoituksia luotaessa ja arvioitaessa on otettava huomioon, että vaikka harjoituksissa on yh-

teisiä elementtejä, ja ne on suunniteltu toistensa kaltaisiksi, mitkään kaksi harjoitusta eivät 

ole toistensa kopiota ja ne tuottavat hyvinkin suurella todennäköisyydellä erilaiset lopputu-

lokset. Monet muuttujat vaikuttavat erilaisiin lopputuloksiin. Harjoituksiin osallistuvan henki-

löstön erilainen kokoonpano, vaihtuvat harjoittelupaikat sekä eri harjoitteluajankohdat luovat 

oman vivahteensa harjoituksen kulkuun. (McCreight 2011, 93-94.) 

Harjoitusten arviointi on haastava sekoitus objektiivisuutta, subjektiivista arviointia, tosiasioi-

hin perustuvaa tulkintaa, tapahtuma-analyysia sekä asiantuntijoiden ja harjoitukseen osallis-

tuvien harkintaa harjoituksen todellisista tapahtumista. Arvioijien asiantuntijuus ja osaamis-

taso ovat tärkeässä asemassa, sillä he pystyvät tehokkaasti erottamaan ylä- sekä ala-arvoisen 
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suorituksen ja ennen kaikkea kykenevät tuomaan havaintonsa julki ilman puolueellista näkö-

kulmaa. Arvioijien odotetaan kuvantavan täydellisen ja kokonaisvaltaisen analyysin siitä, mitä 

he ovat huomioineet sekä kokeneet ilman jonkin kohderyhmän puoltamista. Arvioinnin kor-

keimpana tavoitteena on rehellisesti sekä objektiivisesti koota osallistujien suoritukset sekä 

luokitella ne suoritusasteikolla ala-arvoisesta, yläarvoiseen. (McCreight 2011, 81.) 

Arvioinnin lähtökohtana on julman rehellinen ja kattava toimintatapa. Tarkoituksena ei ole 

osoittaa syyttävällä sormella virheiden lähtökohtaa, vaan tunnistaa ja tuoda julki asiat, joissa 

onnistuttiin sekä kohdat, joissa tarvitaan parannusta. Tavoitteena on tarjoja havaintojen 

avulla näkökulmaa vahvojen ja kehitystä tarvitsevien osa-alueiden kehittämiseen. Puoltava ja 

epätäydellinen raportointi ei vastaa ja täydennä harjoituksen tavoitteita. Tärkeää on keskit-

tyä todellisuudessa tapahtuneisiin asioihin ja unohtaa odotetut käyttäytymismallit ja en-

nakko-odotukset. Toimintaan liittyvän teknologian arviointi kulkee mukana koko prosessin. 

Teknisten ratkaisujen käytön ja toimivuuden tulisi tukea toimintaa, eikä häiritä toimintamal-

lien tehokkuutta. Tämän lisäksi henkilöstön taitotaso apuvälineiden käyttämiseen on ratkaise-

vaa onnistumisen kannalta. Henkilöstön kyky ymmärtää ohjeita ja neuvoja korreloi vahvasti 

johtajuuteen tilanteessa. Esimiesten ja johtajien kykyä antaa reaaliaikaisesti toiminnan kan-

nalta elintärkeitä ohjeita sekä käskyjä, tulee tarkastella erityisellä huomiolla, ottaen huomi-

oon spekulaatiot johtajuuden laadussa lopputuloksen kannalta, eli olisiko erilaisella toimin-

nalla ollut vaikutus lopputulokseen. Henkilöstön kyvyssä toimia tilanteessa sekä itsenäisesti 

että ryhmässä, on vaikutuksia lopputuloksen saavuttamiseen ja sen laatuun. Jokainen henkilö 

on persoona, ja käytösmallien mukaisesti henkilö voi keksiä itsenäisesti hyvän idean asian rat-

kaisemiseksi, tai toisaalta myös pilata koko ryhmän suorituksen omalla itsenäisyydellään. Käy-

tösmallien ja niihin liittyvien syyseuraussuhteiden kirjaaminen on tärkeää, jotta henkilöstön 

sisäisiä toimintamalleja ja suhtautumista tiettyihin ratkaisuihin voidaan parantaa. Harjoituk-

sen aikana on selvitettävä mitkä tekijät ja vaikutukset johtivat lopputulokseen, huomioiden 

toteutuneiden ja toteutumattomien toimintojen luonne ja tärkeys normaalin toiminnan kan-

nalta. Usein tilanteen kannalta vähemmän tärkeät ja epäoleelliset toiminnot jäävät suoritta-

matta, vaikka kyseiset toiminnot olisivat tärkeitä muun, yhä jatkuvan toiminnan kannalta. Lis-

taus auttaa esittämään mahdolliset ongelmat toiminnassa ja niiden haittavaikutukset. Havain-

nointina suoritetun arvioinnin avuksi tarvitaan usein myös henkilöstön kokemuksia tilanteesta. 

Hienovaraiset haastattelut eivät kuitenkaan saa häiritä toimintaa tai olla liian ilmeisiä. 

(McCreight 2011, 82-85.) 

HOTWASH  

Välittömästi harjoituksen jälkeen järjestetään keskusteleva sekä arvioiva tilaisuus (HotWash), 

johon osallistuvat kaikki harjoitukseen osallistuneet osapuolet. Tilaisuuden tarkoituksena on 

tunnistaa esille nousseet vahvuudet sekä heikkoudet ja arvioida harjoituksen kulkua sekä toi-
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mintoja. Tilaisuuden aikana jokaisen osapuolen on tarkoitus kertoa omat havaintonsa sekä ko-

kemuksensa harjoituksen kulusta ja luovuttaa harjoituksen aikana tehdyt kirjalliset arvioinnit 

ja havainnoinnit. Tilaisuuden rooli on tärkeä arvioinnin osa ennen koontiraportin kirjoitta-

mista. Ajallisesti järjestettävän jälkipuinnin tulisi edetä mahdollisimman tehokkaasti, kiireh-

timättä kuitenkaan puheenvuorojen pituudessa. Harjoituksesta vastanneen henkilöstön tulisi 

ohjata keskustelua ytimekkäillä kysymyksillä, ilman suuria selityksiä. Mikäli osallistuvien luku-

määrä on suuri, on pienimmissä, roolikohtaisissa ryhmissä keskusteleminen tehokkaampaa, 

jonka jälkeen pienryhmässä esille nousseet pääkohdat jaetaan yleisesti. (McCreight 2011, 96-

97; Phelps 2010, 137-140.) 

ARVIOINTIOPAS 

Arvioinnin apuna voidaan käyttää erikseen luotua dokumenttikokonaisuutta ohjeistuksineen, 

jossa annetaan selkeät kirjalliset ohjeet eri toimintojen, tehtävien ja resurssien arviointiin. 

Yhteisesti koottu opas auttaa yksinkertaistamaan saadun palautteen määrää ja sen muotoa, 

sekä helpottaa kiinnittämään harjoituksen aikana huomiota oikeisiin asioihin. Oppaassa kuva-

taan harjoituksen tavoitteet sekä päämäärät ja määritellään tarkkailijoiden roolit, minkälai-

sia asioita tulee tarkkailla ja millä tavalla palaute tulee antaa. (McCreight 2011, 137.) 

DEBRIEFING 

Debriefing, eli karkeasti suomennettuna jälkipuinti, on tilaisuus, joka järjestetään harjoituk-

sen jälkeen ja siihen osallistuvat ainoastaan harjoituksesta vastanneet henkilöt. Tilaisuudessa 

käsitellään purkutilaisuuden luonteen omaisesti osallistuvien henkilöiden omat kokemukset ja 

havainnot harjoituksesta, sekä mielipiteet sen kulusta, peilaten niitä ennakko-odotuksiin ja 

suunniteltuihin lähtökohtiin. Osallistujilla voi mahdollisesti olla kehitysehdotuksia seuraavia 

harjoituksia ajatellen. (Phelps 2010, 140-141.) 

KOONTIRAPORTTI 

Harjoituksen jälkeen kootaan raportti harjoituksesta. Sisällöltänsä sekä kattavuudeltansa ra-

portin tulee olla sellainen, että myös sellaiset henkilöt, jotka eivät olleet mukana harjoituk-

sessa, ymmärtävät ja saavat käsityksen tapahtumista sekä muista toimenpiteistä. Raportin tu-

lisi sisältää kattavasti tiivistelmä harjoituksesta sekä sen tavoitteista ja tarkoituksista, kuvaus 

harjoituksen toiminnoista ja johtamisesta, suurimmat onnistumiset sekä kehityskohteet, eh-

dotukset korjaaville toimenpiteille, yksityiskohtaiset välitavoitteet sekä ehdotukset harjoituk-

sen uudelleen ajamiseksi. Raportin tulisi ottaa kantaa siihen, toteutuivatko asetetut tavoit-

teet, mitä harjoituksella saavutettiin, mitkä ongelmat tai asiat estivät halutun lopputuloksen 

saavuttamista sekä mitkä ongelmat harjoituksen kulussa olivat odottamattomia. Raportin luo-

misessa tulisi kiinnittää huomiota sen rehellisyyteen sekä aukottomuuteen, ilman tarpeetto-

mia pehmentäviä asianhaaroja. (McCreight 2011, 97-99.) 
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KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

Suunnitelma perustuu koontiraporttiin, joka on koottu palautteiden pohjalta. Suunnitelmassa 

kuvataan kattavasti ne toimenpiteet, jotka tehdään toiminnan parantamiseksi niiltä osin kuin 

ongelmat on nimetty. Suunnitelma keskittyy suurimpiin toimintoihin ja kuvailee toimivimmat 

toimenpiteet kehityksen saavuttamiseksi sekä hahmottelee korjaavat toiminnot. Suunnitel-

massa jokaiselle konkreettiselle toimenpiteelle asetetaan aikaikkuna toteutukselle sekä vas-

taavat henkilöt, jotka valvovat toteutumista sekä edistymistä. (McCreight 2011, 103-104.) 

2.5.3 Harjoitusmuodot 

Ennen varsinaisen harjoitusmuodon valitsemista on päätettävä minkälaista suunnitelmaa, toi-

mintamallia tai osa-aluetta on tarkoitus arvioida. Mikäli selkeitä suuntalinjauksia ei ole ase-

tettu ennen harjoituksen suunnittelua, ovat harjoituksen kannalta siihen sitoutettavat resurs-

sit ja harjoituksen haastavuuden asettaminen liikkuvan epämääräisiä. Kokonaisuuden määrit-

telyn ollessa haastavaa sen laaja-alaisuuden vuoksi, on harjoiteltavat asiat jaoteltavissa kol-

meen koostavaan osa-alueeseen, jotka ovat karkealla määrittelyllä reagoiminen, jatkuvuus ja 

toipuminen. (Phelps 2010, 9.) 

Reagointiin keskittyvät harjoitukset kattavat välittömät toimenpiteet, joita vaaditaan ensim-

mäisen tunnin aikana tapahtumasta siihen saakka, kun tilanne stabiloituu. Jatkuvuuteen pe-

rustuvat harjoitukset ajoittuvat reagointivaiheen jälkeen sisältäen toiminnan ylläpitämiseen 

liittyviä tehtäviä. Toipumisen harjoittelun tavoitteena on keskittyä toiminnan kokonaisvaltai-

seen palauttamiseen tapahtumien jälkeen. (Phelps 2010, 9-10.) 

Erilaisien harjoitusmuotojen on tarkoitus kehittää henkilöstön osaamista jatkumona. Kehitys 

on nähtävissä parhaiten, kun henkilöstöä pystyy seuraamaan jokaisessa harjoitusmuodossa, 

edeten yksinkertaisemmasta vaativimpiin kokonaisuuksiin. Osaamisen kehitystä ei tulisi vaa-

rantaa liian nopealla vaativimpiin kokonaisuuksiin siirtymisellä, vaan henkilöstölle tulisi mah-

dollistaa rauhallinen ja kannustava kehittymisympäristö. (Phelps 2010, 11.) 

ORIENTAATIO 

Orientaatioharjoitus on hyvä tapa tutustuttaa uusi henkilöstö toimintamalleihin, tai uudet 

suunnitelmat ja toimintamallit henkilöstölle. Harjoituksessa käytetään yksinkertaista tapahtu-

maketjua, joka esitetään visuaalisesti esimerkiksi PowerPointilla, korostaen vuorovaikutusta 

ja uhkaamattomuutta. Harjoitus ei vaadi aikaisempaa kokemusta ja sen odotusarvollinen 

kesto on noin yhdestä kahteen tuntiin. Harjoitusmuoto on yksinkertainen sekä nopeasti val-

misteltavissa. Orientaatiomuotoisessa harjoittelussa on mahdollista yhdistää työpaja muotoi-

nen materiaalien läpi käyminen itse harjoitteluun. Tällöin harjoituksen ensimmäisessä osassa 
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käydään opeteltavaa materiaalia läpi ja toisessa osassa opetellut asiat siirretään itse harjoi-

tukseen. Yhdistelmä auttaa henkilöstöä sisäistämään sekä vahvistamaan materiaalin, ja luo-

maan pohjan tiedon mukauttamiselle. (Phelps 2010, 11-12; McCreight 2011, 154.) 

TEEMAHARJOITUS 

Ovat suhteellisen helppoja suunnitella, sillä ne keskittyvät vain yhden osa-alueen harjoittele-

miseen sekä tarkastelemiseen. Suunnittelu sekä toteuttaminen ovat suoraviivaisia käsiteltä-

vien kokonaisuuksien lukumäärän vähyyden vuoksi. Harjoitukseen kuuluu sen luonteenomai-

nen todenmukaisuus, jonka myöten se kattaa kaikki toimintoon vaadittavat osapuolet. Harjoi-

tuksen kesto voi vaihdella vain muutamasta kymmenestä minuutista noin tuntiin. (Phelps 

2010, 12-13; McCreight 2011, 155-156.) 

