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Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää mobiilihätäviestintäjärjestelmä
ja arvioida sen käyttöä viranomaisten ja kuntien viestinnän tukena. Järjestelmän tarkoitus on toimia tukena väestön tavoittamisessa sekä normaaleissa että kriisitilanteissa. Tutkimuksen taustana on viranomaisviestinnän sähköisen kehittymisen hitaus. Internetin ja sähköisten järjestelmien yleistymisen myötä maailma on muuttunut, eikä Suomen viranomaistiedottaminen ole pysynyt muutoksen mukana. Mobiililaitteet mahdollistavat hyvän väestön saavutettavuuden kannettavuutensa ja
suurten määrien takia. Lisäksi niille voidaan viestiä paikka- tai tilannesidonnaisesti.
Tutkimuksessa selvitetään väestön varoittamisen nykytila Suomessa, tarkastelemalla viranomaistiedottamiseen liittyviä toimintamalleja ja tekniikoita, lainsäädäntöä ja viranomaisten omia selvityksiä sekä varautumissuunnitelmia. Lisäksi kriisiviestintää ja -johtamista tarkastellaan yleisestä näkökulmasta sekä internetin myötä
muuttuneen maailman aiheuttamaa vaikutusta viestintään. Näitä toimijoita yhdistämällä saatiin kehys toteutettavalle mobiilipohjaiselle hätäviestintäjärjestelmälle.
Toteutettu järjestelmä pohjautuu mobiilipäätelaitteeseen asennettavaan sovellukseen sekä eri toimijoiden yhdistämiseen käytettävään palvelimeen. Järjestelmä mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikaation ja sen kehityksessä on otettu huomioon
viranomaistiedottamiseen liittyvät rajoitteet ja vaatimukset. Järjestelmä on suunniteltu ensisijaisesti Suomen viranomaistiedottamista tukemaan ja laajentamaan. Viranomaistiedottamisella tarkoitetaan Yleisradion kautta radioon ja televisioon välitettäviä hätä- ja muita viranomaistiedotteita. Laajentamisen yhteydessä alueellisella
ja matalamman prioriteetin viestinnällä saadaan järjestelmä käyttöön myös kunnalliseen ja alueelliseen tiedottamiseen.
Tutkielma painottuu enemmän esiselvitykseen kuin valmiiseen toteutukseen.
Tähän syynä on erityisen laaja aihealue ja monen vaikuttavan asian yhdistyminen.
Näin ollen tutkielmassa toteutettua järjestelmää arvioidaan ainoastaan teoreettisesti. Tutkimuksen tulokset vahvistavat sähköisten järjestelmien ja etenkin mobiililait-

teiden sekä matkapuhelinten potentiaalia hätäviestinnässä ja väestön varoittamisessa. Esiselvityksellisen luonteen vuoksi kaikkiin tutkimuskysymyksiin ei saatu suoria vastauksia. Näihin kysymyksiin on tarkoitus paneutua jatkotutkimuksessa.
Abstract: The purpose of this research is to develop a mobile-based emergency communication system and evaluate the usage in public authorities and municipalities’
communications as additional system. The system is intended to support reaching
population in normal and crisis situation. There have been problems in the development of public the electronic communication systems. Internet and electronic
systems become more relevant and the world have changed. The Finnish government hasn’t kept pace with the change. Mobile devices enable high accessibility of
population by mobility and large quantities. In addition messages can be sent to the
mobile-devices site-specific or context specific.
The research examines the current state of public warnings in Finland, based in
identifying used technologies, legislation, operational models, public reports and
preparedness to crisis. Crisis communications and crisis management has introduced in generally. The Internet has changed the world. The impacts to communication are huge. The frame for the development of the system was made by merging
those things.
The implemented system is based on the mobile application and the server.
The system provides two-way communication. The limits and requirements of the
public warning system have noticed in the development. The system is designed
primarily for Finnish authorities to support and expand current system. In this thesis public warning means emergency announcements and other public notifications
which can be broadcasted via radio and television by YLE (Finnish Broadcasting
Company). The extension provides public notification system also to municipalities
and local communication.
The thesis is focused more at preliminary study than estimating completed system, because the wide-ranging topic and review. Thus, the introduced system is
estimated only theoretically. Our results confirm the usefulness and suitability of
the mobile devices and electronic systems for alerting the population. The research
didn’t provide direct answers to all research questions. These questions are intended
to future study.
Avainsanat: kriisi, tiedottaminen, viestintä, viranomainen, mobiililaite, hätätiedote,
muu viranomaistiedote, sovelluspohjainen, väestön varoittaminen, hätäilmoitus
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Sanasto
Android:

Googlen mobiilikäyttöjärjestelmä.

API:

Application Programing Interface. Ohjelmointirajapinta.

C2DM:

Android Cloud to Device Messaging. Googlen kehitysversio palvelusta datan lähettämiseen palvelimelta Androidpäätelaitteisiin.

CAP:

Common Alerting Protocol. XML-pohjainen hätäviestien
siirtämiseen kehitetty protokolla.

CBS:

Cell Broadcast Service. Protokolla tekstipohjaisen viestin
solukohtaiseen yleislähetykseen.

CSS:

Cascading Style Sheet. Dokumenteissa käytettävä tyyliohje.

DOM:

Document object Model. W3C:n ohjelmointirajapinta
HTML- ja XML-dokumenttien käsittelyyn.

DTMF:

Dual-tone multi-frequency. Puhelinlaitteissa käytetty numeroiden äänitaajuusvalintatapa.

eCall:

Pan-European in-vehicle emergency call. Ajoneuvoihin
suunniteltu automaattinen hätäpuhelujärjestelmä.

ECS:

Emergency communication system. Kaksisuuntainen hätäviestien välitysjärjestelmä.

EMIS:

Emergency Management Information System. Graafista ja
reaaliaikaista tietoa onnettomuudesta vastuullisille toimijoille tarjoava järjestelmä.

ERS:

Emergency Response System. Hätätilanteisiin reagoimisessa avuksi käytettävä järjestelmä.

GCM:

Google Cloud Messaging for Android. Lopullinen Googlen
kehittämä

palvelu

datan

lähettämiseen

palvelimelta

Android-päätelaitteisiin.
GPRS:

General Packet Radio Service. GSM-verkossa toimiva pakettikytkentäinen tiedonsiirtopalvelu.

GPS:

Global Position System. Satelliittipaikannusjärjestelmä.

HTTP GET:

HTTP-protokollan mukainen palvelupyyntö resurssin hakemiseksi.
i

HTTP POST:

HTTP-protokollan mukainen palvelupyyntö, jota usein
seuraa tietojärjestelmän tilan muutos. Esimerkiksi lomaketietojen lähetys.

HÄKE:

Suomen viranomaisten hätäkeskustietojärjestelmä.

iOS:

Applen mobiilikäyttöjärjestelmä.

JSON:

JavaScript Object Notation. Tiedonvaihtoon tarkoitettu
tekstiformaatti.

LBS:

Location-based services. Paikkasidonnaiset palvelut tarjoavat sisältöään tai toiminnallisuuksia käyttäjän paikkatietoa
hyödyntäen.

Mobiililaite:

Mukana kuljetettava tietokonelaite. Tässä tutkielmassa mobiililaitteilla tarkoitetaan ensisijaisesti perusmatkapuhelimia, älypuhelimia ja taulutietokoneita.

Push-pilvipalvelu:

Älypuhelimen alustan tarjoama palvelu datan nopeaan lähettämiseen päätelaitteelle. Esimerkiksi GCM.

Push-viesti:

Push-pilvipalvelun avulla lähetetty viesti tai ilmoitus.

REST:

REpresentational State Transfer. HTTP-protokollaan perustuva arkkitehtuurimalli ohjelmointirajapintojen (API) toteuttamiseen.

Saavutettavuus:

Tuotteen tai palvelun yhdenvertaisuutta ja lähestyttävyyttä. Tässä tutkielmassa sillä tarkoitetaan hätäviestin perillemenoa ymmärrettävässä muodossa, jolloin vastaanottajalla
on mahdollisuus reagoida tilanteeseen.

Sapporo:

Situational Awareness Through Proactive Risks and Opportunities. Jyäväskylän yliopistolla toteutettava hanke ja hätäviestintäjärjestelmä.

