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Osatavoite 2 
Tunnistaa vaikutukset omaan toimintaan ja 

tiedostaa niiden aiheuttamat haitat omille palveluntarjoajille ja asiakkaille;
(vesihuolto, alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa- ja jakelu,

viranomaiset, asiantuntijaorganisaatiot, alueellinen hallinto).

HARJOITUS JA SEN TAVOITTEET

Harjoituksesta saatujen havaintojen perusteella pohdintaa tulevien 
vuosien harjoittelusta. Ehkä osaksi harjoituskoordinaatiota.

2019 toimintasuunnitelma, VHP, ATP, ETP ja KJP Vesi, elintarvikkeet + 1vko säteilyonnettomuudesta.
Tavoite säteilyvaaratilanteen jälkivaiheen toiminta

Vastaavia harjoituksia ei ole suunnitteluryhmän tietojen mukaan aiemmin järjestetty?

Yleistavoitteet 1
Poolien ja muiden osallistujien 

häiriötilanneosaamisen ja yhteistyön kehittäminen
sekä toiminta- ja yhteistyövalmiuksien testaaminen.

Yleistavoitteet 2
Harjoituksen havaintojen laaja jalkautuminen  

häiriötilannetoiminnan kehittämiseen. 
Hyödyntämismahdollisuus varautumisen 

kansallisessa kehittämisessä. 

Osatavoite 1:
Osaamisen kehittäminen säteilyvaaratilanteen 

jälkivaiheessa

Osatavoite3:

Tuotantoketjujen toimenpiteiden ja verkoston 
toiminnan selvittäminen  (Liha, Maito, Juoma, Vilja).

Havaintojen tuottaminen jatkotyöskentelyyn.

Informaatiota 
eri hallinnonaloille 
ja organisaatioille 

kehittämisen tueksi



LSS21 VALMIUSHARJOITUS (PARHAILLAAN KÄYNNISSÄ)

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69918655

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
vuoden 2021 alueellisen valmiusharjoituksen 
tavoitteena on selventää toimivaltuuksia ja eri 
yhteiskunnan toimijoiden rooleja 
säteilyvaaratilanteessa. Lisäksi tavoitteena on 
saada tarvittaessa päivitettyä 
säteilyvaaratilanteeseen liittyvien eri 
yhteiskunnan toimijoiden suunnitelmia, ohjeita 
ja valmiuksia sekä myös tarkastella 
lainsäädännön päivitystarpeita.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69918655


SKENAARIOSTA



SUUNNITTELURYHMÄ
• Jyri Valmu Elintarviketeollisuuspooli Koordinaattori/Yhteyshenkilö
• Markus Lassheikki Alkutuotantopooli Yhteyshenkilö
• Lauri Kulonen Kauppa- ja jakelupooli Yhteyshenkilö
• Riina Liikanen Vesihuoltopooli Yhteyshenkilö

• Jaakko Pekki HVK Yhteyshenkilö

• Taru Ruutiainen LSSAVI HVO Yhteyshenkilö
• Hannu Kuhanen ESAVI HVO Yhteyshenkilö
• Erja-Riitta Tarhanen ESAVI Yhteyshenkilö
• Sini Mustakallio ESAVI 

• Risto Ruuli L-S alue, ELY, ELVAR toimikunta 
• Ville Anttila E-S alue, ELY, ELVAR toimikunta

• Kirsi-Helena Kanninen Ruokavirasto Yhteyshenkilö
• Annika Nurttila Ruokavirasto
• Tarja Root Tarja Ruokavirasto
• Noora Tolin Ruokavirasto
• Marjo Ruusunen Ruokavirasto  
• Sari Salminen Ruokavirasto
• Laura Pokki Ruokavirasto
•
• Jukka Kupila STUK Yhteyshenkilö
• Antti Ukkonen STUK
• Hanna Tuovinen STUK
• Kaisa Vaaramaa STUK
• Pia Vesterbacka STUK

• Jaana Kilponen Valvira Yhteyshenkilö
• Kari Kunnas Valvira

Raportti on tuotettu yhteistyössä harjoituksen suunnitteluvaiheessa nimetyn suunnittelutiimin kanssa (ATP, ETP, 
KJP, VHP, STUK, AVI, RUOKAVIRASTO, VALVIRA, HVK noin 25 henkilöä).