KARTTAHARJOITUS (TABLETOP) 

Harjoitusmuoto on yleisin ja säännöllisimmin käytetty ja siitä on kaksi erilaista tasoa: perus-

taso ja kehittynyt. Tabletop harjoitus tarjoaa todenmukaisemman ja stressaavamman ilmapii-

rin kuin aikaisemmin luokitellut harjoitusmuodot, pitäen kuitenkin skenaarion yksinkertai-

sena. Kestoltaan noin kolmen tunnin mittainen harjoitus vaatii noin kahden kuukauden suun-

nittelun. Perustasoinen harjoitus on orientaatioharjoitusta korotettu versio, säilyttäen kuiten-

kin keskustelevuuden. Harjoituksen tavoitteena on ratkaista ongelma ryhmätyöskentelyllä 

keskustelun ja aivoriihien avulla. Harjoitus käynnistyy yksinkertaisella harjoitussuunnitelmalla 

sekä suoraviivaisella kuvauksella. Harjoitusryhmän tehtävänä on verbaalisesti esittää, kuinka 

he toimisivat tilanteessa ja ratkaisisivat ongelman. Kehittynyt harjoitusmuoto sisältää vastuk-

sellisen simulaatio harjoituksen, jonka tarkoituksena on testata harjoitusryhmän mukautu-

vuutta sekä reagointikykyä yllättäviinkin olosuhde muutoksiin, kuten pyydettyjen resurssien 

saamattomuuteen. (Phelps 2010, 13-14; McCreight 2011, 154-155; EMSI 2018.) 

TOIMINNALLINEN HARJOITUS 

Toiminnalliset harjoitukset ovat täysin simuloituja ja todentuntuisia. Täyttääkseen toiminnal-

lisen harjoituksen tunnusmerkit, täytyy harjoitusryhmän toimia kuten oikeassa tilanteessa 

heidän toimintamallien mukaisesti, kuitenkaan levittämättä toimintaa harjoitusryhmän ulko-

puolelle ja kaikki muuttujat on saatava joko simulaattorista, tai audiovisuaalisesta laitteesta. 

Esimerkiksi harjoitusryhmä tilaa tarvittavat resurssit, mutta niiden käyttöä ei ole tarkoitus 

jalkauttaa. Toiminnallinen harjoitus vaikuttaa harjoitusryhmän sisällä täysin aidolta, mutta ei 

näy ulkopuolisille. Tällaisessa harjoitusmuodossa harjoitussuunnitelma on täysi ja kuvaus yksi-

tyiskohtainen. Muuttujien määrä on harjoituksen etenemisen kannalta merkittävä ja niiden 

tarkoituksena on lisätä harjoituksen aitoutta. Toiminnallinen harjoitusmuoto vaatii isomman 

osallistujaryhmän, kattaen erilaisia toimijoita, kuten harjoituksen arvioijat. Harjoitus on sen 
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teknillisen luonteen takia myös laite keskeisempi. Aikamäärällisesti harjoitukseen on varat-

tava aikaa vähintään neljä tuntia ja sen suunnitteluun kahdesta kolmeen kuukautta. (Phelps 

2010, 14-15; McCreight 2011, 156; EMSI 2018.) 

YHTEISTOIMINTAHARJOITUS (FULL-SCALE) 

Harjoitusmuoto sisältää toiminnallisen harjoituksen luonteenomaiset piirteet kaikessa moni-

mutkaisuudessaan. Tämän lisäksi harjoitukseen lisätään todellinen ulkopuolelle levittäytynyt 

toiminta. Harjoituksessa resurssien tilaamisen lisäksi ne jalkautetaan. Harjoitus ei siis koske 

vain yhtä yksittäistä harjoitusryhmää vaan siihen liittyvät myös muita ryhmiä, suorittaen omia 

toimintojaan tilanteen vaatimalla tavalla. Harjoitusmuoto on kallis suunnitella sekä toteuttaa 

ja harjoitukset ovat aikaa vieviä. (Phelps 2010, 15-16; McCreight 2011, 156; EMSI 2018.) 

3 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö soveltuu tavoitteidensa mukaisesti toiminnalliseksi opinnäytetyöksi. Toiminnalli-

sen opinnäytetyön tarkoituksena on tavoitella käytännön toiminnan muotoilemista ohjeistami-

sen, opastamisen, järkeistämisen tai järjestämisen kautta ammatillisessa ympäristössä. Tutki-

muksen merkitystä ei kuitenkaan voi unohtaa toiminnallisessa opinnäytetyössä, sillä ammatil-

lista tietoa sekä taitoa ei välttämättä ole saavutettavissa ilman erillistä selvitystyötä. Loppu-

tuotoksena toiminnallisuus näkyy konkreettisena, esimerkiksi luovutettavana ohjeena, ohjeis-

tuksena tai jonkin tapahtuman toteuttamisena. (Vilkka & Airaksinen 2015, 9.)  

Koska toiminnallisessakaan opinnäytetyössä ei voida poissulkea tutkimuksen merkitystä, on 

opinnäytetyö lisäksi luokiteltavissa työelämän soveltavaksi tutkimukseksi, sillä sen tavoitteena 

on saavuttaa käytännöllinen hyöty, tutkia asioita sekä yhdistää teoria, kokemukset ja ammat-

tikäytännöt. Tutkimustarvetta ohjaa käytännönläheisyyden lisäksi työelämälähtöisyys sekä 

ajankohtaisuus. Tutkimuskohteiksi määritellään näin ollen ”työelämän käytännöt, jotka tar-

vitsevat kehittämistä, muuttamista, ylläpitämistä tai uusien käytäntöjen luomista”. (Vilkka 

2015, 18-19.) Opinnäytetyöni on pääosaltaan toiminnallinen, tavoitteenaan tuottaa konkreet-

tinen lopputuotos, mutta sisältää myös välttämättömiä tutkimuksellisia osia riittävän sisällön 

tuottamiseksi ja opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamiseksi. 

3.1 Tiedonhankintamenetelmät 

Kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymismenetelmää on haastavaa erottaa toisistaan tar-

kasti ja ne nähdään enemmän toisiaan täydentävinä, kuin vastakkainasettelua korostavina. 

Esimerkiksi kvalitatiivisilla menetelmillä voidaan perustella kvantitatiivisen tutkimuksen mi-

tattavien asioiden mielekkyyttä ja kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan löytää kvalitatiivi-

sia haastatteluita varten kohderyhmä jaottelut. Tarkoituksena näiden kahden menetel-

mäsuuntauksen käsittelyssä, ei ole asettaa niitä vastakohdiksi, vaan ymmärtää numeroiden ja 

merkityksien vuorovaikutus. Numeroiden avulla voidaan ilmaista ilmiöitä, jotka sisältävät 
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merkityksiä, ja vastavuoroisesti numerot perustuvat käsitteellistämiseen, joka sisältää merki-

tyksiä. Kaikilla tasoilla tapahtuva mittaaminen sisältää sekä kvalitatiivisen, että kvantitatiivi-

sen suunnan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 136-137.) 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä kerätyn tiedon laatu turvataan käyttämällä olemassa olevia 

tutkimuskäytäntöjä, niin että määrällisessä tutkimuksessa aineisto kerätään postikyselyllä. 

Määrällisen aineiston analyysissä hyödynnetään esimerkiksi prosentteja ja visualisoidaan tau-

lukoin tai kuvioin. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston keräämisessä käytetään keinona 

teema- tai lomakehaastattelua kohdehenkilöille ja analyysissä käytetään esimerkiksi teemoit-

telua. Molemmissa tapauksissa materiaali voidaan kerätä esimerkiksi sähköpostitse tai paikan 

päällä. (Vilkka & Airaksinen 2015, 57.) 

Määrällisessä tutkimuksessa käytettäviä keinoja on mahdollista käyttää, kun opinnäytetyössä 

tarvitaan toiminnallisen osuuden lisäksi tietoa, joka on mitattavissa sekä ilmoitettavissa tilas-

tollisesti numeraalisin keinoin. Edellytyksenä määrällisten tutkimusmenetelmien käyttöön on 

tutkittavan aiheen mitattavuus. Yleisesti täsmentäminen, selittäminen, perusteleminen ja ku-

vaileminen numeraalisin keinoin on tyypillistä työn aihepiirin ja idean käsittelyssä. Selvitys 

tehdään toiminnallisen osuuden tukemiseksi asiaongelmasta, joka voi esimerkiksi olla oleelli-

sesti puuttuvan tiedon selvittäminen tai esimerkiksi kohderyhmän tarkempi määritteleminen. 

(Vilkka & Airaksinen 2015, 58-59.) 

Tavoitteen ollessa kokonaisvaltaisessa ilmiön ymmärtämisessä ja kirjoittamattoman faktatie-

don keräämisessä siitä, millaisia ohjaavia tekijöitä esimerkiksi ihanteiden ja uskomuksien koh-

dalla vaikuttavat taustalla toiminnassa, soveltuvat laadulliset tutkimusmenetelmät selvityk-

sen toteuttamisessa. Laadullisin menetelmin tehtävässä selvityksessä kysymykset muotoillaan 

niin, että ne ohjaavat vastaajaa kuvailemaan sekä selittämään näkemyksiään sekä ajatuksiaan 

ilmiön laatua. (Vilkka & Airaksinen 2015, 63.) 

3.1.1 Haastattelut 

Opinnäytetyössä ei tehdä varsinaista haastattelututkimusta, vaan haastatteluiden tarkoituk-

sena on saada tarvittavaa lisätietoa tai varmistusta puuttuviin aihealueisiin. Haastatteluiden 

tarpeellisuus määritellään tapauskohtaisesti ja määrä saattaa vaihdella prosessin aikana. 

Haastatteluiden kysymysrunko vaihtelee tilanteesta riippuen, mutta tavoitteena on luoda tee-

mahaastatteluun sopiva kokonaisuus, jotta keskustelua ohjaava runko on kuitenkin olemassa, 

vaikka haastattelut suoritetaan konsultaatiomuotoisina aiheen asiantuntijoita haastatellen. 

Haastattelutilanteessa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, joka tuo 

joustavuutta aineiston keräämiseen tilanteen vaatimalla tavalla. Haastattelu tulee olla perus-

teltu ja tarpeellinen opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Kysymysten järjestystä on 

mahdollista muotoilla keskustelun jouhevuuden säilyttämiseksi ja vastauksia on mahdollista 
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tulkita moniulotteisemmin. Usein miten haastattelu valitaan tiedon keruu menetelmäksi ko-

rostaen ihmisen subjektisuutta ja mahdollisuutta avoimille mielipiteiden julki tuomiselle ja 

aktiiviselle osallistumiselle. Tutkimuksen vastauksien suuntia on mahdotonta tietää etukä-

teen, joten välikysymysten luominen sekä täydentävien vastausten ja perustelujen saaminen 

on mahdollista. Kuvan saaminen laajemmasta kontekstista, kuten vastaajan elekielestä ja 

vastauksien taustoista on haluttua. Kuitenkin haastatteluiden tuomat edut sisältävät myös 

kääntöpuolen. Haastattelut sitovat aikaa ja niiden järjestäminen voi olla vaikeaa. Haastatte-

luihin täytyy valmistautua ennalta ja ottaa roolinsa haastattelijana. Haastatteluun saattaa si-

sältyä useita virhelähteitä johtuen tilanteen inhimillisyydestä niin vastaajan kuin myös haas-

tattelijan osalta. Luotettavuutta voi heikentää johdattelevat kysymykset tai vastaajan taipu-

mus antaa vastauksensa sosiaalisesti suotavina, eli kuten kokee muiden odottavan hänen vas-

taavan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 204-207.) 

Aineiston keräämisessä yksilöhaastatteluiden avulla, on vapaampimuotoinen teemahaastat-

telu suositeltava muoto, mikäli tavoitteena on saada pätevää ja luotettavaa tietoa tiettyyn 

teemaan liittyen, tai konsultoitaessa asiantuntijaa. Teemahaastattelu on välimuoto avoimen 

haastattelun ja strukturoidun haastattelun välissä. Kyseisessä haastattelumallissa käsiteltävät 

aihealueet tiedostetaan, mutta kysymysten varsinaista muotoa ja järjestystä ei ole päätetty, 

vaan ne muotoutuvat haastattelun kuluessa Tämä antaa mahdollisuuden vapaampaan keskus-

teluun. (Vilkka & Airaksinen 2015, 63-64; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 208.) 

Tiedon kerääminen konsultaationa asiantuntijoita haastatellen muuttaa saadun aineiston 

käyttömahdollisuuksia päättelyn sekä argumentoinnin tueksi ja teoreettisen syvyyden tuomi-

seen, verrattavaksi lähdeaineistoon. Konsultaatioiksi luetaan myös haastattelut, joiden tar-

koituksena on kerätä tai tarkastaa faktatietoa asiantuntijoilta. Kyseiset haastattelut tuovat 

lisää luotettavuutta toiminnallisen opinnäytetyön teoreettiselle osuudelle. (Vilkka & Airaksi-

nen 2015, 58.) 

3.1.2 Kyselytutkimus 

Resurssien, sekä digitaalisen helppokäyttöisyyden vuoksi kysely toteutetaan verkkokyselynä ja 

lähetetään tutkittaville sähköisesti, jonka jälkeen he vastaavat siihen osoitettua verkkoloma-

ketta käyttäen. Kyseinen menettelytapa on nopea ja sen avulla aineiston saaminen on vaiva-

tonta. Kyselytutkimuksen avulla säästetään tehokkaasti resursseja keräämällä tutkimusaineis-

toa laaja-alaisesti, sillä se voidaan kohdistaa isolle määrälle henkilöitä ja kattaa monia asi-

oita. Huolellisesti suunnitellulla kyselylomakkeella kerätty aineisto on helposti analysoitavissa 

jo valmiiksi kehitetyillä menetelmillä. Kyselytutkimukseen liittyy kuitenkin myös heikkouksia, 

joiden takia menetelmän kyseenalaistaminen on helppoa. Kerätty aineisto koetaan pinnalli-

sena ja tutkimus teoreettisesti vatimattomana. Tilanteissa, joissa vastaamista ei valvota, tai 

se ei ole pakollista, ei vastausprosenttia voida kontrolloida. Vastausprosentti saattaa jäädä 
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alhaiseksi, jos kysely suunnataan valikoimattomalle joukolle. Kyselytutkimuksessa ei voi tie-

tää varmaksi, kuinka vakavasti ja rehellisesti vastaajat suhtautuvat tutkimukseen. Jos aihe on 

tietyn erikoisryhmän toiminnan kannalta erityinen ja kyselyn jakamiseen käytetään organisoi-

tua tahoa, on vastausprosentti suuremmalla todennäköisyydellä korkeampi. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2013, 195-196.) 