SMS:

Short Message Service. Tavallinen tekstiviesti.

Symbian OS:

Symbian Ltd:n kehittämä mobiilikäyttöjärjestelmä, joka on
ollut laajasti Nokian käytössä ja kehityksessä.

Wi-Fi:

Wi-Fi Alliancen tavaramerkki, jota käytetään WLANtuotteiden nimityksessä. Tässä tutkielmassa on pyritty välttämään termin käyttöä korvaamalla se WLAN-termillä.

WLAN:

Wireless Local Area Network. Langaton lähiverkkotekniikka. Tässä tutkielmassa termillä tarkoitetaan IEEE 802.11
-standardia.
ii

WP7:

Windows Phone 7. Microsoftin mobiilikäyttöjärjestelmä.

XML:

eXtensible Markup Language. Tiedonvaihtoon ja dokumenttien tallennukseen käytetty merkintäkieli.

Älypuhelin:

Kämmentietokoneen ominaisuuksia sisältävä matkapuhelin.
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1 Johdanto
Tutkielmassa tarkastellaan viranomaistiedottamista kriisi- ja poikkeusoloissa. Tausta tiedoksi käydään läpi viestintää erityisesti kriisiviestinnän osalta ja sen vaikutuksia kriisinhallintaan. Viestinnän merkityksen korostaminen ja muutokset sekä
ICT:n käytön lisääminen aiheuttavat viranomaisten toimintaan muutostarpeita niin
toimintatapoihin kuin teknisiin järjestelmiin. Lisäksi viranomaisten toimintaan vaikuttavien vastuunjakojen ja lakien merkitystä järjestelmien kehittämiseksi käydään
läpi. Tutkielmassa keskitytään tiedotteiden välittämiseen mobiililaitteisiin sekä siihen liittyviin haasteisiin ja rajoitteisiin.

1.1 Tutkielman rakenne
Johdannossa esitellään tutkimuksen taustaa ja tarpeellisuutta, tutkimuskysymykset
sekä tutkielma. Luvussa 2 käydään läpi viestintää, kriisin määritys, yleiset kriisit
Suomessa, hätä- ja kriisitilanteiden hallinta ja johtaminen sekä muuttuvan maailman vaikutus. Luvussa 3 esitellään viranomaisten välisiä suhteita ja rooleja sekä
Suomessa käytettävät menetelmät väestön varoittamiseen tekniikoista lainsäädäntöön. Luku 4 esittelee kehitteillä olevia sähköisiä järjestelmiä, joita käytetään avuksi
toteutettavan järjestelmän suunnittelussa sekä sisällön lisäämisessä järjestelmään.
Luvussa 5 esitellään SMS-, CBS- ja sovelluspohjaiset menetelmät tiedotteiden välittämiseen mobiililaitteisiin. Lisäksi luvussa arvioidaan eri menetelmien sekä yleensä
hätätiedottamisessa mobiililaitteiden käytön hyviä ja huonoja puolia. Luku 6 käy
läpi tutkielman toteuttamiseen käytetyt tutkimusmenetelmät.
Luvussa 7 esitellään Sapporo-hankkeessa toteutettua hätäviestintäjärjestelmää
etenkin mobiilihälytysjärjestelmän osalta. Luvussa 8 käydään läpi hätäilmoitusten
ja häiriöilmoitusten tekemistä mobiililaitteella ensisijaisesti ilman puheyhteyttä. Esimerkkinä ja pohjana käytetään ajoneuvoihin suunnitteilla olevaa eCall-järjestelmää.
Tutkielman laajan aihealueen takia kaikkiin olennaisiin asioihin ei voida syventyä, joten lukuun 9 on koottu jatkotutkimusta ja -kehitystä vaativia osa-alueita sekä
ideoita joiden hyödyntämisen mielekkyyttä tulisi arvioida myöhemmässä työssä.

1

1.2 Tutkimuksen tausta ja tarve
Kouluampumiset, Nokian vesikriisi, Myyrmannin ja Sellon kauppakeskusten tapaukset, myrskyjen aiheuttamat sähkökatkot ja tuhot sekä muut kriisit ovat tuoneet
esille puutteita kansallisessa kriisiviestinnässä. Yleensä vasta kriisin sattuessa tekniikan rajoitteet ja puutteet viestinnässä tulevat esille. Kriisien aikana hätäkeskukset, internetsivustot ja puhelinverkot ruuhkautuvat helposti estäen tiedon kulun.
Useasti ihmisten tavoittaminen nopeasti on olennaisinta kriisin vaikutusten minimoimisessa. Esimerkiksi pilaantuneesta vedestä täytyy saada viesti kyseisille alueille mahdollisimman nopeasti. Ihmiset kantavat puhelinta lähestulkoon aina mukana, joten puhelin on nopeudeltaan paras vaihtoehto ihmisten tavoittamiseen. Nykyiset matkapuhelimet sisältävä yhä useammin GPS- ja WLAN-paikannukset, joiden ansiosta ne ovat entistä tarkemmin paikannettavissa. Tosin ihmisillä on paljon
myös matkapuhelimia, joista kyseiset paikannusjärjestelmät puuttuvat, jolloin joudutaan käyttämään epätarkempia tai kiinteisiin osoitteisiin perustuvia paikannuksia.
Vuonna 2006 voimaan astunut laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (198/2006) mahdollistaa kohdennetun hätätiedotteen lähettämisen tietylle
alueelle tai alueella oleviin päätelaitteisiin tekstiviestiä tai muuta viestiä käyttäen
matkaviestinverkossa. Teleyritys on velvollinen välittämään viranomaistiedotteen,
mikäli se tulee hälytyskeskukselta, meripelastuskeskukselta tai meripelastuslohkokeskukselta. Kohdennettu viranomaistiedote välitetään viranomaisen päättämillä
kielillä tiedotteen välittämishetkellä määrätyllä alueella sijaitseviin päätelaitteisiin
ja liittymiin, eikä sen sisältöön saa teleyritys puuttua. [18]
Internetin yleistymisen ja laajenemisen myötä maailma on muuttunut. Viranomaistiedottamisen nykyinen malli oli sopivampi silloin, kun tieto kansalaisille kulki radion, television ja printtimedian välityksellä. Tällöin viranomaistiedottamisen
kanavat olivat tarpeeksi kattavia ja nopeita ja viestintä oli vielä suhteellisen hyvässä
hallinnassa. Nykyään tieto on ensimmäisenä internetin keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Näihin tieto välittyy lähes välittömästi tapahtuman jälkeen, eivätkä ne ole mitenkään viranomaisten hallittavissa. Viranomaistiedotteiden lähetyspäätökseen, laadintaan ja välittämiseen kuluu usein jopa tunteja, jolloin viestinnässä ollaan auttamatta myöhässä. Tiedottamisen hitaus luo kansalaisille mielikuvan
koko kriisin hoitamisen hitaudesta.
Tutkielman tavoitteena on selvittää mobiilaitteiden hyödynnettävyyttä viranomaisten viestinnässä. Pääkohteena on viranomaistiedotteiden välittäminen mobii2