Raportin keskeinen tavoite on antaa eri organisaatioille perusteita niiden toiminnan
arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Raportti antaa myös mahdollisuuden arvioida laajemminkin kansalliseen
toimintaan liittyviä osa-alueita sekä harjoitustoimintaan liittyviä tarpeita.

HARJOITUSRAPORTIN TAVOITE



Raportin luotettavuutta arvioitaessa:

• määrä ja asiantuntemus

• kuvaavat kohtalaisesti harjoitusalueen organisaatioiden valmiuksia
säteilyvaaratilanteessa

• kansallinen yleistettävyys?

LUOTETTAVUUDESTA



Raportti (R 1) laajaan jakeluun 17 sivua

R 1 – R 4 kokonaissivumäärä noin 150! 

Yleiskuva havainnoista 

Ennakkokyselyn kysymykset (R 2)

Harjoituspäivän työpajojen aineistot; toimiala ja tuotantoketju (R 3)

Palautekysely; osallistujat ja suunnitteluryhmä (R 4)

RAPORTTI ON OSIENSA SUMMA



HARJOITUSRAPORTTI (17?)
Sisällysluettelo
JOHDANTO
2. Raportista ja tavoitteista
3. Harjoituksen käynnistyminen
2.1 Ennakkotehtävän webropol kyselyn vastauksista
2.2 Johtopäätöksiä ennakkotehtävien yhteisistä 
kysymyksistä
2.3 Johtopäätöksiä toimialakysymyksistä
3. Harjoituspäivä
3.1 Harjoituksen kokonaisrakenteesta
3.2 Harjoituksen avaus ja asiantuntijaluennot
3.3 Työpajat
3.4 Havaintoja työpajoista
3.5 Johtopäätöksiä toimialojen ja tuotantoketjujen 
työpajoista
4. Muut palautteet
4.1 Johtopäätöksiä harjoituksen palautekyselystä
4.2 Johtopäätöksiä harjoittelun tarpeellisuudesta ja 
kehittämisestä



Tiedon jakaminen

- Erillinen tilaisuus

- Mahdollisesti kooste 
vastuutahoille

- Miten jaetaan



Palautteet
Harjoittelu
Vastuut 
Kehittäminen
Johtosuhteet
Tilannekuva
Koordinaation selkeyttäminen
Yhteystiedot
Resurssit
Oppien hyödyntäminen
Mittaus ja analysointi 

Työpajat
Strategia/toimintaa ohjaavat perusteet
Ohjeistuksesta
Tiedottaminen
Tilannetieto
Raportointi
Yhteystiedot
Mittauskapasiteetti
Materiaalien/vastaava turvallisuus
Luottamuksen vaikutus kaupankäyntiin
Muut havainnot

Toimialat - Webropol
Suunnitelmat  
Resurssit
Vastuut
Osaaminen
Tilannekuva
Suojelutoimet
Yhteydet ja yhteystiedot
Raaka-aineiden ja tuotteiden 
käsittely
Kehittäminen

Yhteiset - Webropol
Ohjeet ja tiedonhaku  
Harjoittelu 
Vastuut
Viestintä - tilannekuva
Mittauskyvykkyys
Laboratoriopalvelut

Tilannekuva
Viestintä
Mittauskapasiteetti, resurssit

MITÄ TEEMOJA AINEISTOISTA NOUSI ESIIN?

Selkeät vastuut , ohjeet ja riittävä harjoittelu

Teemoista huolimatta asiat leikkaavat toisiaan!