Lomakkeiden sisältö vaihtelee tutkittavan asian luonteen ja tutkimuksen laativan henkilön 

mukaan. Sillä tavoin on mahdollista kerätä tietoa esimerkiksi toteen verrattavista olevista asi-

oista, kohderyhmän asenteista ja arvoista, sekä heidän toiminnastansa. Mikäli kyselyn tavoit-

teena on selvittää tosiasioita, tulee kysymysten olla suoria ja yksinkertaisia, joko avoimesti 

vastattavia tai konkreettisia monivalintoja. Useimmissa lomakkeissa pyydetään vastaajaa vas-

taamaan myös joihinkin taustakysymyksiin, kuten koulutus, ammatti ja ikä. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2013, 197-199.)  

Asteikkoihin perustuvassa kysymystyypissä vastaaja valitsee vastausvaihtoehdoista sen, joka 

kokee kaikkein mieluisammaksi ja omaa kokemuspohjaa kuvaavimmaksi. Kyselyihin käytettä-

vät vastausten asteikot voivat muodostaa joko nousevan tai laskevan skaalan ja ne ovat laa-

juudeltaan 5- tai 7- portaisia. Ongelmaksi tämänkaltaisissa vastausvaihtoehdoissa nousee sosi-

aalisen suotavuus, tarkoittaen vastaustaipumusta, jolloin vastaajat valitsevat vastausvaihto-

ehdoista sen, jonka kokevat olevan sellainen, jota heiltä odotetaan tai olevan suotavaa. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2013, 200-203.) Sanallisesti määriteltävissä asteikoissa on Likert 

määritellyt 5-7 portaisen kokonaisuuden, jossa tasot kulkevat 'täysin eri mieltä - jokseenkin 

eri mieltä - jokseenkin samaa mieltä - täysin samaa mieltä' kautta ’en osaa sanoa’ tai ’en ha-

lua sanoa’ vaihtoehtoisin. (KvantiMOTV 2018.)  

Kyselylomakkeen liitteeksi on vastaamisen motivaation lisäämiseksi liitettävä ohjeet vastaa-

miseen liittyen sekä saatekirje sisältäen esittelyn kohteesta, jota varten kyselyn vastaukset 

tulevat, siitä minkä takia tutkimusta tehdään sekä tutkimuksen suorittaja tahosta ja vastaus-

ten merkityksellisyydestä. Saatekirjeen vakuuttavuus korreloi vastausten saamiseen, jonka ta-

kia kirjeen sävyn ja kielivalintojen tekeminen on otettava huomioon kohderyhmää sekä tilan-

netta ajatellen. Sanavalinnoissa on kiinnitettävä huomiota niiden selkeyteen ja ymmärrettä-

vyyteen, jottei kysymyksien ymmärtämisessä ole liikaa harmaata aluetta. Selvityksen rakenne 

tulisi olla selkeä ja johdonmukaisesti etenevä, sisältäen vain sellaiset aihe alueet, joiden sel-

vittäminen on oleellista työn kannalta, eikä sisältää siihen liittymättömiä asioita. Lomakkeen 

suunnittelussa on suositeltavaa hakea arviointiapua ulkopuolisilta henkilöiltä, jotka ovat puo-

lueettomia, jotta ymmärrys lomakkeen selkeydestä myös ammattisanastoa tuntemattomien 

henkilöiden suunnalta on riittävää. (Vilkka & Airaksinen 2015, 59-62.) 



 37 
 

 

3.1.3 Havainnointi 

Kyselyiden ja haastatteluiden avulla selvitetään henkilöiden ajatuksia, uskomuksia ja tunte-

muksia sekä selittävät miten tutkittavat kohteet havaitsevat asioita. Havainnointi antaa tie-

toa siitä, miten ihmiset todellisuudessa toimivat. Näiden menetelmien keinoin kerätyissä ai-

neistoissa on paljon eroja. Sanojen ja asennoitumisen mukaan arvomaailma jäljittelee tiettyä 

haluttua mallia, kun taas käytännössä maailma näyttäytyy erilaisena. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2013, 212.) 

Havainnoinnin avulla saadaan tietoa välittömällä aikavälillä yksilöiden, ryhmien sekä organi-

saatioiden toiminnasta ja käyttäytymisestä niille ominaisessa, luonnollisessa ympäristössä. Va-

paassa ympäristössä tapahtuva havainnointi poissulkee monissa menetelmissä ongelmaksi 

muodostuvan keinotekoisuuden. Menetelmänä havainnointi sopii erityisesti vuorovaikutusta 

sisältävien tilanteiden tutkimiseen, kuten myös tilanteiden, jotka ovat luonteeltaan nopeasti 

muuttuvia ja vaikeasti ennakoitavissa. On kuitenkin otettava huomioon mahdollisuus siitä, 

että havainnoinnin suorittavan henkilön läsnäolo saattaa häiritä tilanteen luonnollista kulkua 

ja tämä saattaa omalla toiminnallaan puuttua tilanteen kulkuun. Tilanteen muuttumisen eh-

käisemiseksi toimintaympäristössä toimivat ihmiset tulee totuttaa havainnoijan läsnä-oloon. 

Tutkimuksen objektiivisuus saattaa kärsiä, mikäli havainnoija sitoutuu tutkimusryhmään tai - 

tilanteeseen emotionaalisesti. Välittömän tiedon kirjaaminen ei välttämättä ole kaikissa tilan-

teissa mahdollista, jolloin tiedon muuttumattomuus on havainnoijan vastuulla. Havainnoinnin 

eettiset kysymykset koskettavat tutkittavien saamaa tiedon määrää tutkimuksen todellisista 

kohteista.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 213-214.) 

Havainnoinnin lajit jakavat menetelmän kahteen karkeasti luokiteltavaan suuntaukseen. Sys-

temaattinen havainnointi on tarkasti jäsenneltyä ja havainnoija pysyttäytyy täysin toiminnan 

ulkopuolella. Havainnoijan täytyy tuntea tutkittava ympäristö ja saatava koulutus tehtävää 

varten. Systemaattinen ja tarkka havaintojen kirjaaminen onnistuu esimerkiksi valmiiksi luo-

duilla tarkastuslistoilla. Osallistuva havainnointi jaotellaan täysin havainnoijan osallistumisas-

teen mukaisesti. Tarkoituksena on, että havainnoija osallistuu toimintaan tutkittavien asetta-

mien ehtojen rajoissa. Havainnoija pyrkii saamaan yhteyden tutkittaviin ja ymmärryksen toi-

minnasta, antamatta sen kuitenkaan vaikuttaa havainnoinnin tasoon sekä luottamuksellisen ja 

objektiivisen tiedon käyttöön. Mitä osallistuvampi rooli havainnoijalla on, sitä suuremmaksi 

eettiset ongelmat muotoutuvat. Havainnoijan tulisi toimia aidosti ja tilanteen vaatimalla ta-

valla, vaikka onkin keräämässä tietoa omaa tutkimustaan varten. Vaihtoehtona täydelliselle 

osallistumiselle on tutkimus, jossa havainnoijan rooli eriytetään ja tehdään selväksi tutkitta-

ville. Tällöin havainnoija osallistuu mahdollisuuksien mukaan tutkittavien elämään ja toimin-

taan, mutta kerää tietoa myös kysymyksien kautta. Oman tulkinnan ja todellisten havaintojen 

välinen ero on pidettävä selkeänä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 214-217.) 
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3.2 Analyysimenetelmät 

Toiminnalliseen opinnäytetyöhön liitetyn selvityksen tuottama aineisto ei ole tilastollisesti 

merkittävää, sillä sen tarkoituksena on antaa suuntaa päätöksentekoon tai kerätä puuttuvaa 

lähdetietoa. Vaikka saatu tutkimusaineisto on kooltaan pieni, on vastaukset kuitenkin muutet-

tava tutkittavaan sekä havainnoitavaan muotoon ja analysoitava. (Vilkka & Airaksinen 2015, 

62.) Kyselyn avulla saatu aineisto on analysoitavissa sekä kuvannettavissa havaintomatriisin, 

eli taulukon muodossa, mikäli muuttujat on mahdollista arvottaa. Annettava arvo voi olla nu-

mero tai kirjainsymboli. Arvojen lisääminen kyselylomakkeeseen nopeuttaa aineiston seulo-

mista. Tavoitteena määrällisin menetelmin tehdyssä tutkimuksessa on numeroiden ja erilais-

ten tilastollisten yhteyksien kautta perustella väitteitä koskien muuttujia. Havaintomatriisin 

käyttö edellyttää palautuvien vastausten numerointia, jotta aineiston tarkkuus voidaan var-

mistaa myöhemmässä vaiheessa. Matriisin pystyrivit kuvaavat mitattavia kohteita, ja vaakari-

vit jokaista vastaajaa. Kokonaisuuden avulla on mahdollista laskea esimerkiksi mediaaneja 

sekä keskiarvoja. (Vilkka 2015, 110-112.) 

Haastattelusta tulee rakentaa opinnäytetyötä palveleva kokonaisuus, jonka tarkoituksena on 

kerätä toiminnalliselle opinnäytetyölle tarvittava suuntaa antava tieto. Tämän takia haastat-

teluiden puhtaaksi kirjoittaminen ja litterointi ei ole järjestelmällistä tai tarvittavaa. Kerät-

tyä aineistoa on mahdollista käyttää lähteenä konsultaation tapaan, eikä sen analysoiminen 

ole välttämätöntä. Mikäli kerättyä aineistoa käytetään tutkimustietona, perustellen sisällölli-

siä valintoja, on analysointi suotavaa ja keinoiksi riittää etsittävän tiedon olemuksesta riip-

puen joko tyypittely tai teemoittelu. (Vilkka & Airaksinen 2015, 63-64.) 

Havainnoinnin analysoinnissa käytetään havaintojen yhdistämistä sekä tulosten tulkintaa. It-

sessään kerätty aineisto ei ole muuta kuin materiaalia, jonka perusteella analysointi tapah-

tuu. Analysoimalla havainnoinnin tuloksia voidaan niiden ryhmittelyn ja yhdistelyn kautta 

päästä tulkintaan. Yksittäiset sekä erilliset havainnot yhdistetään isommiksi kokonaisuuksiksi 

yhteisien piirteiden sekä nimittäjien avulla, jonka jälkeen havainnoista on mahdollista luoda 

yleistävä sääntö koko tutkimusaineiston kannalta. (Vilkka 2014, 75-78.) 

Kyselytutkimuksesta saatu aineisto on tarkoitus koostaa havaintomatriisiin, jonka jälkeen yk-

sittäisen osa-alueiden visualisoiminen ja havainnoiminen on helpompaa. Määrällisesti kerätyn 

aineiston analysoimisessa on mahdollista käyttää toiminnallisessa opinnäytetyössä esimerkiksi 

prosentteja sekä kaavioita tulosten havainnollistamiseksi. Haastatteluiden tarkoituksen ol-

lessa lähempänä konsultaatiomallia, ei varsinaista analyysia tehdä, vaan haastatteluita käyte-

tään lähteinä. Havainnoinnin keinoin saatu aineisto pyritään selittämään auki muistiinpanojen 

pohjalta sen merkitsevien, yleistettävien osien osalta. 
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4 Tutkimukset 

Opinnäytetyön kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää harjoittelun nykytilaa keräämällä 

henkilöstön näkemyksiä asiaan liittyen. Kysely lähetettiin kohderyhmän rajaamiseksi esimies-

jakelulla esimiesasemassa oleville henkilöille (n.200 henkilöä) sekä julkaistiin työntekijöille 

suunnatussa intrassa. Kysely tavoitti näillä keinoilla reilusti yli 200 ihmistä. Vastaamista ei 

kuitenkaan pystytty näissä olosuhteissa kontrolloimaan, joten tieto siitä, että vastauspro-

sentti saattaisi jäädä matalaksi, oli tiedossa. Kyselyyn vastaaminen oli täysin vapaaehtoista. 

Kyselylomake (liite 1) pidettiin tiiviinä ja se sisälsi 8 kysymystä, joista kaksi ensimmäistä kä-

sitteli perustietoja, jotka anonymiteetin säilyttämiseksi rajautuivat työkokemuksen ja oman 

aseman määrittelyyn työyhteisössä. Kysymyksistä kolme oli monivalintoja, joiden vastausvaih-

toehdot olivat kahden kysymyksen kohdalla liukuvia. Kysymyksistä neljä oli asteikollisia, joissa 

käytettiin pohjana Likertin asteikkoa, lisäten ’en osaa sanoa’ vastausvaihtoehdon asteikon 

keskimmäiseksi. Viimeinen kysymys oli tyypiltään avoin, antaen näin ollen vastaajalle vielä 

mahdollisuuden kertoa haluamastaan asiasta vielä tarkemmin ja ilman rajauksia.  