lilaitteisiin ja lisäämällä tiedottamista muulla kohdennetulla hätä- ja vaaratiedottamisella. Tutkielmassa käydään läpi viestinnän merkitys kriisitilanteista selviämiseen, nykyinen kansallinen viranomaistiedottaminen lainsäädäntöineen ja puutteineen sekä mobiililaitteiden hyödyntäminen kansallisessa hätätiedotuksessa. Hätätiedotusjärjestelmän tarkoitus on parantaa kriisin jälkeistä nopeaa tiedottamista, jolloin kansalaisille saadaan nopeasti ja selvästi tieto mitä on tapahtunut sekä miten
tulee toimia.
Mobiililaitteiden hyödyntämisen yhteydessä puhutaan usein SMS- tai CBS-ratkaisuista. Nämä perustuvat lyhyeen tekstimuotoiseen viestiin, jolloin mobiililaitteiden ja varsinkin älypuhelinten osalta jää paljon hyödyllisiä ominaisuuksia käyttämättä. Lisäksi SMS- ja CBS-ratkaisuiden laajentaminen muihin viestikanaviin on ongelmallista, koska ne ovat yksinomaan kehitetty matkapuhelimia varten. Tutkielma
esittelee sovelluspohjaisen ratkaisun, joka tarjoaa tiedotteiden tarkan kohdentamisen, kuvien ja karttojen käytön sekä paluukanavan. Sovelluspohjainen ratkaisu on
mahdollista laajentaa useisiin erilaisiin sähköisiin järjestelmiin. Toimintojen automatisoiminen on keskeisessä osassa sovelluspohjaista ratkaisua, joten se ei aiheuta
suuria muutoksia viranomaisten toimintatapoihin.
Hätäilmoitusten tekeminen pelkällä hätäpuhelulla rajoittaa niiden tekemistä tietyissä tilanteissa ja tiettyjen henkilöiden osalta. Sähköinen sovelluspohjainen hätäviestintäjärjestelmän paluukanava on suhteellisen vaivattomasti laajennettavissa myös hätäilmoitusten tekemiseen. Tutkielmassa esitellyllä järjestelmällä voidaan
mobiililaitteen sovelluksella tehdä hätäilmoituksia. Tosin näiden välittäminen hätäkeskukseen vaatii jatkokehittämistä.
Mobiililaitteiden hyödyntäminen hätäviestinnässä pohjautuu sen korkeaan saavutettavuuteen ja kohdennettavuuteen verrattuna muihin viestikanaviin. Viestintäviraston teettämän tutkimukseen mukaan 99 % 15–79 vuotiaista suomalaisista omistaa matkapuhelimen [88].

1.3 Aiemmat tutkimukset
Viestinnän vaikutusta kriiseistä selviämiseen ja vaikutusten minimoimiseen on tutkittu viimeaikoina paljon. Koulusurmien ja Nokian vesikriisin viestintää on tutkittu
Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuksissa. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella hankkeet ”Developing a Crisis Communication Scorecard”, ”CATO
on crisis communication in terrorism-related CBRN crises” ja ”Public Empower3

ment Policies in Crisis Management (PEP)” liittyvät kriisiviestintään. Näistä ensimmäisessä kehitettiin kriisiviestinnän tuloskortti [65], jonka tarkoituksena on parantaa viranomaisten ja muiden julkisten organisaatioiden kriisiviestintää. CATO-projekti on vielä meneillään ja sen tarkoitus on kehittää varautumista ja kommunikointia CBRN aiheuttamissa kriiseissä. Myös PEP-projekti on meneillään ja sen tarkoitus
on parantaa viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä kriisinhallinnassa. Jyväskylän
yliopiston tietotekniikan laitoksella toteutettu Scope-hanke ja sen työpaketti 2 tutki
sovelluspohjaisen mobiiliratkaisun kyvykkyyttä hätäviestijärjestelmänä. Lähtökohtaisesti tutkittiin ihmisten uuden ratkaisun omaksumista ja hälytysten saavutettavuutta. Markku Häkkisen väitöskirja ”Why Alarms Fail: A cognitive explanatory
model” [30] ja Matti Haatajan pro gradu -tutkielma ”Utilization of Mobile Alerting
System: Understanding Factors that Influence User Acceptance” [22] ja iScope-palvelu olivat hankkeen keskeisimmät tulokset. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö ja Pelastusopisto toteutti ”Seamless Services and Mobile Connectivity
in Distributed Disaster Knowledge Management” (SSMC/DDKM) hankkeen vuosina 2008 ja 2009. Hankkeen lähtökohtana oli viranomaisjärjestelmien yhteensopimattomuus ja yhteistoiminnallisuuden puute onnettomuus- ja katastrofitilanteiden
tilannetietoisuuden välityksessä [71].
Valtioneuvoston toimesta on käynnistetty useita selvitysryhmiä liittyen kotimaisten kriisien hoitoon ja kriisiviestintäjärjestelmiin. Viranomaistiedottamista sekä
siihen käytettäviä tekniikoita ja viestintäkanavia on myös selvitetty useissa toimeksiannoissa. Lisäksi lainsäädäntöä pyritään kokoajan muuttamaan, jotta uudet tavat
ja toimet saataisiin lainvoimaisiksi sekä lainsäädäntö pysyisi ajantasaisena.
Kansainvälistä tutkimusta on paljon ja niiden tuloksia on saatavilla erilaisissa
julkaisuissa. Kansainväliseen kehitykseen ja tutkimuksen määrään on vaikuttanut
merkittävästi vuonna 2004 Intian valtamerellä tsunamin aiheuttama katastrofi. Katastrofi paljasti suuria aukkoja niin tiedonkulussa kuin hälytysjärjestelmissä ympäri maailmaa. Kansainvälisiä tutkimuksia hyödyntäessä tulee olla erityisen tarkkoja,
koska riskit ja uhat, lainsäädäntö, viranomaisten roolit ja toimintatavat sekä käytössä olevat tekniikat ja resurssit vaihtelevat eri maiden välillä.

1.4 Tutkimusongelma
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää voidaanko sovelluspohjaista mobiilihätäviestintäjärjestelmää hyödyntää viranomaistiedottamisessa ja hälytysten tekemisessä.
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Tavoitteena on kriisiviestinnän eri tutkimustuloksilla perustella hälytysjärjestelmien ja tiedottamisen tarvetta sekä nopean ja kattavan hätäviestijärjestelmän merkitystä kriiseistä selviämiseen. Viranomaisten toiminta on tarkasti lailla, asetuksilla ja ohjeistuksilla määritetty, joten tutkielma selvittää viranomaisten viimeaikaiset
toimet kriisitiedottamisen osalta sekä kartoittaa rajoitteet ja määräykset jotka uutta
järjestelmää kehitettäessä on huomioitava. Tutkimusongelma jakautuu seuraaviin
osaongelmiin:
• Mikä merkitys viestinnällä on kriiseistä selviämisessä ja saako se tarpeeksi
huomiota viranomaisten toiminnassa ja varautumissuunnitelmissa?
• Miten lait ja asetukset vaikuttavat kansalliseen hätäviestintäratkaisun kehittämiseen, sekä mitä muita rajoitteita ja huomioitavaa kehittämiseen liittyy?
• Onko hätä- ja muiden viranomaistiedotteiden lähetys mahdollista oman järjestelmän kautta?
• Mitä tekniikoita voidaan käyttää avuksi järjestelmän rakentamisessa?
• Voidaanko matalamman prioriteetin kohdennettuja hätä- ja vaaratiedotteita
lähettää järjestelmän kautta?
• Kuinka pitkälle järjestelmä saadaan automatisoitua? Saadaanko hätä- ja muut
viranomaistiedotteet automaattisesti järjestelmään? Saadaanko muut tarpeelliset syötteet ja tiedotteet automaattisesti järjestelmään?
• Miten viranomaisten ja väestön vuorovaikutusta voitaisiin lisätä?
• Voidaanko hätäilmoitus toteuttaa päätelaitteella ilman puhetta ja mitä hyötyjä
toteutuksesta olisi?
• Mitä muutoksia tarvitaan lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan, jotta
hätätiedottamista saataisiin kehitettyä?
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2 Kriisit ja niihin vastaaminen
Viranomaisten varautumissuunnitelmissa on suhteellisen vähän käsitelty viestinnän osuutta kriisien estämisessä ja hallinnassa sekä niistä selviämisessä. Luvussa
esitellään kriisin määritys ja viestinnän merkitystä kriisijohtamiseen ja kriisihallintaan.