SELKEÄT VASTUUT, OHJEET JA RIITTÄVÄ 
HARJOITTELU

Kansallisen tason strategia, jossa on huomioitu riittävästi julkinen ja yksityinen sektori. Jos ei 
strategian kautta, niin ministeriötason selkeällä ohjauksella virastojen toiminnan varmistamiseksi. 

• Vastuisiin liittyy monta näkökulmaa – vastaa velvoite ei ole riittävä
o Varautuminen eri viranomaisten ja asiantuntijaorganisaatioiden välillä niihin 

tukeutuminen tai niiden kyky toimia ? (kuvattu, testattu ja todennettu)
o Tunnistetaanko osaamisalueet ja niiden vaikutukset (varmistuttava) 
o Elintarvike- ja vesihuollon alueellinen yhteensovittaminen sekä järjestäminen (testattava 

ja todennettava)
o Ohjeet on jo olemassa, mutta ajantasaistaminen, printit, verkkoversiot, saatavuuden 

helppous tulee varmistaa (lisäksi sisäistettävä – koulutettava)
o Selkeytetyn prosessin jalkauttaminen. Harjoittelu, ajalliset tavoitteet huomioiden. 

Pelkän strategian olemassaolo ei riitä. (suunniteltava ja toteutettava) LSS21, entä muut?



SELKEÄT VASTUUT, OHJEET JA RIITTÄVÄ 
HARJOITTELU

Osaamisen kehittäminen:
o Keskusviranomaisen (virasto) rooli on ratkaiseva
o Jokaisella vastuuorganisaatiolla on vastuu omasta toimintakentästään. 

Elintarvike- ja vesihuolto edustavat kriittisiä (myös ajallisesti) toimintoja. 
Prosessin, edellä mainittuine osa-alueineen,  on oltava kunnossa.



TILANNEKUVA, VIESTINTÄ

Tilannetiedon merkitys niin alku- kuin jälkivaiheessa koettiin kriittiseksi. Lähtökohdat ja tavoitteet siitä,
mitä tietoa välitetään, miten ja millä tieto välittyy sekä vaikutukset, joita tiedon halutaan aiheuttavan
läpi laajan organisaatiokirjon, tulee olla määriteltynä ja kunnossa (normaaliolot > vaativa
häiriötilanne-poikkeusolot). Tiedon kulkua ei välttämättä pidetty vaativana toteuttaa. Tavoitteeseen
pääsemiseksi prosessia tulee selkeyttää ja toimintaa testata erityisesti kriittisillä aloilla!

Tiedottamisen merkitys korostuu säteilyvaaratilanteiden päätöksenteossa, jolla on suora vaikutus
oikeisiin, tarvittaviin toimenpiteisiin, esimerkiksi suojautuminen ja suojaaminen. Onnistumiselle on
hyvät mahdollisuudet, jos tiedottaminen tapahtuu johdonmukaisella tavalla esimerkiksi
keskusvirastolähtöisesti selkeillä yhtenäisillä periaatteilla läpi koko suomalaisen yhteiskunnan.
Tavoitteena tulee olla, että kaikki oleelliset toimijat tavoitetaan ja näin mahdollistetaan yhteiskunnan
kriittisten toimintojen ylläpitäminen.

Yksittäisen viranomaisen toimenpiteet eivät ole sellaisenaan kansallisesta näkökulmasta riittäviä,
tarvitaan johdonmukainen johdettu kehittäminen, jolla tavoitellaan luotettavaa, ajantasaista ja toimivaa
yhteysverkostoa kansallisesti.



TILANNEKUVA, VIESTINTÄ

Yhteystietojen merkitys korostui erityisesti viranomaistoiminnassa. Moni organisaatio kaipaa
kattavampia ja tarkempia määrittelyitä yhteystietojen ylläpitämiseen liittyen. Puutteellisten tietojen
päivittäminen ja ymmärrys niistä tahoista, joihin heillä pitäisi olla yhteystiedot, koettiin oleelliseksi ja
yhdeksi selkeäksi kehittämiskohteeksi

Erityisesti viranomaispuolella raportointiin liittyvien periaatteiden selkeyttäminen (esimerkiksi kuka,
mitä, kenelle, milloin ja millä) nähtiin tarpeelliseksi.