Monipuolisen kyselylomakkeen tarkoituksena oli säilyttää vastaajan mielenkiinto ja valmiiden 

vastausvaihtoehtojen määrittely nopeuttaa kyselyyn vastaamista ja pienentää kirjoittamisen 

aiheuttamaa turhautumista. Kysely oli auki noin kolme viikkoa, jonka aikana vastaajat saivat 

omaan tahtiin käydä ottamassa osaa kyselyyn, mikäli niin halusivat. Kyselyn saatekirjeessä 

(liite 2) kerroin oman taustani, kyselyn tarkoituksen ja tavoitteet sekä lyhyen ohjeistuksen 

siitä, mitä kyselyyn vastaaminen vaatisi ja minkä tyyppisiä kysymyksiä kysely sisälsi. Saatekir-

jeeseen lisättiin vielä arvioitu aika kyselyn suorittamiseksi, jotta vastausprosentti nousisi kor-

keammalle. Viikko ennen kyselyn sulkeutumista kohderyhmille jaettiin alkuperäisillä jakoka-

navilla muistutuskirje (liite 3) kyselyyn vastaamisesta. Enempää muistutuksia ei haluttu lähet-

tää, jottei kohderyhmille tulisi sellainen olo, että kyselyä yritetään väen pakolla saada puris-

tettua eteenpäin.  

Havainnoinnin tavoitteena oli tuottaa lisää ja tukevaa aineistoa kyselytutkimuksen rinnalle. 

Havainnointi tapahtui oikeissa harjoitustilanteissa ja havainnoijan rooli vaihteli harjoituksen 

tilanteesta riippuen, eikä rooli ollut siten selkeästi määriteltävissä. Tilanteiden ollessa hyvin 

monelta osaa tuttuja jo ennakkoon saadun kokemuksen myötä, havainnointitilanteet olivat 

rentoja ja kaikki tilanteeseen osallistuvat osapuolet tiedostivat havainnoinnin tarkoituksen. 

Havainnointi suoritettiin kahden erillisen harjoitustilanteen aikana. Ensimmäinen havainnointi 

tapahtui helmikuun 2019 alussa, jolloin harjoitus oli luonteeltaan enemmänkin keskusteleva 

ja siihen otti osaa lukuisia eri toimijoita. Harjoituksessa toimijat jaettiin omiin ryhmiinsä ja 

jokainen ryhmä kävi skenaariotilanteen edetessä omaa toimintaansa läpi keskustellen, ja ti-

lanteen vaatimaa informaatiota käytiin kysymässä toisista ryhmistä. Skenaarion päättymisen 

jälkeen jokaisen ryhmän toimintaa ja mahdollisia tilanteen vaatimia toimintamalleja sekä 



 40 
 

 

huomioita käytiin yhteisesti läpi. Käsiteltäviä skenaariotilanteita oli päivän aikana kolme. Toi-

nen havainnointi suoritettiin huhtikuun 2019 alussa, jolloin kyseinen harjoitus oli laajamittai-

nen yhteistoimintaharjoitus. Harjoituksesta oli luotu kattava harjoitussuunnitelma, jota har-

joitus myötäili. Harjoituksen aikana havainnointi kohdistui yksittäisen toimijan (APOC) toimin-

taan ja muistiinpanojen tekemiseen.  

Kaksi erillistä havainnointikertaa koskien kahta erilaista harjoitustyyppiä sekä skenaariotilan-

teita antoi mahdollisuuden kiinnittää huomiota toimintaan sekä tavoitteiden saavuttamiseen 

eriävissä prosesseissa. Valmistautuminen havainnointikertoihin vaihteli kahden kerran välillä. 

Ensimmäisellä havainnointikerralla tiedossa ei ollut muuta kuin harjoituspaikka ja aika, har-

joituksen luonne, hieman osviittaa osallistuvista toimijoista sekä APOC:n tavoitteet kyseiseen 

harjoitukseen. Skenaariotilanteet sekä varsinainen ohjeistus annettiin vasta päivän aikana. 

Toisella havainnointikerralla havainnoinnin pohjaksi saatiin erittäin kattava harjoitussuunni-

telma, joka linjasi harjoituksen yleiskulun. Tämä ei kuitenkaan sisältänyt APOC:n toimintaa 

tai tavoitteita, mutta ne olivat saatavissa erikseen.   

5 Tulokset 

Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 38 kappaletta. Kyselyn julkaisemisen jälkeen vastausten 

kertyminen oli tiheämpää, ja muistutuskirjeestäkään huolimatta vastausten lukumäärä ei 

noussut kyseistä korkeammalle. Ilahduttavaa oli huomata, että tuosta joukosta peräti 15 vas-

tasi myös avoimeen kysymykseen. Kyselyn tulokset on koottu havaintomatriisiin (liite 4) jossa 

jokainen vastausvaihtoehto on arvotettu vastausvaihtoehtojen mukaisesti. Matriisin jokainen 

vaakarivi edustaa yhtä kyselyyn osallistunutta henkilöä, ja pystyrivit jokaista kyselyn kysy-

mystä numerojärjestyksessä. 

Työkokemus (kuvio 5) vastanneiden kesken jaottui prosentuaalisesti melko tasaisesti jokai-

seen vastausluokkaan. Vastanneista kahdeksan oli työskennellyt vastaushetkellä maksimissaan 

kaksi vuotta työympäristössä, kymmenen kolmesta viiteen vuoteen, kymmenen kuudesta kym-

meneen vuoteen ja kymmenen yli kymmenen vuotta. Tasainen jaottuminen työkokemuksessa 

antaa paremmat vertailu mahdollisuudet seuraaviin kysymyksiin ja yleistettävyyden vastauk-

siin, verraten tilanteeseen, jossa tietty kokemus taso olisi erityisen suuresti edustettuna. 
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Kuvio 5. Työkokemus työympäristössä 

Asema työyhteisössä (kuvio 6) jaettiin vastausvaihtoehdoissa kahteen eri kategoriaan. Vaikka 

esimiehiä on usealla eri tasolla, ei niiden erotteleminen titteleittäin olisi palvellut tutkimuk-

sen tarkoituksia. Esimiehillä on kuitenkin tietty vastuu toiminnasta eroten työntekijöiden vas-

tuusta. Vastanneista hieman yli puolet (22) ilmoittivat asemakseen työntekijäroolin, kun taas 

esimiehiä oli 16 kappaletta. Kyselyn luotettavuuden kannalta on tärkeää, että vastauksia saa-

tiin molemmilta tahoilta, jottei tuloksia ole yleistettävissä ainoastaan toiseen ryhmään. 

 

Kuvio 6. Asema työyhteisössä 
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Käsiteltäessä henkilöiden osallistumista harjoituksiin (kuvio 7), kaikki vastaukset rajoittuivat 

alle kuuteen harjoituskertaan keskimäärin vuodessa. Kukaan vastaajista ei ollut osallistunut 

keskimäärin kuudesta kymmeneen, tai yli kymmeneen harjoitukseen vuodessa. Vastanneista 

yli puolet (22 henkilöä) valitsivat vaihtoehdon, joka kuvastaa harjoittelun määrää keskimäärin 

ei yhtään kertaa vuodessa, 13 henkilöä valitsi vastausvaihtoehdon maksimissaan kaksi harjoi-

tusta vuodessa, ja ainoastaan kolme henkilöä kertoi ottavansa osaa harjoituksiin keskimäärin 

kolmesta viiteen kertaan vuodessa. Näin ollen jokainen vastanneista osallistuu harjoitukseen 

vähemmän kuin joka toinen kuukausi eikä merkittävää jatkumoa harjoittelulle voi olla ole-

massa. Vaikka harjoitukset järjestettäisiin tiheällä aikavälillä jatkumona, ei taitojen kehittä-

minen jatkuisi muina kuukausina, ja väli kasvaisi liian suureksi. Kolmesta viiteen kertaan vuo-

dessa harjoituksiin keskimäärin osaa ottavat olivat määritelleet asemansa työympäristössä 

esimieheksi kuten havaintomatriisista on nähtävissä. 

 

Kuvio 7. Osallistuminen harjoituksiin keskimäärin (kertaa/vuosi) 

Vastaajien mielipide harjoittelun nykyhetken riittävyyteen (kuvio 8) jaottui selvästi akselin 

negatiiviselle puolelle, vaikka jokainen vastausvaihtoehto saikin osakseen kannatusta. Täysin 

erimieltä väittämän kanssa oli vastaajista 20 henkilöä, joka laskennallisesti tarkoittaa noin 

53%: a. Jokseenkin eri mieltä kokivat olevansa kymmenen vastaajaa, joka vastaa noin 26%: a. 

Jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa oli vastaajista yhteensä neljä, eli noin 11%: a. Täy-

sin samaa mieltä vastausten perusteella oli vain yksi henkilö. Vastaajista kaksi valitsivat kan-

taa ottamattoman vastausvaihtoehdon ja yksi ohitti kysymyksen. Vastausten välillä ei ollut 

havaittavissa selkeää toistoa vastaajan työkokemukseen, asemaan sekä osallistumiseen harjoi-

tuksiin verrattuna niiden kohdalla, jotka valitsivat vastausvaihtoehdot jokseenkin samaa 
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mieltä ja täysin samaa mieltä. Sen sijaan jopa neljä edellisissä kysymyksissä lyhyen työkoke-

muksen omaaviksi työntekijöiksi itsensä luokitelleet henkilöt, jotka eivät keskimäärin osallistu 

ainoaankaan harjoitukseen vuoden aikana, olivat täysin eri mieltä väitteen kanssa. Yleisesti 

vastausten perusteella on todettavissa harjoittelun olevan henkilöstön mukaan riittämätöntä 

nykyisellä mallillaan. 

 

Kuvio 8. Harjoittelun riittävyys 

Vastaajien mielipiteet harjoittelun kehittävyydestä suhteessa heidän omaan osaamisensa (ku-

vio 9) jaottuivat vahvemmin positiiviseen puoleen asteikosta. Kuitenkin tämän väittämän koh-

dalla kantaa ottamattomien lukumäärä on suhteellisen korkea ollessaan määrällisesti jopa yh-

deksän henkilöä eli noin 24% kaikista vastaajista. Kysymyksen ohitti yksi henkilö, ja väitteen 

kanssa täysin eri mieltä oli vain yksi vastaajista. Jokseenkin eri mieltä -vaihtoehdon valitsi 

kolme henkilöä muodostaen yhteensä noin 8% vastaajista. Vastaajista yhteensä 13, eli noin 

34% oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja kyselyyn osallistuneista loput 11 henkilöä 

eli noin 29% oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Havaintomatriisin mukaan vastauksien 

voidaan nähdä korreloivan vastaajien kokemuksiin harjoittelusta, väitteeseen kantaa ottamat-

tomat henkilöt, tai väitteen kanssa jokseenkin tai täysin eri mieltä olleet vastaajat eivät ole 

kyselyn perusteella keskimäärin osallistuneet vuoden aikana yhteenkään harjoitukseen. Vas-

tausten luonne voi siis mahdollisesti johtua esimerkiksi siitä, että vastanneilla ei ole koke-
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musta harjoituksista, joten he eivät voi tietää minkälaisia vaikutuksia harjoittelulla olisi hei-

dän omaan osaamiseensa. Mikäli tehtävien hoitaminen on onnistunut hyvin ilman harjoittelua-

kin, henkilöiden on vaikeampi tunnistaa harjoittelun hyötyjä. 

 

Kuvio 9. Kokemukset harjoittelun kehittävyydestä 

Harjoiteltujen tilanteiden oleellisuus suhteessa yksikön toimintaan (kuvio 10) nähtiin kyselyyn 

osaa ottaneiden henkilöiden vastausten perusteella jakautuvasti. Mielipiteet painottuivat suu-

remmalta osin väittämän kanssa jollain tapaa yhteneviksi, kuin eriäviksi. Täysin samaa mieltä 

väittämän kanssa oli 13 henkilöä, kattaen on noin 34% saaduista vastauksista. Jokseenkin sa-

maa mieltä -väittämä keräsi yhteensä kymmenen vastausta, joka on prosenteiksi muutettuna 

noin 26%. Yhteensä noin 13% vastaajista, eli 5 henkilöä, koki olevansa väitteen kanssa jok-

seenkin eri mieltä ja ainoastaan yksi henkilö oli täysin eri mieltä. Vastaajista kahdeksan, eli 

noin 21% valitsi neutraalin vastausvaihtoehdon ja yksi ohitti väittämän kokonaan. Peilatessa 

väittämän keräämiä vastauksia koottuun havaintomatriisiin, on huomattavissa, että henkilöt, 

jotka olivat joko epävarmoja omasta suhtautumisestaan tai eivät olleet samaa mieltä väittä-

män kanssa, eivät osallistu keskimäärin yhteenkään harjoitukseen vuoden aikana, tai muuta-

missa tapauksissa osallistuminen on vähäistä. Kuitenkaan ei voida tehdä oletusta siitä, että 

tämä johtuisi pelkästään tietämättömyydestä harjoitusskenaarioita kohtaan, sillä joukosta 

löytyi myös väitteen kanssa täysin samaa mieltä olevia henkilöitä, joilla kokemus oli yhtä vä-

häistä harjoittelun suhteen. 
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Kuvio 10. Harjoiteltujen tilanteiden oleellisuus 

Poikkeustilanteiden aikana suoritettavien tehtävien tuntemus oman yksikön kannalta (kuvio 