2.1 Viestintä
Viestintää voidaan perinteisesti tarkastella kahdesta eri näkökulmasta. Siirtomallin
(transmission model of communication) mukaan viestintä on ensisijaisesti tiedonkulkua ja viestin perille menoa. Viestiketjun synty, syy- ja seuraussuhteet, tiedonkulun
solmukohdat sekä viestinnän ongelmat ovat siirtomallin mukaisen viestinnän tutkimuksen kohteina. Tässä ollaan erityisen kiinnostuneita: kuka sanoo mitä, minkä kanavan välityksellä, kenelle ja millä vaikutuksella. Siirtomallin mukainen ajattelu on
yleistä organisaatioiden viestinnässä varsinkin julkishallinnon organisaatioissa, jotka noudattavat linjaorganisaatiomalleja. Viestintä tapahtuu lineaarista linjaa pitkin,
jolloin viestinnän pysähdyttyä virhekohta on määritettävissä. Tällaisen viestinnän
käsityksen pohjana on se, että löydettävissä on yksi ja paras tapa tiedottaa. Toiminnan johtaminen tapahtuu yhdestä pisteestä ja kriisijohtaminen on asemavaltaan ja
toimivaltaan perustuva toiminto. [24]
Toinen näkökulma on kulttuuritutkimuksen puolelta nouseva rituaalista jakamista ja myötätuntoa korostava ymmärrys viestinnästä ja johtamisesta. Tätä jäsennystä kutsutaan yhteisyysnäkökulmaksi (the ritual view of the communication). Siinä huomio kiinnittyy kriisiviestinnässä sisällön lisäksi viestintätapaan ja muotoon.
Kriisijohtamisessa ja -viestinnässä on tällöin kyse myös siitä miten sanotaan eikä
pelkästään mitä sanotaan. Viestintä onkin yhteisyyden tuottamista, jakamista ja ylläpitämistä. Kriiseissä yhteisyys tiivistyy hetkellisesti. [24]
Kriittisessä kulttuuritutkimuksessa on osoitettu vastaanottajan aktiivisuuden
vaikutus viestin perillemenoon. Siirtomallin näkökulmassa vastaanottaja on passiivinen ja viestintä on yksinkertainen mekaaninen tapahtuma. Yhteisyysnäkökulmaa
kritisoidaan puolestaan siitä, että se vie huomion pois viestinnän informatiivisesta
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tehtävästä korostamalla liiaksi yhteisyyttä ja yhteisöä luovana tapahtumana. [24]
Siirtomallin ja yhteisyysmallin kritiikin pohjalta on noussut kolmas tapa ymmärtää viestinnän luonne ja olemus. Disseminaatio-ajattelussa viestintä ymmärretään sanoman leviämisenä. Viestin vastaanottaja ei ole itsenäinen subjekti, vaan yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa tavoissaan muokkautunut ja muovautuva olento.
Viestintä ei ole lähettäjäkeskeistä, vaan ratkaisevaa on viestin vastaanottajan konteksti eli tausta ja tilanne. Viestin vastaanottajalla ja tuottajalla on aina oma kontekstinsa, maaperä, josta käsin viesti tuotetaan ja tulkitaan. Disseminaatiomallin ongelmaksi voi koitua se, että sanoman tuottajan ja vastaanottajien kontekstit ovat liian kaukana toisistaan. Kriisitilanteissa kontekstin merkitys on suuri, koska ihmisten tunteet ovat virittyneet ja tulkinnat joudutaan tekemään nopeasti vähin tiedoin.
Kriisijohtamiseen on klassisesti kuulunut juuri viestien leviämisen ymmärtäminen
kulttuurisen maaperän avulla. [24]

2.2 Kriisit
Lehtosen [51] mukaan kriisi voidaan määritellä olevan vähäisestä palvelutuotannon häiriöstä aina suureen katastrofiin. Niitä yhdistää äkillisyys, arvaamattomuus
ja jonkinasteinen vaikutus organisaation tai yhteisön toimintaan. Hakala et al. [25]
mukaan sana kriisi tarkoittaa kohtalokasta häiriötä, äkillistä muutosta tai ratkaisevaa käännettä. Åbergin mielestä [6] kriisi on voimakas ilmaisu kielteisille tapahtumille ja yhteistä niille on tapahtuman odottamattomuus ja edellytys nopeaan reagointiin. Tikan et al. [80] mukaan kriisin määrittelyssä palataan usein klassisen sosiologi Charles E. Fritzin määritelmään:
”Kriisi on tapahtuma, jolla on suuri vaikutus koko yhteiskuntaan tai
asuinalueeseen, mukaan lukien käsitys todellisesta uhasta, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat estyneet” (Fritz 1961).
Kriisit ovat normaaliolojen häiriötilanteita ja ne eivät yleensä liity poikkeusoloihin. Normaali- ja poikkeusolojen jako vaikuttaa keskeisesti viranomaisten toimivaltuuksiin. Normaalioloissa toimitaan tehostetusti voimassa olevilla toimivaltuuksilla, kun taas poikkeusolojen toimivaltuudet säädetään asetuksilla (valmiuslaki
1552/2011). Poikkeusolot astuvat voimaan ainoastaan valtioneuvoksen päätöksellä. Normaaliolojen häiriötilanteista eli kriisitilanteista käytetään myös termejä erityistilanne ja poikkeustilanne.
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Kriisien jaottelussa käytetään erilaisia lähestymistapoja. Niitä voidaan jaotella
kahdesta useampaan ryhmää tai luokkaan. Amailefin ja Lun [4] mukaan kriisit voidaan jaotella kahteen eri ryhmään: ihmisen tai luonnon aiheuttamiin. Toisaalta Juholin ja Kuutti [39, s. 74] jaottelevat kriisit perinteisiin ja moderneihin kriiseihin.
Esimerkiksi onnettomuudet, rikokset, hyökkäykset, tuotevirheet ja tuotannossa tapahtuvat virheet luetaan perinteisiksi kriiseiksi. Erilaisten intressi- ja painostusryhmien käynnistämiä tilanteet, kuten turkistarhaiskut luetaan moderneiksi kriiseiksi.
Huhtala ja Hakala [36] luokittelevat kriisit viiteen eri luokkaan:
1. Luonnononnettomuudet ja katastrofit,
2. ihmisten aiheuttamat onnettomuudet,
3. epidemiat ja pandemiat,
4. poliittiset kriisit sekä
5. organisaatioiden mainekriisit.
Coombsin [8] mukaan kriisit ovat aina yksilöllisiä, mutta niillä on tapana kasaantua
tiettyihin tyyppeihin. Hän on jaotellut kriisit yhdeksään eri luokkaan:
1. inhimillisen virheen aiheuttamiin,
2. ilkivallan ja pahantahtoisuuden aiheuttamiin,
3. organisaation toimintavirheiden aiheuttamiin,
4. teknisten vikojen aiheuttamiin,
5. organisaation toiminnan kyseenalaistavien sidos- ja yhteistyöryhmien aiheuttamiin,
6. organisaatiota tai sen toimintaa koskevien huhujen aiheuttamiin,
7. luonnonkatastrofeihin,
8. ympäristötuhoihin sekä
9. organisaation oman edun tavoittelemiseksi tehtyjen virheiden aiheuttamiin.
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Karhun ja Henrikssonin [44] mukaan yhteisöt ja yksilöt voivat kohdata luonteeltaan ja laajuudeltaan erilaisia kriisejä. Kriisitilanne voi kehittyä pitkän ajan kuluessa paisuen mitättömästä tapahtumasta tai se voi olla äkillinen ja yllättävä tapahtuma. Kriisin uhrit Tikan, Hakalan ja Pedakin [80] mukaan ovat kriisissä kuolleet,
haavoittuneet, lievästi loukkaantuneet, omaiset ja läheiset sekä medioidut uhrit.