KRIVAT järjestelmän käyttöä voisi tutkia eri tasoilla, olisiko siitä yhteiseksi tilanneyhteenvetojen ja
päätösten alustaksi, johon eri toimijat voisivat syöttää tietoa niin ylhäältä alaspäin kuin alhaalta ylöspäin

Tilannekuvan kokoamiseen ja välittämiseen liittyvä osaaminen, välineet ja sovitut toimintatavat ovat
keskimääräisellä tasolla, mutta erot eri toimialojen ja organisaatioiden välillä voivat olla isot.

”Alueellisen tiedon keräämisen ja analysoinnin toteutusta olemassa olevien organisaatioiden 
toimenpitein tulisi selvittää tarkemmin. Rooli saattaisi sopia maakunnalliselle 

valmiuskeskukselle tai aluehallintoviraston rooliin.”



MITTAUS

• Mittausresurssit – 61 %
• Laboratoriopalveluiden käytön suunnittelu – 50 %
• Suojelutoimien käytännön toimenpiteet Y – 86 %

Henkilöstön, laitteiden, osaamiseen, suojavarusteisiin ja käyttökelpoisuustietoihin sekä tulosten analysointiin
tarvittavat resurssit ovat riittämättömät?

Viranomaiset ja yksityinen puoli; tietoa hankittaviin mittalaitteisiin liittyvistä yksityiskohdista ja käytöstä ml.
koulutus.

Säteilymittausosaamiseen ja -kapasiteettiin sekä laboratoriotestaukseen liittyvät prosessit näyttäytyivät isolle
osalle vastaajia epäselvinä käytänteinä.

Kyky arvioida säteilyn vaikutuksia eri osissa yhteiskuntaa?

Samanaikainen palvelutarve viranomais- ja siviilipuolella.

Edelliset kohdat huomioiden; Saadaanko luotettavaa tietoa liian hitaasti tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamiseen?

Osalla laboratorioista on:

• laskennalliset kapasiteetit säteilyvaaratilanteisiin, sopimukset aluevastuin, henkilöstön määrän ja 
suorituskyvyn  lisääminen tarvittaessa, osaamiseen ja perehdyttämiseen akkreditoidut menetelmät, 
mittauslaitteiden riittävyys ja mittaamisen on säännöllisyys normaaliolojenkin aikana. 



TURVALLINEN KÄSITTELY

Tuotteisiin, joihin kohdistuu mittauksin toteutettu puhtauden todistaminen, ei ole saatavilla riittävän
selkeää ohjetta, kuka toteaa mitatun raaka-aineen tai tuotteen käyttökelpoiseksi ja miten tuotteen
kanssa menetellään - isoja määriä raaka-aineita tai tuotteita todetaan käyttökelvottomaksi ja niiden
hävittäminen pitäisi aloitta, mutta määristä johtuen toteutus ei ole mahdollista. Myös lainsäädäntö
tulisi tarkastella.

Elintarvikkeiden ja veden saatavuus voi olla riippuvainen koko arvoketjun kyvystä suojata raaka-aineet
ja tuotteet säteilyvaaratilanteen eri vaiheissa. Millä voidaan varmistaa säteilyvaaratilanteessa ja sen
aikana isojenkin erien puhtaus ja sitä kautta koko tuotantoketjun häiriötön toiminta, missä
varastoidaan ja miten esimerkiksi elintarvikkeiden laajat siirrot toteutetaan eri vaiheissa?

Jätemäärien kasvamiseen ei ollut varauduttu kovinkaan hyvin eri toimialoilla.

Tarvitaan toimenpiteitä regulaatiosta ajantasaistettuun ohjeistukseen



PALAUTTEET WEBROPOL JA SUUNNITTELUTIIMI

Harjoitus koettiin tarpeelliseksi, vastaavilla kokoonpanoilla ei ole harjoiteltu jälkivaiheen toimintaa.