11), ei vastausten mukaan ollut kovin hyvällä tasolla. Vastaajista jopa yhdeksän, eli noin 24% 

oli täysin eri mieltä asetetun väittämän kanssa ja jokseenkin samaa mieltä oli neljä henkilöä, 

vastaten noin 10% vastaajista.  Väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä oli kahdeksan hen-

kilöä, tarkoittaen 21% vastanneista ja täysin yhtenevästi ajattelevia oli lukumäärällisesti kuusi 

henkilöä, jonka prosentuaalinen osuus kaikista vastanneista on noin 16%. Ainoastaan yksi vas-

tanneista ohitti kysymyksen, mutta kymmenen henkilöä päätyi vastausvaihtoehtoon: ”en osaa 

sanoa”. Tämän osuus on noin 26%, ollen näin ollen suosituin vastausvaihtoehto kyseisen väit-

tämän kohdalla. Kootusta havaintomatriisista on nähtävissä, että suurin osa ”en osaa sanoa – 

jokseenkin eri mieltä – täysin eri mieltä” vastaus akselin valinneista ei osallistu keskimäärin 

yhteenkään harjoitukseen vuoden aikana, ja muutamissa tapauksissa keskimääräinen osallistu-

minen oli maksimissaan kaksi kertaa vuodessa. Tätä ei kuitenkaan voida yleistää, sillä jou-

kosta löytyi myös kyselyyn osaa ottaneita, jotka olivat esitetyn väittämän kanssa joko jok-

seenkin tai täysin samaa mieltä, mutta eivät osallistu kuitenkaan keskimäärin harjoituksiin 

muutamaa kertaa enempää. Tehtävien tuntemuksen ei voida kyselyn perusteella myöskään 

täysin luottaa korreloivan pelkästään henkilön asemaan työyhteisössä, sillä vastaukset vaihte-

livat paljon, oli kyseessä työntekijä tai esimies. 
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Kuvio 11. Tehtävätietoisuus 

Avoimien kysymysten kautta saadut vastaukset sisälsivät paljon kehitysehdotuksia sekä va-

paita kannanottoja kyselyn käsittämään aiheeseen. Koska vastaukset sisälsivät paljon yksityis-

kohtaista kuvailua ja spesifiointeja, on asioiden luottamuksellisuuden ja tiedon arkaluontei-

suuden vuoksi tulokset yleistetty ja muotoiltu niin, että se on jaettavissa. Harjoittelun nähtiin 

selkeästi nykyisellään olevan riittämätöntä määrällisesti ja nykymuodollaan harjoittelun koet-

tiin olevan enemmänkin teoriapainotteista, kuin käytännönläheistä toimintaa. Itsenäisen teo-

riaopiskelu ei ole riittävä keino asioiden sisäistämiseen, eikä tiedon soveltaminen ole helppoa 

ilman reflektiopohjaa. Useassa tapauksessa esille nostettiin työvuoro suunnittelun yhdistämi-

nen harjoituksien suunnitteluun ja aikatauluttamiseen, jotta mahdollisimman moni pystyisi 

osallistumaan harjoituksiin yksikön sisällä ja jopa niin, että sama harjoitus järjestettäisiin ly-

hyen ajan sisällä useaan kertaan, jotta varmasti kaikki pääsisivät osallistumaan. Yhdessä teke-

minen, yhteistä toimintarutiinien, yksikkörajojen yli tapahtuva tutustuminen sekä muiden toi-

mijoiden tehtävien ja toiminnan tuntemus koettiin selvästi tärkeiksi ja tämän hetkisellä ta-

solla riittämättömäksi. Nykyisellään harjoittelu nähtiin yksittäisinä kokonaisuuksina sisäisessä 

toiminnassa, ilman kunnollista muiden toimijoiden osallistamista, tai toimintamallien ja roo-

lien yhteistä läpi käymistä. Laaja tuntemus myös oman yksikön sekä yritysrajojen ulkopuolelle 

helpottaisi kokonaistoiminnan ymmärtämistä sekä suorittamista erilaisissa poikkeustilanteissa. 

Yhteistoiminnan tärkeys korostuu erittäin monessa poikkeustilanteessa niiden viranomaisve-

toisuuden takia ja ilman viranomaisiakin, suurin osa tilanteista vaatii monen toimijan osallis-

tumista. Vastanneet mainitsivat kehittämiskohteiksi yleisellä tasolla muun muassa henkilöstön 
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koulutuksen erilaisiin poikkeustilanteisiin ja niiden vaatimiin toimintamalleihin, yleisen tietä-

myksen asioista, asioiden dokumentaation tarkkuuden ja sen saatavuuden, oheistuksien saata-

vuuden ja ajantasaisuuden, seuranta toimenpiteet, erilaiset kertauskoulutukset ja harjoituk-

sien jälkeen tapahtuvan jälkipuinnin. Pelkästään harjoittelun lisääminen ei kuitenkaan riit-

täisi, sillä sitä kautta esille nousseet asiat pitäisi kuitenkin jalkauttaa muutoksineen ja toimin-

tamallien kehitykseen tulisi panostaa nykyistä tasoa enemmän. Vastauksista välittyi mielen-

kiinto asioita sekä varsinkin harjoittelua kohtaan. Moni ilmaisi toiveensa sekä halunsa päästä 

osallistumaan edes johonkin poikkeustilanneharjoitukseen nähdäkseen miten pystyisi itse suo-

riutumaan tilanteessa ja näin ollen itsensä kehittäminen olisi mahdollista. 

Ensimmäisellä havainnointikerralla harjoituksen ollessa keskusteleva, tilanteiden todentuntui-

suus ei ollut kovin suuri. Harjoituksen avulla ymmärrys muiden toimijoiden toiminnasta, roo-

leista ja vastuista erilaisten tilanteiden aikana lisääntyi. Keskusteleva harjoitus antoi mahdol-

lisuuden paneutua omiin toimintamalleihin ja erilaisiin vaihtoehtoihin tilanteiden edetessä. 

Harjoitusmuodon, todentuntuisuuden puutteen, ja riittämättömien työvälineiden takia joi-

denkin oleellisien sekä automatisoitujen tehtävien suorittaminen unohtui. Harjoitus korosti 

tiedonkulun tärkeyttä ja siihen liittyviä haasteita. Oikean tilannekuvan sekä tilanteen vaka-

vuuden hahmottaminen on haastavaa ilman kamerayhteyttä tapahtumapaikalle, jolloin tiedon 

saannin tärkeys korostuu entisestään. Asiakkaiden ymmärrys tilanteesta kohoaa heidän omien 

oletustensa mukaisiksi ilman riittävää informaatiota ja saattaa aiheuttaa tarpeetonta paniik-

kia sekä levotonta liikehdintää. Harjoituksen myötä esille nousi myös yhteistyösuhteita, joita 

olisi hyvä vahvistaa ja ottaa huomioon, jotta toiminta tilanteiden aikana saataisiin mahdolli-

simman sujuvaksi, eikä toimintojen päällekkäisyyksiä syntyisi.  

Laajamittainen yhteistoimintaharjoitus oli suunnitelmien osalta suunniteltu erittäin tarkasti. 

Harjoiteltavan tilanteen todentuntuisuus oli korkea ja skenaariotilanne oli muodostettu realis-

tiseksi. Harjoituksen aikana painotettiin keskittymistä harjoitukseen sekä suhtautumista sii-

hen kuin oikeaan tilanteeseen. Harjoituksen aikana kamerayhteyden saamisen tärkeys tapah-

tumapaikalle korostui tiedon välittämisen kannalta, sillä tilanteen käynnistyttyä vahvistus-

viestien odottaminen pelastusviranomaisilta viivyttää kriittisen informaation välittämistä. 

Edellisiin vastaavanlaisiin harjoituksiin nähden toiminta oli järjestäytyneenpää ja kehitystä on 

selvästi tapahtunut. Vaikka harjoitus oli laajasti tiedossa eri toimijoilla, ei se kerännyt sel-

laista seuraajamäärää tilannepäiväkirjan osalta kuin oli ollut odotettavissa. Mikäli tilanne olisi 

ollut oikea, ei tieto tapahtumista olisi saavuttanut kaikkia. Harjoittelun tavoitteen ollessa toi-

mintamallien testaaminen, ilman jokaisen panosta ei täydelliseen lopputulokseen ole mahdol-

lista päästä.   

Tilanteiden muuttuessa varsin nopeasti, ja tiedon välittämisen tilannepäiväkirjan kautta ol-

lessa aikaa vievää, ei ole järkevää jättää tiedon kirjaamista vain yhden yksikön jäsenen har-

teille, vaan saadun perusinformaation kirjaaminen olisi sen vastaanottajan vastuulla. Tällöin 



 48 
 

 

vältetään tiedon vääristyminen sekä mahdollisimman reaaliaikaisen tiedon välittäminen. Tie-

don kokoamisen ja jokaisen toimitilaan saapuvan toimijan tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi 

yhden tilannepäiväkirjan koonti näytön hankkiminen helpottaisi toimintaa, jolloin tilannepäi-

väkirjan syötteet olisivat reaaliaikaisesti nähtävillä kaikilla tilassa olevilla.  

Harjoituksen alkaessa henkilöstön ja yksikön toiminnan kannalta tarvittavien toimijoiden vas-

teajat olivat pienet, sillä harjoitukseen oli varauduttu sekä valmistauduttu. Henkilöstöresurs-

sit oli mitoitettu tarkkaan ja roolit oli jaettu ennen harjoituksen alkamista. Tällainen valmis-

tautuminen rauhoittaa itse harjoitusta ja antaa mahdollisuuden keskittyä itse toimintaan par-

haalla mahdollisella tavalla. Kuitenkaan tilanne ei vastaa todellisuutta, ja oikean tilanteen 

tapahtuessa, ei alkutoimenpiteiden voida olettaa olevan yhtä hallittuja. Roolien sekä vastui-

den selkeyttämiseksi luotavat tehtäväkortit selkeyttäisivät toimintaa oikeassa tilanteessa niin 

yksikön työntekijöiden kannalta, kuin myös tilanteen johtovastuun ottavan johdon päivystäjän 

kannalta. Tällä tavoin jokainen huolehtisi tehtäväkortin sisällön mukaisista toiminnoista ja 

roolien sopimiseen sekä tehtävien jakamiseen ei kuluisi aikaa.  

Yhteistoimintaharjoituksessa selkeytyi toiminnan kannalta oleellisen tiedon luonne. Pienillä, 

yksityiskohtaisilla tiedoilla ei ole toiminnan kannalta merkitystä, vaan tapahtumien vaikutus-

suhteet ja tilannetta sekä toimintaa jollain tapaa muuttavat tiedot ovat oleellisia. Tilanneku-

van ylläpitäminen oli harjoituksen aikana hyvällä tasolla. Kuitenkin täytyy aina muistaa, että 

teknisten ongelmien takia minkään ei voida olettaa toimivan kuten suunnitelmissa. Harjoitus 

korosti kaikkien tilanteeseen liittyvien toimijoiden osallistumisen tärkeyttä. Harjoituksessa oli 

huomattavissa yhden oleellisen toimijan osallistumisen puuttuminen. Jopa yhden toimijan 

puuttuminen vaikuttaa harjoituksen todentuntuisuuteen ja toimintojen suorittamiseen, sillä 

tarvittavan tiedon saaminen vaikeutuu ja jopa estyy kokonaan. Vaikka molemmat havainnoin-

tikerrat olivat harjoituksen muodon suhteen erilaisia, nousi niissä samoja asioita esille. Mo-

lemmissa harjoitusmuodoissa nähtiin olevan omat etunsa, mutta silti niiden koettiin olevan 

enemmänkin toisiaan täydentävät, eikä ainoastaan toisen harjoitusmuodon mukainen harjoi-

tus välttämättä riittäisi riittävän kehityksen takaamiseksi. 

6 Johtopäätökset 

Tutkimuksien tulokset olivat vaihtelevia ja toivat uutta näkökulmaa tarkasteltavaan aihee-

seen. Vaikka teoreettinen viitekehys yhdessä tutkimuksien tuloksien kanssa vastasivat omalta 

osaltaan pitkälti suoraan asetettuihin tutkimuskysymyksiin sekä opinnäytetyön tavoitteisiin, 

on niiden pääkohtaiset asiat koottu yhteenvedoksi. Työni liittyessä osaksi muiden tekemien 

opinnäytetöiden joukkoa, ei tutkittavien kokonaisuuksien sekä asioiden kehittäminen muuttu-

vassa ympäristössä ole mahdollista. Kehitysehdotukset kokoavat tämän työn seurauksena 

esille nousseet näkökulmat, joiden selvittämiseen resurssit eivät tämän työn osalta riittäneet. 
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6.1 Yhteenveto 

Työlle asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastattiin niin teoriapohjan kuin myös tehtyjen tutki-

muksien kautta. Tutkimuskysymykset olivat: ”Kuinka harjoittelun avulla voidaan kehittää va-

rautumista ja valmiutta, henkilöstöä, tilannekuvaa sekä tilannejohtamista?”, ”Miten harjoi-

tukset tulisi suunnitella, luoda sekä arvioida, jotta ne antaisivat kokonaisuutena mahdollisim-

man paljon?” ja ”Millaiseksi henkilöstö kokee poikkeustilanteiden harjoittelun nykytilan kyse-

lytutkimuksen perusteella?”. Lisäksi työn perusteella oli mahdollista vastata yleisen tason ky-

symykseen siitä, kuinka harjoituksissa esille nousseet kehityskohdat voidaan tuoda käytän-

töön. 

Harjoittelu on ratkaisevassa osassa varautumisen ja valmiuden, henkilöstön, tilannekuvan 

sekä tilannejohtamisen kehittämisessä. Teoreettisen tarkastelun perusteella on todettavissa, 

että kyseiset osa-alueet limittyvät harjoittelun osalta suurelta osin keskenään ja vaikutussuh-

teita eri osa-alueiden välillä ei voi olla huomaamatta. Harjoittelu kehittää niin motorisia, kog-

nitiivisia, kuin myös fyysisiä taitoja sekä ominaisuuksia. Harjoittelun avulla voidaan varmistaa 

erilaisten suunnitelmien toiminta, jalkauttaa ne henkilöstölle ja tutustuttaa henkilöstö toi-

mintamalleihin. Harjoittelu kehittää henkilöstön valmiuksia toimia poikkeavissa tilanteissa ja 

sietämään tilanteiden mukanaan tuomia paineita. Samalla esimiesasemassa olevat henkilöt 

kehittävät omaa kykyään tunnistaa piirteitä henkilöstössä ja mukauttavat käyttäytymistään 

sen mukaisesti. Oleellisen tiedon erottaminen, käsitteleminen ja analysoiminen on tiivis pro-

sessi, jonka kehittämiseen tarvitaan harjoittelun mukanaan tuomaa kokemusta. 