2.3 Yleiset kriisit Suomessa
Suomessa on viime aikoina ollut laajoja ja pitkäkestoisia häiriöitä sähkön- ja vedenjakelussa. Ihmiset ovat riippuvaisia sähköstä ja vedestä. Erityisen riippuvaisia ovat
sairaalat, koulut, hoitolaitokset ja päiväkodit. Tavallisille ihmisille haittaa aiheuttavat erityisesti pitkittyneet katkokset yhdessä ympäristön yhteisvaikutuksen (kova
pakkanen) kanssa tai saastuneesta käyttövedestä aiheutuneet sairastumiset. Ihmisten epätietoisuus häiriön kestosta ja laadusta aiheuttaa pienempää haittaa.
Suomessa vesihuollon vesijohtoverkon käyttäjien osuus on noin 92 %. Suomessa raportoitiin 67 tautia aiheuttavista mikrobeista johtunutta vesiepidemiaa vuosina 1998–2009. Näissä sairastui yli 27 100 ihmistä, joista 95 % sairastui kunnallisten
vesilaitosten toimittamasta talousvedestä. Talousveden saastumisen voi aiheuttaa
muutkin tekijät kuten kemikaalit. [49]
Monilla vesihuoltolaitoksilla ongelmana on ikääntynyt vedenjakeluverkosto.
Suomessa suurin osa verkostoista on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, joten niiden
tekninen käyttöikä alkaa olla täynnä. Lisäksi saneerauksia tehdään liian hitaalla aikataululla. Näistä johtuen vaurioiden määrä ja esiintymistodennäköisyys kasvavat.
Putkirikon yhteydessä jakeluverkoston saastuminen voi olla mahdollista ja viemäriputkien kanssa samassa kaivannossa sattuvien putkirikkojen osalta talousveden
saastumisen riski on erityinen. Suomen vesijohtoverkostoista huonossa tai erittäin
huonossa kunnossa on noin 6 %. [49]
Vesihuoltolaitoksen tiedotuksen on oltava avointa ja aktiivista jo normaalioloissa. Veden laadusta laitoksen tulee tiedottaa säännöllisesti. Vedenjakelukatkoksista ja
muista lievistä ongelmista on ilmoitettava asiakkaille. Huoltotöistä on hyvä tiedottaa ennakolta, mikäli niillä on mahdollisuus vaikuttaa veden laatuun. Laitoksella
tulee olla selkeät ja etukäteen suunnitellut tiedotuskanavat. Vakavammissa tilanteissa tiedotusvastuu on yleensä viranomaisilla. Vedenkäyttäjiin kohdistuvassa tiedottamisessa on kaksi kohderyhmää: tavalliset kuluttajat ja erityisasiakkaat, kuten
sairaalat, vanhainkodit, koulut, päiväkodit ja suuret eläintilat. Tiedotusvälineet ovat
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tehokas tapa tavallisille asiakkaille tiedottamiseen. Välitöntä tiedottamista edellyttää perusteltu epäily tai tieto vedessä olevasta taudinaiheuttajasta tai muusta terveydelle vaarallisesta aineesta. Välittömän tiedottamisen yhteydessä vedenkäyttäjille kerrotaan: minkälainen terveysvaara on kyseessä, veden käyttörajoitukset, arvioitu kestoaika, mahdolliset vedenkäyttäjän toimenpiteet (veden juoksutus) sekä
korvaavan talousveden saanti (vedenjakelupisteet). Huolto- ja saneeraustyöt voivat
aiheuttaa vaarattomampia haittoja veteen, kuten veden sameutumista ja makumuutoksia. Nämä eivät aiheuta terveysriskiä, mutta niistä tiedottaminen on kuitenkin
vesilaitoksen etujen mukaista. [49]
Sähkökatkot aiheuttavat huomattavaa harmia ja taloudellisia menetyksiä, koska
lähes kaikki toiminnot ovat välittömästi tai välillisesti riippuvaisia sähköstä. Suomessa saa lain mukaan vakiokorvauksen yli 12 tuntia kestävistä sähkökatkoista.
Pienelle alueelle kohdistuvasta sähkökatkosta ei koidu merkittäviä toimenpiteitä.
Sähköhuollon suurhäiriöillä tarkoitetaan seuraavaa: ”pitkäkestoinen ja/tai laaja sähkökatko, jonka seurauksena pelastuslaitoksen ja yhden tai useamman muun julkisen toimijan (kunta, poliisi jne.) on tarve ryhtyä jakeluverkonhaltijan lisäksi toimenpiteisiin vähentääkseen häiriöstä aiheutuvia vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja”. Suomessa viimeaikoina sattuneita suurhäiriöitä ovat vuoden 2001 marraskuussa Pohjanmaalla Pyryn päivänä sekä Pirkanmaalla, Hämeessä ja Itä-Hämeessä Janikan päivänä myrskyjen aiheuttamat häiriöt. Lisäksi vuoden 2010 kesällä Asta, Veera-, Lahja- ja Sylvimyrskyt aiheuttivat suuria häiriöitä sähköverkkoon. Myös
runsaat lumisateet aiheuttivat alkuvuonna 2006 ja 2011 laajoja häiriöitä. [63]
Sähköhuollon suurhäiriön yhteydessä jakeluverkonhaltijalla on viestintään ja
tiedottamiseen liittyviä tehtäviä esimerkiksi seuraavat [63]:
• mahdollinen ennakkotiedottaminen asiakkaille ja muille sidosryhmille (pelastuslaitos, hätäkeskus, kriittiset sähkönkäyttökohteet) odotettavissa olevista
uhista ja tulevista tiedonvaihtomenettelyistä,
• vikailmoitusten vastaanoton järjestelyistä huolehtiminen ja resurssien lisääminen,
• jatkuva tilannekuvan luominen ja ylläpito oman sähköverkon tilanteesta sekä
• tilanteesta tiedottaminen esimerkiksi paikallisradion tai lehtien välityksellä.
Näiden suurhäiriöiden jälkeisissä selvityksissä tehty tutkimus ja saadut tulokset
liittyen viestintään ja tiedottamiseen ovat tälle tutkielmalle olennaisinta. Jakeluver10

konhaltija tarvitsee yleensä suurhäiriön sattuessa apua pelastuslaitoksilta, poliisilta,
kunnilta ja muilta julkisen puolen organisaatioilta, joten näiden välisen viestinnän
tulee olla kunnossa. Tätä ongelmaa on korjattu suunnittelemalla ja harjoittelemalla yhteistyökuvioita ennalta. Selvityksissä toistuu asiakkaille ja kansalaisille tiedottamisen puutteet. Olennainen tieto asiakkaalle ja kansalaiselle liittyy sähkökatkon
kestoon. Tiedottaminen on tosin viime vuosina parantunut asiakkaille tarjottujen
tekstiviesti- ja sähköpostipalveluiden sekä yhtiöiden verkkosivuilla olevilla karttapohjaisilla häiriöpalveluilla. [63]
Verhon et al. [63] teettämä kysely verkonhaltijoille liittyen heidän varautumiseen
suurhäiriöihin, kokemuksiin suurhäiriöistä sekä näkemyksiin tiedonvaihdon kehitystarpeista. Tutkimuksen tuloksina korostuivat eri toimijoiden välisten häiriönaikaisen tiedonvaihdon ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden kehittäminen. Eri toimijoiden ja sähkönkäyttäjien välistä tiedonvaihtoa halutaan kehittää, jotta varautuminen ja kriittisten kohteiden tunnistaminen olisivat parempaa. Tietojärjestelmien
yhteensopivuuden kehittämisen haasteiksi nähtiin tietoturva, puutteet muiden toimijoiden toiminnan ymmärtämisessä sekä luottamuksellisuus ja yrityssalaisuudet.
Ongelmana tiedottamisessa on yhtenäisyyden ja kattavuuden puute. Lähes jokaisella palveluntarjoajalla on oma järjestelmä, jonka käyttäjäksi asiakkaan on erikseen ilmoittauduttava. Häiriöistä ilmoittamisen vastuuta ja toimintaa tulee tarkentaa. Mikäli viranomaisilla on käytössä kattavat tiedot häiriöiden alueista, voidaan
tiedottaminen hoitaa kootusti. Mikäli viranomaisten tiedot ovat puutteelliset, täytyy palveluntarjoajat velvoittaa kattavaan tiedon välittämiseen viranomaisille tai
suoraan asiakkaille. [63]