Aihepiiri vaikea, jossa on puutteita ja tehtävää ja joista useat on tunnistettu jo aiemmin. Kehittämiseen päästään vain, jos vastuut 
tunnistetaan ja aloitetaan aktiivinen epäkohtiin tarttuminen asiantuntijaorganisaatioiden toimenpitein.

Johtosuhteiden ja tilannekuvan ylläpitovastuisiin toivottiin selkeytystä, huolimatta haasteellisesta ja monisäikeisestä ympäristöstä.

Viranomaisten rooli asiantuntijoiden ohjaamisessa sekä kohderyhmien tavoittamiseen liittyvissä tekijöissä koettiin tärkeiksi ja tällä hetkellä 
toimenpiteitä vaativiksi (välineet, yhteystiedot ja henkilövastuut sekä resurssit). Kehittämisideoitakin oli, esimerkiksi olemassa olevien 
osalta käytettävyyden parantaminen (VIRVE, KRIVAT).

Tarve jatkoharjoituksille ja koulutuksille on, esimerkiksi  vakiomuotoiset alueelliset tai tarkemmin kohdennettu: Esimerkiksi 
terveydensuojeluviranomaisen käytännön toiminnasta säteilyvaaratilanteessa (sekä varhais- että jälkivaihe) sekä mittaaminen ja siihen 
liittyvät laitteet. Perusteet kuitenkin ensin kuntoon!

Opeista on hyötyä muuhunkin valmiusharjoitteluun → Harjoituksen toimintamallia voisia hyödyntää/monistaa tulevissa säteilyvaara- ja 
muissakin valmiusharjoituksissa. 

Harjoituksen havaintoja tulee hyödyntää mahdollisten jatkotoimenpiteiden arvioinnin yhteydessä. Kerätyt havainnot on pyrittävä jakamaan 
eri organisaatioille niin, että ne pystyvät omalta osaltaan arvioimaan mahdollisuuksiaan kehittämistoimiin ja oppien jalkauttamiseen 
toimintaympäristöihinsä.

Mittauksista ja mittareista on saatava lisää tietoa ja kapasiteetin riittävyyttä (Mittaus ja analysointi) tulee tarkastella laajemmin.

Jätehuollosta vastaavat viranomaiset ja toiminnanharjoittajat mukaan.



PALAUTTEET WEBROPOL JA SUUNNITTELUTIIMI

Harjoituksen fokus pitää olla tarkempi ja rajatumpi siten, että tilanteessa keskeiset kriittiset toimijat myös paikallistasolla saadaan mukaan 
(ennalta määrätyn alueen: kunnat, viranomaiset, kriittiset toimijat, laboratorio). Tämä tukee parhaiten varautumisen kehittämistä 
säteilyvaaratilanteisiin

Eri viranomaisrekisterien tiedot toiminnanharjoittajista pitää olla ajantasaiset ja mahdollistaa massasähköpostien/tekstiviestien 
lähettämisen. Päällekkäisistä rekistereistä pitäisi päästä eroon

Yritysten/toimijoiden valmiutta säteilyvaaratilanteisiin pitäisi käydä läpi viranomaistarkastuksilla. 

Viranomaisia/toimijoita, jotka joutuvat hoitamaan tehtäviään sisälle suojautumisen aikana, pitää kouluttaa siitä, miten suojautua ja 
minkälaista varustusta tarvitaan. Monen vesihuoltolaitoksen toimintaa kyetään jatkamaan säteilyvaaratilanteen sisälle 
suojautumisvaiheessa kaukovalvonnan ja -käytön avulla. On kuitenkin tilanteita, joihin ei ole olemassa ohjeistusta, esimerkiksi kuinka 
toimitaan säteilyvaaratilanteessa putkirikon sattuessa.

Tilanteen jatkuessa pitkään viranomaisten/laboratorioiden resurssit eivät tule todennäköisesti riittämään tarvittavien tehtävien 
hoitamiseen. Tämä pitäisi kaiken tason varautumissuunnittelussa ottaa huomioon.