Jotta harjoitukset vastaisivat mahdollisimman hyvin haluttua tarkoitusta ja niille asetetut ta-

voitteet olisi mahdollista saavuttaa, tulisi harjoituksien suunnitteluun, luomiseen, toteutuk-

seen sekä arviointiin panostaa ja sitouttaa resursseja. Harjoituksien luominen on pitkä pro-

sessi ja täysin harjoituksen luonteen, muodon ja tavoitteiden mukaisesti vaihtelee eri osa-alu-

eiden ja toimintojen tarpeellisuus. Hyvin suunniteltu ja toteutettu harjoitus antaa osallistu-

jille enemmän kuin hätäisesti kyhätty, rakoileva kokonaisuus. Harjoittelussa avainasemassa on 

oikeiden harjoitusmuotojen valinta sekä tavoitettavissa olevien tavoitteiden asettaminen yh-

dessä yleisluontoisen jatkumon kanssa. Harjoittelu ei palvele edellä olevia hyötyjä yhtä hyvin 

yksittäin toteutettuina, erillisinä kokonaisuuksina, kuin jatkumona, joka mukautuu myös hen-

kilöstön tarpeisiin ja osaamistasoon.  

Henkilöstö kokee poikkeustilanteiden harjoittelun nykytilan yleisellä tasolla varsin riittämät-

tömäksi. Harjoittelun määrää tulisi lisätä ja henkilöstölle tulisi varmistaa mahdollisuus ottaa 

osaa harjoituksiin työvuoro suunnittelun tai erillisten tilaisuuksien kautta. Nykyisestä teo-

riapainoitteisesta itseopiskelusta tulisi siirtyä käytännön harjoittelemiseen, jotta itsensä ke-

hittäminen ja omien valmiuksien huomaaminen olisi mahdollista. Harjoittelussa on nykyisellä 

tasolla paljon kehitettävää, jotta se palvelisi kaikkia toimijoita sillä tasolla kuin olisi parhaim-
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massa tapauksessa mahdollista. Harjoitusmäärien ja harjoitusmuotojen lisääminen moninais-

taisi harjoittelua ja loisi tarvittavaa jatkumoa joka tämänhetkisestä harjoittelusta puuttuu. 

Tällä hetkellä harjoituksien jälkipuinti jää hyvin usein pieneen palaveriin ja sähköpostitse ja-

ettavaan jälkiraporttiin, jota osa henkilöstöstä ei edes lue.  

Harjoituksissa esille nousseiden kehityskohteiden ja huomioiden jalkauttaminen toimintaan 

tulisi toteuttaa jokaisen harjoituksen jälkeen. Koontiraportin perusteella luotuun kehittämis-

suunnitelmaan listataan esille nousseet kehitystarpeet, osoitetaan niistä vastaavat tahot sekä 

jalkauttamisaikataulut. Harjoituksien aikana tehtyjen huomioiden pohjalta voidaan muuttaa 

yksittäisiä toimintamalleja tai miettiä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja parempien tulosten saa-

vuttamiseksi.  

6.2 Tuotos 

Toimeksiantaja ilmaisi tarpeen jonkinasteiselle harjoitussuunnitelmalle tämän opinnäytetyön 

lopputuloksena. Suunnitelman tarkoitus on ohjata toimintaympäristössä tehtävää harjoittelua 

uuteen suuntaan ja antaa raamit lisäkehitykselle sekä varsinaiselle päätöksenteolle. Tämä 

suunnitelma on vain ehdotus, enemmänkin yleistason kuvaus siitä, minkälaisia tavoitteita tiet-

tyihin harjoituksiin voidaan asettaa valittujen poikkeustilanteiden kohdalla, ja miten prosessi 

voidaan saatavia resursseja myötäillen toteuttaa niin, että teoriapohjan sekä tutkimuksen yh-

distelmänä palvelisi tarkoitusta.  

Teoriapohjaan verrattavissa olevien ristiriitojen takia täydellisiä harjoitussuunnitelmia on 

mahdoton luoda opinnäytetyöhön varattujen resurssien sekä henkilökohtaisen osaamistason 

puitteiden vuoksi. Täydellisten suunnitelmien tekeminen vaatisi kattavan kokemuksen toimin-

taympäristöstä sekä kaikista toiminnoista ja syyseuraussuhteita yhdessä vaikutussuhteiden 

kanssa. Lisäksi opinnäytetyön julkisuuden vuoksi, tietojen arkaluonteisuus ja toimintaympä-

ristö huomioon ottaen asiat on kuvattu hyvin yleisluonteisella tasolla, paljastamatta liikaa yk-

silöitäviä ominaisuuksia. 

Tarkasteltaviksi aihealueiksi valikoitui toimeksiantajan toimesta lento-onnettomuus, lentoase-

man johdon päivystäjän toiminta sekä terminaalin evakuointi. Suunnitelma (liite 5) sisältää 

kaaviomaiset kuvaukset yleistason harjoituspolusta sekä harjoituksen koostumuksesta etene-

misen suhteen, tiivistettyjen selityksien kanssa. Lisäksi suunnitelmaan on kirjattu alustavat 

yleistavoitteet valikoituihin skenaariotilanteisiin harjoitusmuodoittain. 

6.3 Jatkokehitysehdotukset 

Tämän opinnäytetyön kehittämisehdotukset painottuvat enemmänkin toimijoiden välisen yh-

teistyön ja ymmärtämisen parantamiseen kuin teknisiin ratkaisuihin. Koska kyselytutkimuksen 

perusteella nousi selkeästi esille tarve yhteistyön lisäämiselle tietoisuuden parantamiseksi, 

olisi se liitettävissä helposti harjoitusjatkumoon. Tämän opinnäytetyön keskittyessä rajauksen 
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puolesta pelkästään sisäiseen tarkasteluun, olisi viranomaispuolen mukaan ottaminen selvityk-

sessä tarpeellista tiedon lisäämiseksi. 

Koska jokaisen yksikön tulisi toteuttaa harjoituspolkua jatkumona, päästääkseen valmius ta-

solla siihen, että isoimpiin yhteistoimintaharjoituksiin osallistuminen antaisi suhteessa eniten, 

yhteistyön lisääminen polkujen eri vaiheessa olisi teoreettisella tasolla yksinkertaista. Jokai-

sen yksikön suorittua oman harjoitteensa, jokaisesta yksiköstä valittaisiin edustaja henkilö. 

Kaikkien yksiköiden edustajat kokoontuisivat yhteen ja kävisivät harjoitellut tilanteet läpi 

omien yksikköjensä toimintamallien mukaisesti. Näin tietoa tehtävistä ja rooleista saataisiin 

jalkautettua eteenpäin. Edustajat sitten kertoisivat oman yksikön muulle henkilöstölle ko-

koontumisessa ilmenneet asiat ja toivomukset. Tämä kuitenkin vaatisi runsaasti resursseja, 

lähinnä sitoutettavaa aikaa ja motivaatiota.  

6.4 Pohdinta, eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyöni on kokonaisuutena aika laaja, mutta kuitenkin suhteellisen järkevästi rajattu. 

Työn loppuun saattamisessa ja prosessin vaiheissa tapahtui matkan varrella kaiken näköistä, 

riskejä oli lukuisia ja niitä ilmeni aina toisinaan uusia. Toimintaympäristön ollessa varsinkin 

kiireinen ja tilanteiden muuttuessa jatkuvasti, oli riittävien havainnointikertojen saavuttami-

nen haasteellista ja aikatauluissa tapahtui itsestä riippumattomia muutoksia, joihin kukaan ei 

omalla toiminnallaan pystynyt juurikaan vaikuttamaan. Riittävän aineiston keruun saavuttami-

nen oli epävarmaa sen korreloidessa kyselytutkimuksen vastausprosenttiin. Koska kyselyyn 

vastaaminen oli vapaaehtoista, eikä sitä suoritettu valvotuissa olosuhteissa, jäi vastausten lu-

kumäärä suhteellisen alhaiseksi. 

Tutkimusetiikan mukaisesti tutkimus on pyritty pitämään ammattitaitoisesti toteutettuna, 

luottamuksen arvoisena, laadukkaana, tyyliltään sekä tiedoiltaan avoimena ja rehellisenä. 

Tutkimusetiikan tavoitteena on myös varmistaa tutkimuksen todennettavuus sekä sen toistet-

tavuus. (Simonsuuri-Sorsa 2002, 119.) Etiikan mukaisesti tulee henkilökohtaista moraalia ja 

sen jatkuvaa ylläpitämistä sekä käytännön toteuttamista pohtia prosessin aikana. (Mäkinen 

2006, 10) Eettisten osa-alueiden lisäksi erilaiset lainsäädännöstä tulevat velvoitteet vaativat 

jatkuvaa huomiointia. Esimerkiksi yksityisyyden suojaamiseen, tekijänoikeuksiin ja salassapi-

tovelvollisuuteen liittyviä asioita tulee kunnioittaa. Tutkijan olisi hyvä olla selvillä omasta 

suhteestaan asetettavaan kysymykseen. Eli olla tietoinen siitä, että onko hänellä esimerkiksi 

jotain alitajuisia vaikutteita, jotka voivat aiheuttaa tutkimuksen lopputulokseen. Tutkimusky-

symystä laadittaessa tulee myös ottaa huomioon, miten valittu tutkimusstrategia suhtautuu 

asetettuun kysymykseen. (Kuula 2006, 66-98.) 

Suoritettuani toisen harjoitteluni aikaisemmin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, on pohdittava 

omaa suhtautumistani sekä objektiivisuutta työn tekemiseen. On totta, että täysin ulkopuoli-
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nen toimija katsoisi asioita eri tavalla ja kiinnittäisi asioihin eri tavalla huomiota, kuin hen-

kilö, jolle toimintaympäristö ei ole täysin tuntematon ja jonka ei tarvitse tehdä itselleen 

taustatutkimusta kovin pitkältä aikaväliltä ymmärtääkseen asioiden syyseuraussuhteita sekä 

rattaiston toimintaa. Vaikka vietinkin harjoittelun tiimoilta joitakin kuukausia Helsinki-Van-

taalla, ja vaikka tunneside harjoitteluyksikkööni on vahva, pystyin pitämään ajattelumaail-

mani objektiivisena, ja tarkastelemaan opinnäytetyön kannalta merkittäviä asia tasoja vaadit-

tavalla tavalla. Toisaalta se, että havainnointiympäristö ei ollut vieras, ja jotkut henkilöstön 

jäsenet tuntevat minut, ei luottamusta tarvinnut alkaa rakentaa täysin pohjalta. Tietojen 

saaminen havainnointitilanteessa oli helpompaa ja onnistui luontevasti keskustelemalla, eikä 

rooliani tarvinnut selittää erikseen. 

Analyysiä tehtäessä on syytä suojata tutkittavia henkilöitä niin että tutkittaville ei aiheudu 

vahinkoa. voidaankin sanoa, että mitä aremmasta ja syvemmälle menevästä asiasta on kyse, 

niin sitä enemmän tutkittavien oikeushyvää tulee ottaa huomioon. (Salonen 2017.) Nykyään 

eletään yhteiskunnassa, jossa anonymiteetti ja omien tietojen suojaus ovat kasvattaneet ar-

voaan, ja varsinkin työpaikoilla sanomisia varotaan esimiesten reaktioiden takia, ja pyritään 

kulkemaan valtavirrassa. Anonyymina toiminen antaa mahdollisuuden kertoa rehellisesti 

omista mielipiteitä sekä tuoda itseään vapaammin julki, ilman pelkoa työpaikan menetyksestä 

tai oman aseman horjumisesta. Pyrin opinnäytetyötä tehdessäni mahdollisimman laaja-alai-

sesti säilyttämään ja takaamaan työhön osallistuvien haastateltavien ja kyselyihin osallistu-

neiden anonymiteetin. Näin ollen kyselyssä ei pyydetty vastaajaa kertomaan henkilökohtaisia 

tietoja ja vastauskokonaisuutta ei ole mahdollista yhdistää vastaajaan. Kyselyssä oli välttämä-

töntä haarukoida joitakin perustietoja, jotta kerättyä aineistoa oli mahdollista analysoida. 

Valitsin perustiedoiksi työkokemuksen toimintaympäristössä sekä aseman työyhteisössä. Kyse-

lyssä jätettiin ulkopuolelle muun muassa yksikkö, jossa henkilö työskentelee, ikä ja sukupuoli. 

Kyseisillä mitattavilla määreillä ei ole opinnäytetyön kannalta merkitystä. 

Tutkimustulosten käytön mahdollisuuteen vaikuttavat vastaavuus asetettuun tutkimusongel-

maan, todellinen vastausten merkitsevyys sekä tulosten luotettavuus. Aineiston keruu mene-

telmät, käytetyt mittarit sekä analyysimenetelmät vaikuttavat omalta osaltaan luotettavuu-

teen. Tutkimuksen eri vaiheet tulee jokaisen osa-alueen kohdalla suorittaa onnistuneesti. 