2.4 Hätä- ja kriisitilanteiden hallinta
Hätätilanteiden hallintaan on kehitetty erilaisia toimintamalleja ja järjestelmiä. Hätätilanteiden hallinnassa on neljä keskeistä vaihetta: lievennys (mitigation), valmius
(preparedness), vastareaktio (response) ja toipuminen (recovery). Lievennys ja valmius
ovat hätätilanteen puhkeamisen edeltäviä varautumistoimenpiteitä. Vastareaktio
käsittää toimet hätätilanteen akuutin vaiheen ollessa voimassa ja toipuminen tämän
jälkeisiä toimenpiteitä. Kuvassa 2.1 näkyy vaiheitten liittyminen toisiinsa ja tapahtuman vaikutus eri vaiheisiin. Hätätilanteiden hallinnan tehokkuuteen vaikuttaa olennaisesti kansalaisten toimet, joten kansalaisten aktiivisuus helpottaa viranomaisten
taakkaa.
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Kuva 2.1: Hätätilanteiden hallinnan neljä vaihetta
Yhdysvaltojen hallituksen nopean toiminnan virasto FEMA (Federal Emergency
Management Agency) on julkaissut listan periaatteista tai kuvaavista termeistä hätätilanteiden hallinnassa ihmisten tai luonnon aikaansaamien tuhojen varalle [16]:
• kokonaisvaltainen (comprehensive),
• edistyksellinen (progressive),
• riskilähtöinen (risk-driven),
• yhdistetty (integrated),
• yhteistyössä tehty (collaborative),
• koordinoitu (coordinated),
• joustava (flexible) sekä
• ammattimainen (professional).
Kriiseihin valmistautumisen keskeinen osa on huolehtia etukäteen johtamiseen, tilannetietojen välittämiseen ja kokoamiseen sekä tilannekuvan muodostamiseen liittyvien toimintamallien ja järjestelmien toimivuudesta. Tarkoituksenmukaista olisi,
että johtamista tukevat järjestelyt ja toimintamallit olisivat perusrakenteiltaan mahdollisimman samanlaisia pienimmistä normaaliolojen erityis- ja häiriötilanteista aina poikkeusolojen tilanteisiin. Toimintamallit ja tukena käytettävät tiedonvälitys12

ja hallintajärjestelmät tulisi suunnitella helposti käyttöönotettaviksi äkillisissä tilanteissa. [48]
2.4.1 Lievennys
Lievennyksen on tarkoitus estää vaarojen kehittyminen katastrofeiksi tai lieventää
hätätilanteiden vaikutusta. Lievennys on pitkäaikaista työtä, jossa riskianalyyseillä kartoitetaan lievennykseen tarvittavia toimenpiteitä. Toimenpiteet voivat olla rakenteellisia (structural) tai ei-rakenteellisia (non-structural). Rakenteelliset toimenpiteet sisältävät teknologian käyttöä, kuten tulvavallien rakentamista ja rakennusten
muuttamista maanjäristyksiä kestäviksi. Ei-rakenteelliset toimet sisältävät lainsäädännön, maankäyttösuunnitelmat esimerkiksi tulvia vastaan sekä vakuuttamiset.
Lievennys on kustannustehokkain tapa hätätilanteiden haitallisten vaikutusten
vähentämisessä. Lievennys sisältää määräyksiä eri toimijoille, rankaisemisen määräyksien noudattamatta jättämisestä ja vaaroista tiedottamisen kansalaisille. Lievennyksen ensivaihe on riskien tunnistaminen ja niiden luokittelu. Luokitteluun voidaan käyttää erilaisia menetelmiä. Yksi tapa on yhdistää väestön alttius katastrofille
ja katastrofin esiintymistodennäköisyys eli Rh = H ∗ Vh .
Yksittäinen ihminen voi lieventää onnettomuuksia välttämällä tarpeettomia riskejä, kuten esimerkiksi avotulen tekemistä metsäpalovaroituksen aikaan ja puiden
kaatamista asunnon läheisyydestä. Asuntoon voi tehdä myös rakenteellisia muutoksia kuten ikkunoiden ja ovien tiivistäminen sekä erilaisten hälyttimien asentaminen. Sähkökatkoon voi myös varautua aggregaatilla. Vakuutuksen ottamalla voidaan omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja pienentää.
2.4.2 Valmius
Valmiudella tarkoitetaan sitä miten käyttäytymistä muutetaan hätätilanteen vaikutuksien vähentämiseksi eli miten valmiita ollaan kyseisen katastrofin hoitoon. Valmius on jatkuvaa suunnittelua, hallintaa, organisointia, harjoittelua, varustelua, arviointia, seurantaa ja toimintojen tehostamista. Yleensä valmiuden toimenpiteet sisältävät:
• viestintäsuunnitelmat (communication plan) helposti ymmärrettävillä termeillä
ja toiminnoilla ,
• hätäpalveluiden (emergency services) harjoittelu ja ylläpito,
13

• tavat kansalaisten hälytykseen, mukaan lukien väestönsuojat ja evakuointisuunnitelmat,
• hätäviestintäjärjestelmän toteuttaminen ja ylläpito,
• varmuusvarastot, ruuan toimitukset ja muiden katastrofitarvikkeiden ylläpito
sekä
• koulutettujen vapaaehtoisten organisaatioiden kehitys.
Onnettomuuksien, katastrofien ja niiden uhrien ennustaminen on myös olennainen
osa valmistautumista. Eri tyyppisten katastrofien ennustetaan aiheuttavan tietyn
verran uhreja. Nämä arviot auttavat viranomaisia määrittelemään avun määrän ja
laadun tarpeen kunkin laiseen onnettomuuteen.
Kansalaisten valmistautuminen käsittää henkilökohtaisen varmuusvaraston
hankintaa ja hätäviestintäjärjestelmien käyttöönottoa. Varmuusvarasto voi sisältää
veden puhdistukseen ja sähkön tuottoon tarvittavia välineitä, elintarvikkeita kuten
ruokaa ja lääkkeitä sekä taskulampun ja paristokäyttöisen radion. Kansallinen hätätiedottaminen ei ole kaikenkattavaa, joten vapaaehtoisten hätäviestintäjärjestelmien
käyttöönotto on suotavaa.
Varautumisvaiheessa erilaisten luonnoksien ja mallipohjien laadinta sekä lakisääteisten näkökulmien huomioiminen koetaan hyviksi käytänteiksi. Varautumisvaiheessa olisi syytä huomioida seuraavat kohdat [25], [36]:
• laatia vuosittain päivitettävä valmiussuunnitelma,
• varmistaa kriisiviestinnän ohjeiden ja suunnitelmien ajantasaisuus,
• varmistaa teknisten välineiden ja viestintäkanavien toimivuus,
• arvioida ja mitoittaa välineiden ja viestintäkanavien kapasiteetti,
• kouluttaa ja harjoittaa kriisin johtoryhmää,
• testattava vuosittain harjoituksilla valmiussuunnitelman toimivuutta ja tiimin
työskentelyä sekä
• laatia juristeilla hyväksytyt luonnokset ja mallipohjat kriisiviestintään liittyvistä keskeisistä viestintätoimista (kriisitiedote- ja verkkosivupohjat sekä yhteystietokortit).
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2.4.3 Vastareaktio
Onnettomuuden sattumisen jälkeen siirrytään vaiheeseen, jossa vaikutuksia koitetaan vähentää reagoimalla siihen. Olennaista onnettomuuteen reagoimisessa on saada nopeasti oikeanlainen kokoonpano pelastushenkilökuntaa ja kalustoa onnettomuuspaikalle. Tätä kokoonpanoa kutsutaan ensivasteeksi ja se sisältää varsinaiseen
pelastustyöhön tarkoitettuja resursseja kuten palokunnan, poliisin ja sairaanhoidon
henkilökuntaa ja kalustoa.
Kriisi voi kasvaa myös harmittomasta tapahtumasta, jolla ei ole selkeää käänteen
tehnyttä tapahtumaa. Tällöin vastuullisen johdon harkintakyky on merkittävä asia.
Mikään kriisisuunnitelma ei käynnisty itsestään, vaan sen takana on aina jonkun
antama käynnistävä päätös. [52]
2.4.4 Toipuminen
Toipuminen aloitetaan välittömästi onnettomuuden tai hätätilanteen ihmishenkiin
kohdistuvan vaaran kaikottua. Toipumisen päämäärä on palautua ennen tapahtumaa vallinneeseen tilaan. Uudelleenrakentamisessa on pyrittävä varautumaan uuteen vastaavaan tapahtumaan, mikäli ei pystytä varmistamaan ettei kyseistä tapahtumaa voi tulla uudestaan. Kriisin jälkihoidossa läpikäytäviä asioita Karhun ja Henriksonin [44] mukaan ovat:
• kriisiin johtaneet syyt,
• kriisin havainnointiin kulunut aika,
• hälytyslaitteiden toimivuus,
• kriisiryhmän työskentelyn aloitus,
• tiedottamisen käynnistyminen,
• tiedotuksen kohderyhmät,
• oman tiedon kulku median välityksellä,
• tiedotuksen vääristyminen viestiketjussa,
• väärien uutisten ja huhujen esiintyminen ja niihin reagoiminen,
• avainhenkilöiden toiminta tiedotustilanteissa ja haastatteluissa sekä
15