Julkisten kiinteistöjen/ulkoalueiden/kotien ymv. puhdistamista ja mittaamista jälkivaiheessa pitäisi myös harjoitella ja miettiä vastuutahot. 
Jonkun tahon pitäisi ottaa koordinaatiovastuu jälkitilanteen viranomaistoiminnan yhteensovittamisesta ja viestinnästä, jotta estetään 
ristiriitainen viestintä toimijoihin ja kansalaisiin päin. 

Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset tarvitsevat lisää koulutusta säteilyvaaratilanteisiin varautumisesta sekä heidän vastuulleen tulevista 
mittauksista ja niiden tekemisestä (sen jälkeen, kun valtakunnallisesti ensin saadaan linjattua tässäkin harjoituksessa havaitut epäselvät 
asiat). 



PALAUTTEET WEBROPOL JA SUUNNITTELUTIIMI

”Hiukan pelottavaa oli elintarvikeviranomaiskentässä keskusviranomaisen rooliksi ottama 
STUK:in suositusten välittäjärooli selkeän viranomaisroolin sijasta. Tilanteesta tehtävät 
päätökset ja tiedottaminen hajautettiin moniin paikallisiin valvontayksiköihin. Tämä tuntui 
jopa vastuun pakoilulta, kun elintarvikelain 64 §:ä ei uskallettu käyttää? Tositilanteessa 
tämä olisi johtanut vaarallisesti sekavaan tilanteeseen, koska eri yksiköt eivät tällä 
ohjauksella olisi mitenkään kyenneet yhtenäiseen toimintaan muuta kuin luomalla 
keskusviranomaisen sijaan jonkun oman yhteistyökanavan toiminnan, tiedottamisen ja 
ennen kaikkea päätösten yhtenäistämiseen. Tai tositilanteessa olisi menetetty aikaa 
päätösten vastuutahon selvittämiseen. AVI oli myös vain sananvälittäjän roolissa ilman 
ohjaavaa roolia.” 



LYHYT YHTEENVETO

Prosessin eri vaiheissa on paljon yksityiskohtia, joiden olemassaolo ja toimivuus sekä
jalkautuminen yhteiskunnan rakenteisiin tulisi tarkastaa. Mikäli tarkastelu jää tekemättä,
vakavissa häiriötilanteissa saattaa syntyä tilanne, jossa nopeaa toimintaa vaativa
säteilyvaaratilanne etenee hallitsemattomasti ja näin aiheuttaa yhteiskunnan toimintaan
liittyviä merkittäviä lisähäiriöitä tai ongelmia. Esimerkkinä havainnoista; yritykset ja
toiminnanharjoittajat eivät harjoituksessa tienneet, millä edellytyksillä tuotantoa voidaan
jatkaa ja tuotteita viedä markkinoille.

Tässä on samalla esimerkki, millaisia tavoitteita tuleville harjoituksille tulisi asettaa.
Harjoitellaanko organisaatioiden välistä toimintaa, vai tavoitellaanko osallistujien
osaamisen kehittämistä ja tätä kautta koko yhteistoimintaverkoston parempaa ymmärrystä
esimerkiksi omista vastuistaan ja tilannetiedon jakamisen periaatteista. Tätä kautta voisi
löytyä perusteita mittaustoiminnan kehittämiseen. Jokaiselle harjoitukselle tulee asettaa
tavoitteet, jotka on sovittu yhteisesti ja koordinoidusti niin, että ne kehittävät samalla
valtakunnallisesti prosessin eri osa-alueita.



KIITOS!

Yhteystiedot
Jyri Valmu
Valmiuspäällikkö Alkutuotanto- ja 
elintarviketeollisuuspooli sekä
Elintarviketeollisuusliitto ry
Pasilankatu 2, 5 krs.
00241 HELSINKI

puh.050 471 3650
jyri.valmu@etl.fi

www.huoltovarmuus.fi
www.nesa.fi
www.varmuudenvuoksi.fi
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