Luotettavuus on jaettavissa kahteen osa-alueeseen. Pätevässä tutkimuksessa johtopäätökset 

kerätystä aineistoista ovat oikeat sekä vastaavat asetettua tutkimusongelmaa, prosessissa ei 

esiinny häiriöitä ja saadut tulokset ovat yleistettävissä sekä siirrettävissä. Reliabiliteetin, eli 

analyysin johdonmukaisuuden ja mittaustulosten pysyvyyden mukaan tutkimuksen muuttujissa 

tapahtuvat vaihtelut juontavat juurensa aidoista eroista, kuten mielipiteistä, eivätkä esimer-

kiksi epäselvästi laaditusta kysymyksestä. Reliaabeli tutkimus on mahdollista toistaa niin, että 

saadut tulokset ovat kutakuinkin samat. (Karjalainen 2015, 16.) 
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Opinnäytetyössä käytetyt aineiston keruu- sekä analysointimenetelmät on valittu palvelemaan 

työn tarkoituksia mahdollisimman tehokkaasti. Pyrkimyksenä opinnäytetyössäni on vastata 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Erilaisien tutkimusmenetelmien valinnassa on pyritty otta-

maan huomioon tutkimuksen tavoitteet ja luonne. Kattavan kuvan saamiseksi harjoittelun ny-

kytilasta tarvitaan määrällisten elementtien lisäksi myös laadullisia näkökulmia. Reliaabelius 

on saavutettavissa kyselytutkimuksen osalta, sillä kyselyyn vastanneille ei oltu luotu erillistä 

paineympäristöä kyselyn vastaamiseen, vaan jokainen sai käyttää omaa harkintaansa ja esit-

tää oman mielipiteensä. Reliaabelius voi kärsiä, mikäli kyselyyn osaa ottaneet ovat valehdel-

leet kyselyn aikana, eivätkä pysy nykyisessä kannassaan. 

Epävarmuustekijät kyselyn onnistumisessa muodostuivat vastausprosentin ympärille. Organi-

saatiossa, jossa sähköpostivirta on jatkuvaa ja päivät ovat kiireisiä, voi kyselyn huomaaminen 

ja siihen vastaaminen jäädä helposti tekemättä. Vaikka kysely oli luotu mahdollisimman yti-

mekkääksi ja vähän aikaa vieväksi, saattoivat kohderyhmän ennakkoluulot kyselyä kohtaan 

nousta korkeiksi, ja mahdollisuus sille, että kyselyä tai saatekirjettä edes avataan, oli suuri. 

Vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi odotuksiin verrattuna, joten tutkimuksen luotettavuutta 

on mahdollista epäillä. Mikäli vastausten lukumäärä olisi kohonnut korkeammalle, olisi tulok-

sia voinut yleistää helpommin. Tällaisessa tilanteessa tuloksien yleistettävyys ei ole hyvä, ja 

sitä voidaan vain spekuloida. Toisaalta vastauksen jaottuivat suhteellisen tasaisesti esimer-

kiksi vastaajien asemaan nähden, joten siinä tapauksessa voidaan vastauksen yleistää pieneen 

joukkoon. Vastausten alhainen lukumäärä herättää mietteitä syistä sen takana ja sen voi 

nähdä myös tietyn tyyppisenä kannanottona itsessään. Aikaa kyselyyn vastaamiselle oli kui-

tenkin useita viikkoja, eikä vastaaminen keskimäärin vienyt aikaa kuin alle minuutin, joten 

vastaamatta jättäminen saattaa siis olla välinpitämättömyyttä, haluttomuutta osallistua ke-

hittämistoimintaan, tai sitten myös epäuskon toteamus siitä, että mikään muuttuisi vaikka 

kertoisikin oman mielipiteensä.  

Konsultaationa suoritetut asiantuntijahaastattelut suoritettiin tarpeellisen tiedon saavutta-

miseksi. Haastateltavat eivät edustaneet samaa organisaatiota tietystä syystä. On todettu, 

että harjoittelu kehittää tiettyjä osa-alueita oli ympäristö mikä tahansa. Eri toimialojen asi-

antuntijoiden haastattelut lisäsivät tietyllä tapaa tuloksien yleistettävyyttä muuhunkin kuin 

ainoastaan lentoasemaympäristöön. Haastateltavat henkilöt valikoituivat heidän oman osaa-

mistason, työkokemuksen sekä ammattitaidon perusteella. Jokaisella on vuosien työkokemus 

esimiestyöskentelystä sekä laaja tietotaso käsiteltävästä aihealueesta. Haastatteluita on mah-

dollista pitää luotettavina edellä mainittujen syiden takia, vaikka on mahdollista pohtia, oli-

siko useamman saman alan edustajan haastattelut tuoneet lisää luotettavuutta sekä helpotta-

neen vastauksien yleistettävyyttä. 

Työlle asetettujen tavoitteiden ja tarkoituksien täyttyminen oli kokonaisuudessaan kohta-

laista. Opinnäytetyössä käsiteltiin teoreettisella tasolla harjoituksien luomista ja arviointia 
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prosessina, sekä harjoittelun vaikutuksellisia mahdollisuuksia valmiuden ja varautumisen, ti-

lannekuvan, henkilöstön, sekä tilannejohtamisen kehittämiseen tavoitteiden mukaisesti. Kui-

tenkin riittävän tietomäärän löytäminen oli kirjallisuuden vähäisyyden vuoksi haasteellista. 

Opinnäytetyön tuotoksena luotiin ylätason harjoitussuunnitelma toimeksiantajan käyttöön, 

vaikkakaan suunnitelma ei lopulta vastannut täysin alun perin suunniteltua kokonaisuutta teo-

riapohjan asettamien rajoituksien takia. Poikkeustilanneharjoittelun nykytilaa organisaatiossa 

selvitettiin kyselytutkimuksen sekä havainnoinnin avulla, mutta havainnoinnin tulokset eivät 

vastanneet täysin asetettua tarkoitusta ja kyselyn vastausten määrä jäi alhaiseksi. Lisäksi 

työssä määriteltiin erilaiset harjoitusmuodot ja sivuttiin aihetta siitä, kuinka kyseisiä muotoja 

voidaan käyttää hyväksi poikkeustilanneharjoittelussa tai sen suunnittelussa. Täydellistä selvi-

tystä muotojen hyödyntämisestä ei sillä tasolla saavutettu kuin alun perin oli tarkoitus. Tie-

donhankinta sekä tiedon analyysimenetelmiä käytettiin kuten oli tarkoitus. 

Mahdollisuudet ylätason tavoitteen ”Helsinki-Vantaan lentoaseman poikkeustilanteiden har-

joittelun kehittäminen” toteutumiselle ovat olemassa. Opinnäytetyö antaa ehkä enemmänkin 

raamit ja tiedollista pohjaa kehityksen, tulevaisuuden harjoittelun sekä päätöksenteon taus-

talle, kuin suoranaisesti kehittää harjoittelua. Se, millä tavoin toimeksiantaja hyödyntää 

työtä toiminnassaan, on täysin heidän itsensä päätettävissä.  

Opinnäytetyö prosessi on ollut osaltani varsin mielenkiintoinen kokemus ja täynnä tapahtu-

mia. Prosessiin lähteminen pelotti vielä aloitusvaiheessa ja kaikki tuntui enemmänkin isolta, 

läpäisemättömältä muurilta, mutta todellisuus yllätti. Itseäni kiinnostavan aiheen parissa eri-

laisten lähteiden etsiminen ja niihin tutustuminen ovat kasvattaneet ymmärrystäni aihetta 

kohtaan valtavasti. Harjoittelu, kuten myös muukin oppiminen on koko elämän mittainen jat-

kumo. Vanhaan voi aina palata, testata itseään, virkistää muistiaan ja ylläpitää omaa osaa-

mistasoa. Aina tulee lisää uutta ja tuntematonta, jota kohti lähteä ja jota tavoitella. 
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Liite 1: Kyselyn kysymykset 

KYSELYN KYSYMYKSET 
 

1. Työkokemus Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaympäristössä 

a. 0-2 vuotta 

b. 3-5 vuotta 

c. 6-10 vuotta 

d. yli 10 vuotta 

2. Asema työyhteisössä 

a. Työntekijä 

b. Esimies 

3. Osallistun vuodessa erilaisiin harjoituksiin keskimäärin 

a. En yhtään kertaa 

b. 1-2 kertaa 

c. 3-5 kertaa 

d. 6-10 kertaa 

e. yli 10 kertaa 

4. Harjoittelua on riittävästi (ASTEIKOLLINEN) 

(1.Täysin eri mieltä – 2. Jokseenkin eri mieltä– 3. En osaa sanoa – 4. 

Jokseenkin samaa mieltä – 5. Täysin samaa mieltä) 

5. Harjoittelu kehittää osaamistani (ASTEIKOLLINEN) 

(1. Täysin eri mieltä – 2. Jokseenkin eri mieltä– 3. En osaa sanoa – 4. 

Jokseenkin samaa mieltä – 5. Täysin samaa mieltä) 

6. Harjoitellut tilanteet ovat yksikköni toiminnan kannalta oleellisia (ASTEIKOL-

LINEN) 

(1. Täysin eri mieltä – 2. Jokseenkin eri mieltä– 3. En osaa sanoa – 4. 

Jokseenkin samaa mieltä – 5. Täysin samaa mieltä) 

7. Tiedän yksikköni tehtävät poikkeustilanteissa (ASTEIKOLLINEN) 

(1. Täysin eri mieltä – 2. Jokseenkin eri mieltä– 3. En osaa sanoa – 4. 

Jokseenkin samaa mieltä – 5. Täysin samaa mieltä) 

8. Vapaa sana (esim. kehitysehdotukset) (AVOIN KYSYMYS)  
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Liite 2: Kyselyn saatekirje 

 

 

 

SAATEKIRJE    VANTAA 19.3.2019 

 
 
 
HYVÄ VASTAANOTTAJA 
 
Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa, Leppävaaran kampuksella, turvallisuusalan tra-

denomin tutkintoon johtavassa alemman tason koulutusohjelmassa. Teen opinnäytetyötäni Fina-

vialle aiheenani ”Helsinki-Vantaan lentoaseman poikkeustilanteiden harjoittelun kehittäminen”.   

Yhtenä osana opinnäytetyötäni on tarkoitus selvittää poikkeustilanneharjoittelun nykytila Hel-

sinki-Vantaan lentoaseman toimintaympäristössä, koskien henkilöstön kokemuksia sekä mieli-

piteitä aiheeseen liittyen. Selvitys toteutetaan kyselytutkimuksena, johon kutsun teidät osallistu-

maan.   

 

Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Osallistuminen 

kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukai-

nen lupa. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti, 

vaalien anonymiteettiänne. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista, eikä yksittäistä 

vastaajaa voida yhdistää tuloksiin. 

 

Kiitän jo etukäteen mielenkiinnostanne kyselyä kohtaan. On erittäin tärkeää, että jokainen vas-

taisi kyselyyn. Silloin saamme luotettavan kuvan henkilöstön kokemuksista sekä mielipiteistä.  

 

Kyselyssä on kahdeksan (8) kysymystä: 

• Kolme (3) monivalinta kysymystä 

• Neljä (4) asteikollista kysymystä (1. Täysin eri mieltä – 2. Jokseen-

kin eri mieltä– 3. En osaa sanoa – 4. Jokseenkin samaa mieltä – 5. 

Täysin samaa mieltä) 

• Yksi (1) avoin kysymys, jossa voi tuoda ilmi esimerkiksi kehityseh-

dotuksia 
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Kyselyyn vastaamiseen tarvitsette aikaa vain muutaman minuutin.  

Kysely sulkeutuu 14.4.2019 klo.23.45.  

Tämän vastauslinkin kautta pääsette suoraan kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/SKSB778 

Kysely avautuu salasanalla: ONT2019 

 

Ystävällisin terveisin 

Elina Vesa 

Opiskelija, Laurea AMK, Turvallisuusala 
elina.vesa@student.laurea.fi 
+358 50 5667623 

 

  

mailto:elina.vesa@student.laurea.fi
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Liite 3: Kyselyn muistutuskirje 

 

 

MUISTUTUS  
KYSELYYN OSALLISTUMISESTA    
     VANTAA 8.4.2019 

 
 
 
HYVÄ VASTAANOTTAJA 
 
Tämä on muistutus opinnäytetyöhöni liittyvään kyselyyn vastaamisesta. 

On erittäin tärkeää, että jokainen ottaisi osaa kyselyyn. Silloin saamme luotettavan kuvan henki-

löstön kokemuksista sekä mielipiteistä.  

Kiitän tähän mennessä kyselyyn vastanneita.  

 

Kyselyyn vastaamiseen tarvitsette aikaa vain muutaman minuutin.  

Kysely sulkeutuu 14.4.2019 klo.23.45.  

Tämän vastauslinkin kautta pääsette suoraan kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/SKSB778 

Kysely avautuu salasanalla: ONT2019 

 

SAATEKIRJE 

Opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa, Leppävaaran kampuksella, turvallisuusalan tra-

denomin tutkintoon johtavassa alemman tason koulutusohjelmassa. Teen opinnäytetyötäni Fina-

vialle aiheenani ”Helsinki-Vantaan lentoaseman poikkeustilanteiden harjoittelun kehittäminen”.   

Yhtenä osana opinnäytetyötäni on tarkoitus selvittää poikkeustilanneharjoittelun nykytila Hel-

sinki-Vantaan lentoaseman toimintaympäristössä, koskien henkilöstön kokemuksia sekä mieli-

piteitä aiheeseen liittyen. Selvitys toteutetaan kyselytutkimuksena, johon kutsun teidät osallistu-

maan.   

Osallistuminen merkitsee oheisen kyselylomakkeen täyttämistä ja palauttamista. Osallistuminen 

kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukai-

nen lupa. Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti, 

vaalien anonymiteettiänne. Kenenkään vastaajan tiedot eivät paljastu tuloksista, eikä yksittäistä 

vastaajaa voida yhdistää tuloksiin. 

 

Kyselyssä on kahdeksan (8) kysymystä: 

• Kolme (3) monivalinta kysymystä 
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• Neljä (4) asteikollista kysymystä (1. Täysin eri mieltä – 2. Jokseen-

kin eri mieltä– 3. En osaa sanoa – 4. Jokseenkin samaa mieltä – 5. 