• muut mahdolliset puutteet.
Organisaatiot ovat usein haluttomia oppimaan kriiseistä. He eivät tee perusteellista
selvitystä kriisistä, ja vaikka tekisivätkin, he eivät jaa negatiivisia kokemuksia ulkopuolisille. Syitä on yleensä useita, mutta yksi iso syy voi olla kiusallisten heikkouksien esille tuleminen tutkimuksessa. [78]
2.4.5 Kriisinhallinta Suomessa
Suomessa on sattunut viime vuosien aikana useita vakavia kriisejä. Kriiseistä poliisin tai pelastusviranomaisten johtamia ovat vuoden 2002 Myyrmannin kauppakeskuksen pommi-isku sekä vuoden 2007 Jokelan ja vuoden 2008 Kauhavan koulusurmat. Tämän kaltaisissa tilanteissa ja onnettomuuksissa tiedottamisesta vastaa poliisi tai pelastusviranomainen. Kunta vastaa viestinnästä, kun kyse on kunnan palvelutuotannon häiriöstä. Esimerkkinä voidaan ottaa vuoden 2007 Nokian kaupunkia
kohdannut vesikriisi. Silloin ensitiedottamisessa epäonnistuttiin pahasti ja onnettomuus pääsi paisumaan turhan isoksi. Tieto veden käyttökiellosta ei ollut tavoittanut
kaikkia nokialaisia vielä 2.12. vaikka onnettomuus tapahtui 28.11. [57]
Lehtosen [52, s. 106–110] mukaan kriiseistä ei opita. Suomessa saastuneen juomaveden aiheuttamat joukkosairastumiset eivät ole harvinaisuuksia. Vesilaitoksilla
on valmiussuunnitelmat myös tiedottamisesta. Usein pelko aiheettomasta hälytyksestä aiheuttaa sen, ettei valmiussuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytä
tarpeeksi ajoissa. On vaikea arvioida mikä osuus Nokian vesikriisissä oli itse tiedotuksella. Aamulehden kyselyssä 84,5 % kuntalaisista antoi tiedotukselle arvosanan
heikko. Aamulehden mukaan useimmat saivat tiedon veden juomakelvottomuudesta puskaradion kautta ja osalle vasta vatsatautiin sairastumisen myötä.
Kunnilla ei ole yhtäläisiä valmiuksia kriisitilanteiden varalta verrattuna poliisiin
tai pelastuslaitoksiin. Täten kriisitilanteet ovat erittäin haastavia kunnille. Kuntien
valmiussuunnitelmat ovat ensisijaisesti suunniteltu poikkeusoloja ajatellen. Viime
vuosina on kuitenkin alettu ottamaan huomioon myös normaaliolojen häiriötilanteita eli kriisitilanteita. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi katkokset sähkön- tai vedenjakelussa, erilaiset onnettomuudet, vahingot ja rikokset.
Huhtalan ja Hakalan [36] mukaan samat ongelmat toistuvat eri kriisien hoidossa.
Toistuvia ongelmia ovat epäselvä vastuunjako, tiedotuskanavien riittämättömyys ja
ruuhkautuminen sekä epäsystemaattisesti rakennetut tilannekuvat.
Käsitteenä tilannekuvasta ja sen tarpeellisuudesta kriisijohtamisessa on puhut16

tu erityisen paljon Aasian tsunamin ja kotimaisten käyttöveden saastumiseen liittyvien kriisien kokemusten pohjalta. Tilannetietojen välittäminen niin organisaation
sisällä kuin väestölle sekä tietojen kerääminen ja niiden pohjalta oikean tilannekuvan muodostaminen ovat keskeisessä osassa kriisijohtamisessa. Tilannekuvan muodostamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa kokonaiskuvaa päivitetään muuttuvasta
ympäristöstä ja se muodostetaan aina johtamisen ja päätöksenteon tarpeita varten.
Sen tarkoituksena on välittää ja ylläpitää kokonaisnäkemystä ympäristöstä ja siinä tapahtuneista ja mahdollisesti tapahtuvista muutoksista sekä eri toimijoiden toimenpiteistä. Tilannekuva vaihtelee eri toimijoilla niiden näkemysten ja painotusten
vuoksi ja se muodostuu enemmän subjektiivisesti kuin objektiivisesti, jolloin tilannetietoisuus käsitettä voidaan käyttää. [48]
Monialaisissa organisaatioissa tilannekuva voi hahmottua eriaikaisesti eri viranomaisille. Tällöin on tärkeää koota eri toimialojen tuottamista toimialakohtaisista
tilannekuvista sekä tiedotusvälineiden ja kansalaisten tuottamasta tiedosta yhdistetty tilannekuva. Tilannekuvan avulla voidaan myös seurata ja arvioida tilanteen
vaikutuksia väestöön ja elinkeinoelämään. [48]

2.5 Kriisijohtaminen
Kriisijohtamismallit voidaan jaotella perinteisesti kolmeen malliin, jotka ovat organisaatiokeskeinen, byrokraattinen ja lineaarinen malli. Organisaatiokeskeisessä
mallissa oleellisia asioita ovat organisaation ja johdon maine, varautumissuunnitelmat, harjoitukset sekä viestinnän kontrolli [8]. Byrokraattisessa mallissa oleellisia
asioita ovat toimivaltasuhteet, hierarkiat ja erikoistuminen, auktoriteetit, pätevyysehdot, muodolliset säännöt, keskittäminen, persoonattomuus sekä kontrolli [36].
Lineaarinen malli etenee suoraviivaisesti varautumisesta kriisin kautta jälkihoitoon.
Ensimmäisenä vaiheena on varoitussignaalien havainnointi, toisena varoitusmerkkien systemaattinen analyysi, kolmanneksi kriisin hallinta sen tapahduttua, neljänneksi kriisistä toipuminen sekä viidenneksi kriisistä oppiminen [58].
Kaikille kriisijohtamisorganisaatioille yhteisiä toimintoja ovat vastaanotettavat
syötteet, sisäiset prosessit ja ulospäin suuntautuvat suoritteet. Organisaatio vastaanottaa yhteistoimintaviranomaisilta, kansalaisilta ja tiedotusvälineiltä tilannetietoja
ja ohjeita sekä hallinnontason ylempänä olevilta määräyksiä. Ainakin tilannekuvan
luominen, sen pohjalta tehtävät päätökset toimenpiteistä sekä toimenpiteisiin liittyvät käskyt, ohjeet, tehtävät ja tiedotteet voidaan nähdä sisäisinä prosesseina. Krii17