Täysin samaa mieltä) 

• Yksi (1) avoin kysymys, jossa voi tuoda ilmi esimerkiksi kehityseh-

dotuksia 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Elina Vesa 

Opiskelija, Laurea AMK, Turvallisuusala 
elina.vesa@student.laurea.fi 
+358 50 5667623 

 

  

mailto:elina.vesa@student.laurea.fi
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Liite 4: Havaintomatriisi 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

1 C B A 1 5 5 1 

2 D B B 4 5 5 5 

3 A B C 2 5 4 3 

4 C B C 1 5 5 5 

5 D B A 1 4 4 3 

6 A B A 1 4 4 3 

7 D A B 1 4 5 5 

8 C B C 1 4 4 4 

9 B A A 1 1 3 1 

10 A A B 4 4 4 4 

11 D A A 2 5 2 1 

12 D A B - 4 2 1 

13 A A A 5 3 1 3 

14 C A B 4 5 5 3 

15 B A A 1 5 5 3 

16 A A A 1 3 3 1 

17 C A B 1 4 2 5 

18 C B A 1 5 5 2 

19 C A A 2 3 3 1 

20 D B B 2 2 2 5 

21 A A A 1 5 4 4 

22 B A A 1 3 3 1 

23 B A A 1 3 3 4 

24 B B B 2 4 4 4 

25 C B A 3 3 3 3 

26 B A B 2 4 4 2 

27 B B A 2 4 5 3 

28 D B B 1 4 5 4 

29 B A A 3 2 2 4 

30 C A A 1 3 3 2 

31 A A A 1 3 5 1 

32 D B A 1 - - - 

33 C B B 2 4 5 3 

34 D A A 2 3 3 2 

35 B A B 2 5 5 5 

36 D B B 4 4 4 4 

37 A A A 1 2 4 3 

38 B A A 1 5 5 1 
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Liite 5: Harjoitussuunnitelma 

 

 

HARJOITUSSUUNNITELMA 
 

Harjoituskaavio (kuvio 1) kuvastaa yleistasolla harjoitusjatkumoa yhtä skenaariotilannetta 

ajatellen. Harjoittelun tulisi olla jatkumo, joka etenee helpommasta harjoituksesta vaikeam-

paa kohden. Jokainen väriskaala edustaa kaaviossa yhtä poikkeustilanteeseen jollain tapaa 

osallistuvaa yksikköä. Yksikköjä voi siis näin ollen olla enemmän tai vähemmänkin ja jokainen 

polku voidaan eriyttää kaaviosta omaksi kokonaisuudekseen. Tarkoitus on, että jokainen poik-

keustilanteeseen liittyvä yksikkö käy polun läpi ja suoritettavat harjoitusvaiheet riippuvat jo-

kaisen yksikön henkilöstön kokemuksesta.  

 

Kuvio 1. Ylätason harjoituskaavio 

Jos oletetaan että harjoiteltavia poikkeustilanteita olisi kaksi x ja y, niin vaikka henkilöstöllä 

olisi aikaisemmin kokemusta toisesta niistä, täytyy toisen kohdalla harjoituspolku aloittaa 

alusta. Harjoituspolun tavoitteena on kokonaisvaltaisen harjoittelun sekä osaamisen sovelta-

misen lisääminen. Perustaidot sekä toimintamallit on opeteltava ennen kuin voi siirtyä sovel-

tamaan niitä yhä vaikeampiin tilanteisiin, joissa liikkuvat osat lisääntyvät. Kun jokainen yk-

sikkö on suorittanut oman polkunsa ja on aika siirtyä yhteistoiminta -harjoitukseen, voidaan 
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skenaario luoda niin, että harjoitukseen ottavat osaa kaikki ne tahot, joita tilanne todellisuu-

dessakin vaatisi. Näin ollen jokainen osallistuva taho harjoittelee tilanteen vaatimalla tavalla, 

mutta ennen simulaationa suoritetut osapuolet ovatkin todellisia, ja vuorovaikutus lisääntyy, 

muuttaen tilanteita tai oman toiminnan vaatimuksia odottamattomiinkin suuntiin, kun niitä ei 

ole kirjattu mihinkään ennakolta.  

Jokaisen yksikön tulisi ottaa huomioon, että vaikka harjoittelupolku on laaja ja vie aikaa, on 

se toteutettava jokaiselle yksikön jäsenelle. Jos joukossa on yksikin, joka ei hallitse tilanteita 

samalla tasolla kuin toiset, tai ei ole ottanut osaa harjoituksiin, ovat hänen taitonsa vajavai-

set ja näin ollen kyseinen henkilö saattaa hidastaa ja haitata yksikön tehokasta toimintaa ti-

lanteissa. Mikäli täydellisen polun rakentaminen koko yksikön henkilöstölle ei ole mahdollista, 

tulisi panostaa siihen, että harjoitukseen osallistumattomien henkilöiden kanssa käydään läpi 

harjoituksen kulku keskustellen ja annetaan mahdollisuus kysymysten esittämiseen. Pelkkä 

koontiraportin lähettäminen ei ole riittävä toimenpide niiden kohdalla, jotka eivät ole otta-

neet osaa harjoitukseen, ja joiden osaamistaso poikkeustilannetta ajatellen ei ole riittävän 

korkealla.  

Harjoitus ei koostu (kuvio 2) ainoastaan itse operatiivisesta harjoituksesta, vaan ennen varsi-

naista toimintaa tulee tehdä useita eri asioita. Eri vaiheet eivät ole luonteensa omaisesti 

kaikki pakollisia, vaan osa on harjoituskohtaisesti harkinnan varassa. Harjoituksen luominen 

suunnitteluprosessina on koko harjoituksen perusta.  

 

Kuvio 2. Harjoituksen koostuminen 

Ilman huolellista suunnittelua, mahdollisuudet sille, että harjoitus ei palvele haluttuja tarkoi-

tuksia on suuri. Oli valittu harjoitus muoto mikä tahansa, tulisi prosessi suorittaa yhtä huolel-

lisesti. Tietenkin itse harjoituksesta riippuen on mietittävä, onko oleellista täyttää kaikkia yk-

sittäisiä kohtia. Esimerkiksi orientaatioharjoituksen kohdalla varsinaisten työ- ja suunnittelu-

ryhmien sekä pitkäaikaisen suunnittelun tarve on vähäinen.  
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Harjoitusta luodessa on mietittävä myös henkilöstön kehittymiselle luotuja tavoitteita, siltä 

kannalta, onko ennakkomateriaalin jakaminen osallistuvalle henkilöstölle tarpeellista, tai tar-

vitaanko ennen harjoituksen alkua lyhyt läpikäynti tulevasta harjoituksesta ja siitä mitä odot-

taa. Tiedon jakamisen määrä vaikuttaa myös siihen, minkälaisia asioita harjoitukselta hae-

taan. Mikäli harjoitukseen osallistuvat lähtevät harjoitukseen tietäen ainoastaan, että harjoi-

tus tulee vastaan joskus, lähtötiedot ovat erittäin vähäiset, mutta tilanne muistuttaa parem-

min oikeaa tilannetta, jolloin ennakkovaroituksia tai tietoja ei ole saatavissa kuitenkaan. Toi-

saalta ennakkovalmistautumisen avulla voidaan keskittyä paremmin suorittamaan vaadittavat 

tehtävät oikein, ilman erikseen lisättyä painetta. Itse harjoitustilanteessa olennaiseen keskit-

tyminen ja motivoituminen tilanteeseen, kuin se olisi oikea, parantavat kehittymistä. Epä-

olennaisen tekeminen ja esimerkiksi vapaa-ajan suunnitelmien puiminen häiritsee keskitty-

mistä, ja koska tarkoituksena on toimia kuten oikea tilanne vaatisi, ei omia sisäisiä toiminta-

malleja tulisi koostaa vääriin asioihin.  

Kattava harjoituksen jälkipuinti on eduksi asioiden käsittelylle sekä mahdollisten oppien sekä 

toimintamallien sisäistämiselle. Harjoitukseen on varattava aikaa myös hotwash:iin, jolloin 

harjoitus käydään yhteisesti läpi tuoreeltaan. Kun harjoituksesta on kulunut muutamia päiviä, 

ja koontiraportti julkaistaan, olisi myös harjoitukseen osallistuneelle henkilöstölle hyvä jär-

jestää erillinen purkupalaveri, jolloin harjoitusta on mahdollista katsoa objektiivisemmin ja 

kokonaisuutena, hieman tapahtunutta kauemmin tarkastelleena. On muistettava, että mikään 

lisätty mahdollisuus käsitellä toimintatapoja ei ole pois kehittymisestä, vaan lisää sen mah-

dollisuutta. 

Koontiraportin lähettäminen kaikille harjoitukseen osallistuneille sekä myös niille yksikön jä-

senille, jotka eivät ottaneet osaa, antaa mahdollisuuden perehtyä siihen myöhemmin ja käydä 

ajatustasolla läpi skenaariotilannetta sekä toimintamalleja. Kehittämissuunnitelman läpi käy-

minen yhtenäistää yksikön linjaa. Se on keino käydä läpi muuttuvat toimintamallit ja samalla 

pohtia, miten ne eroavat edellisistä käytänteistä ja tarvitaanko jotain erityistä reagointia 

muutoksen tekemiseksi. 

>TAVOITTEET: 

ORIENTAATIOHARJOITUS 

LENTOONNETTOMUUS: Toimintamallien ja roolien ymmärtäminen, kommuni-

kointi, oleellisten toimintojen erottaminen, vaihtoehtoisten toimintamallien 

tiedostaminen, syyseuraussuhteiden ymmärtäminen. 

JOHDON PÄIVYSTÄJÄN TOIMINTA: Toimintamallien, roolien ja tehtävien tarkoi-

tuksien ymmärtäminen 



 69 
 

 

TERMINAALIN EVAKUOINTI: Toimintamallien ja roolien ymmärtäminen, kommu-

nikointi, oleellisten toimintojen erottaminen, vaihtoehtoisten toimintamallien 

tiedostaminen, syyseuraussuhteiden ymmärtäminen. 

TEEMAHARJOITUS (yhden osa-alueen harjoitteleminen, osa-alueesta riippuen) 

LENTO-ONNETTOMUUS: oleellisen tiedon erottaminen ja sen nopea välittämi-

nen (tiedon kulku, tilannekuvan ylläpitäminen), toiminnan organisointi tms… 

JOHDON PÄIVYSTÄJÄN TOIMINTA: Reagoiminen, tilanteen haltuun otto, tehtä-

vien eriyttäminen, toiminnan organisointi tms… 

TERMINAALIN EVAKUOINTI: oleellisen tiedon erottaminen ja sen nopea välittä-

minen (tiedon kulku, tilannekuvan ylläpitäminen), toiminnan organisointi tms… 

TABLETOP 

LENTO-ONNETTOMUUS: Reagoiminen yllättäviin muutoksiin ja niihin mukautu-

minen, yhteistyö, roolien säilyttäminen, oikeiden toimintamallien valitseminen 

JOHDON PÄIVYSTÄJÄN TOIMINTA: Reagoiminen yllättäviin muutoksiin ja niihin 

mukautuminen, tehtävien jako  

TERMINAALIN EVAKUOINTI: Reagoiminen yllättäviin muutoksiin ja niihin mukau-

tuminen, yhteistyö, roolien säilyttäminen, oikeiden toimintamallien valitsemi-

nen 

TOIMINNALLINEN HARJOITUS 

LENTO-ONNETTOMUUS: Resurssien hälyttäminen, roolien jakaminen, roolien 

säilyttäminen, organisoitu toiminta, reagointi, oleellisen tiedon erottaminen ja 

sen nopea välittäminen (tiedon kulku, tilannekuvan ylläpitäminen), toimintojen 

aktivoiminen, avustaminen tarvittavissa toimenpiteissä, reagoiminen yllättäviin 

muutoksiin ja niihin mukautuminen, yhteistyö, tehokkaimpien toimintamallien 

valitseminen 

JOHDON PÄIVYSTÄJÄN TOIMINTA: Reagointi, tilanteen haltuun ottaminen, 

oleellisten tehtävien erottaminen ja oikeiden toimintamallien valitseminen, te-

hokas päätöksenteko, henkilöstön tukeminen, tilannehallinta 

TERMINAALIN EVAKUOINTI: Resurssien hälyttäminen, roolien jakaminen, roolien 

säilyttäminen, organisoitu toiminta, reagointi, oleellisen tiedon erottaminen ja 

sen nopea välittäminen (tiedon kulku, tilannekuvan ylläpitäminen), toimintojen 
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aktivoiminen, avustaminen tarvittavissa toimenpiteissä, reagoiminen yllättäviin 

muutoksiin ja niihin mukautuminen, yhteistyö, tehokkaimpien toimintamallien 

valitseminen 

FULL SCALE 

LENTO-ONNETTOMUUS: Resurssien hälyttäminen, roolien jakaminen, roolien 

säilyttäminen, organisoitu toiminta, reagointi, oleellisen tiedon erottaminen ja 

sen nopea välittäminen (tiedon kulku, tilannekuvan ylläpitäminen), toimintojen 

aktivoiminen, avustaminen tarvittavissa toimenpiteissä, reagoiminen yllättäviin 

muutoksiin ja niihin mukautuminen, yhteistyö, tehokkaimpien toimintamallien 

valitseminen, oleellinen kommunikaatio muiden toimijoiden kanssa, yhteyshen-

kilöiden sijoittaminen viranomaisten johtokeskuksiin 

JOHDON PÄIVYSTÄJÄN TOIMINTA: Reagointi, tilanteen haltuun ottaminen, 

oleellisten tehtävien erottaminen ja oikeiden toimintamallien valitseminen, te-

hokas päätöksenteko, henkilöstön tukeminen, tilannehallinta 

TERMINAALIN EVAKUOINTI: Resurssien hälyttäminen, roolien jakaminen, roolien 

säilyttäminen, organisoitu toiminta, reagointi, oleellisen tiedon erottaminen ja 

sen nopea välittäminen (tiedon kulku, tilannekuvan ylläpitäminen), toimintojen 

aktivoiminen, avustaminen tarvittavissa toimenpiteissä, reagoiminen yllättäviin 

muutoksiin ja niihin mukautuminen, yhteistyö, tehokkaimpien toimintamallien 

valitseminen, oleellinen kommunikaatio muiden toimijoiden kanssa 

 

 