sijohtamisorganisaatiossa on yleensä neljä eri henkilöstöryhmää: viestintä-, tilanneja tukihenkilöstö sekä johtoryhmä. [48]
Seeckin et al. [25] mukaan kriisi ei aina tapahdu yllättäen, vaan harmittomampi tapahtuma voi kehittyä ja kasvaa kriisiksi. Tämän takia kriisijohtamismalleissa
on tapahtunut muutoksia, joissa korostetaan kriisijohtamista kriisivalmiuden sijaan.
Kriisit ovat yleensä erilaisia luonteeltaan ja vaikutukseltaan, joten niihin täydellinen
varautuminen ei ole mahdollista. Kriisijohtamisessa käytetään yleisesti kolmen vaiheen mallia. Vaiheet menevät aikajärjestyksessä kriisiin varautumisesta kriisin aikaisen toiminnan kautta lopputulemien näkökulmaan. Varautumisessa on olennaista ennakointi ja harjoittelu. Jatkuvasti päivitettävän ja todenmukaisen tilannekuvan
mukaan toimiminen on tärkeintä kriisitilanteessa. Kehittyäkseen on oma toiminta
arvioitava kriisin jälkeen.
Kriisejä on tutkimuksessa tavallisesti tarkasteltu psykologisesta, yhteiskuntapoliittisesta tai teknologisrakenteellisesta näkökulmasta. Pearson ja Clairin [66] mukaan nämä kolme näkökulmaa tulisi yhdistää. Kuvassa 2.2 oleva kriisijohtamisen
prosessimalli on muodostettu yhdistämällä nämä näkökulmat. Johdon havainnot
riskeistä, toimintaa ohjaavat lait sekä käytännöt vaikuttavat organisaation varautumiseen ja valmiussuunnitteluun. Yksilöiden ja yhteisöjen reaktiot sekä kriisin hoitamiseksi tehdyt suunnittelut ja ad hoc -pohjaiset toimet vaikuttavat kriisin aikaiseen
toimintaan. Nämä vaikuttavat lopputulemaan, joka koostuu eritasoisista onnistumisista ja epäonnistumisista. Täysin tehottomalla tai tehokkaalla tavalla ei organisaatio voi vastata kriisiin, johtuen sen laajuudesta, yhtäkkisyydestä, tehtyjen päätösten ja toimien määrästä.
Kriisin johtamiseen käytettävää viestintää voidaan tarkastella kolmen eri näkemyksen avulla. Ensinnäkin viestintä on tiedonsiirtoa, toisena viestintä on yhteisyyden rakentaja ja kolmantena viestintä on sanoman välittämistä. Kriisin johtamisessa
viestintä on kolmella eri tavalla läsnä: [36]
1. vastuulliset yhdistävät muut toimimaan kriisitilanteessa yhteisen päämäärän
puolesta viestinnän avulla,
2. vastuullisten täytyy ymmärtää kriisin aiheuttama rituaalinen yhteisyyden kokemus, jolla on merkitys etenkin uhreille ja omaisille, mutta myös suurelle
yleisölle, koska kriisi voi aktivoida heidän omat traumansa sekä
3. kriisijohtamisessa tulee kiinnittää huomiota kontekstiin eli sosiokulttuuriseen
tilanteeseen, jossa viestit lähtevät leviämään.
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Kuva 2.2: Kriisijohtamisen prosessimalli [25, s. 23],[66, s. 66]
Riskienhallinta ja valmiussuunnittelu sekä niihin olennaisesti liittyvä tiedonvaihto
ovat haasteellisia. Erityisesti eri organisaatioiden välinen viestintä ja ennakoivien
toimien koordinointi aiheuttavat haasteita. Puutteita on muiden toimijoiden vastuun, osaamisen, tietotarpeiden ja toimintamahdollisuuksien tuntemisessa. Nykymaailmassa kuitenkin riskienhallintaan liittyvä viestintä ja tiedonsiirto ovat olennainen osa organisaatioiden toimintaa. Erityisesti infrastruktuuripalveluiden, kuten
sähkön, lämmön, veden sekä kuljetus- ja tietoliikenneyhteyksien tuottamisessa. [83]
Huoltovarmuuskeskuksen [83] VASARA-hankkeessa tutkittiin viestinnän ja tiedonvaihdon haasteita riskien tunnistamisen, niihin varautumisen ja normaaliolojen
häiriötilanteessa toimimisen osalta. Hankkeen johtopäätökset ovat:
• Konkreettinen kytkentä riskiarvioinnin, varautumisen ja häiriötilannetoiminnan välillä on puutteellinen. Laaditut riskienhallintasuunnitelmat eivät aina
vastaa käytännön tarpeita. Tämän puutteen korjaamiseksi työryhmä ehdottaa, että riskiarvioinnin kytköstä varautumissuunnitelmiin tulee vahvistaa.
Tämän seuraaminen, ohjeistaminen sekä vahvistaminen sopisi luontevasti viranomaisten rooliin. Viranomaisten kesken on sovittava vastuunjaosta paikallisella ja valtakunnallisella tasolla.
• Tietojärjestelmät eivät yksinään ratkaise tiedonvaihdon haasteita, vaan järjes19

telmien tulee tukea olemassa olevia tai suunniteltuja prosesseja, joilla on omistaja ja sitoutuneet käyttäjät. Tämän ongelman ratkaisemiseksi sovellusta tai
järjestelmää kehitettäessä on varmistettava, että sille on aito tarve ja käyttäjäkunta.
• Muiden toimijoiden varautumista ja osaamista ei tunnisteta eikä sitä osata liittää omaan toimintaan. Yhteiskunnan resurssien niukentuessa etenkin viranomaisten tulisi panostaa yhteistyön tehostamiseen, luottamuksen kasvattamiseen ja eri toimijoiden suunnitelmien yhdistämiseen.
• Perinteisten hälytys- ja häiriötilanneorganisaatioiden (hätäkeskus, poliisi, pelastustoimi ja ensihoito) sekä erikoisasiantuntijoiden välisessä kommunikaatiossa laajassa häiriötilanteessa on haasteita. Tilannejohdon kannalta häiriötilanteessa tarvitaan yhteisesti sovittu toimintatapa ja vastuutaho asiantuntijatietojen kokoamiseen.
• Riskitiedonvaihdossa henkilökohtaiset tapaamiset tuovat merkittävää lisäarvoa. Ne tutustuttavat ihmisiä toisiinsa, tehostavat kommunikointia ja hiljaisen
tiedon jakamista sekä tositilanteessa madaltavat kommunikaation kynnystä.
Näin ollen yhteisiä tiedonvaihtoharjoituksia tulisi järjestää useammin.
• Tietyn maantieteellisen alueen ihmisiä koskevaa äkillistä tiedottamista on kehitettävä. Tiedotuskanavat ja vastuunjako täytyy olla ennalta mietittyä ja selkeää.
2.5.1 Valtion kriisijohtamismalli
Valtion kriisijohtamismalli on määritetty Valtioneuvoston antamassa periaatepäätöksessä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiassa eli YETTstrategiassa. Sen mukaan tilanteiden johtamisessa noudatetaan laillisuusperiaatteita, säädettyä toimialajakoa ja sen määrittämiseen liittyviä säädöksiä. Lisäksi normaaliolojen toimielinten vastuunjako ja toimintamallit säilytetään niin pitkään kuin
mahdollista. Seuraavassa on esitetty valtion kriisijohtamisen toimintamalli: [48]
• vastuullinen viranomainen aloittaa ohjeittensa mukaiset toimenpiteet ja tiedottaa tapahtuneesta hallinnonalansa valmiusorganisaatiota,
• kansliapäällikkökokouksessa sovitetaan yhteen eri hallinnonalojen ja muiden
toimijoiden toimenpiteet,
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• valmiuspäällikkökokous tukee kansliapäälliköitä valtioneuvoston kanslian
valtiosihteerin tai toimivaltaisen ministeriön valmiuspäällikön johdolla,
• Valtioneuvostotason johtamista tukee ministeriöiden yhteistoiminnallinen
johtokeskus,
• pääministerin päätöksellä tai toimivaltaisen ministerin esityksestä asia viedään hallituksen neuvotteluun käsiteltäväksi,
• tilanteen hallinnan vaatimat päätökset tekee valtioneuvoston yleisistunto,
asianomainen ministeriö tai muu toimivaltainen viranomainen.
Turvallisuuteen liittyvän yleisen tilannekuvan kokoaminen kuuluu valtioneuvoston kanslian tehtäviin. Sen tehtäviin kuuluu myös tilannekuvan kokoamisen ja analysoinnin organisointi ja ohjeistus, sitä koskevan tiedon jakaminen valtiojohdon
käyttöön sekä valtion kriisinjohtamismallin edellyttämän hälytysjärjestelmän käyttö. Valtioneuvoston kansliassa toimii tilannekeskus, jonka tarkoitus on taata edellä
mainittujen tehtävien hoito kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina.
[48]
Valtioneuvoston tilannekeskus perustettiin syyskuussa 2007 ja sen tarkoitus on
taata valtionjohdolle ja keskushallinnon viranomaisille jatkuva tiedonsaanti. Se vastaa myös hallituksen, kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden hälyttämisestä ja
kutsumisesta poikkeuksellisen ajan istuntoihin, kokouksiin ja neuvotteluihin. Ministeriöt toimittavat hallinnonalansa tilannekuvan ja ilmoittavat hallinnonalansa
turvallisuustapahtumat valtioneuvoston tilannekeskukseen. [75]
Aluehallinnon organisointi muuttui vuonna 2010 ja toimintansa aloittivat aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). Näin
ollen kriisijohtamisen järjestelyt ovat vielä ainakin osittain kehitysvaiheessa ja varautumisen tasossa on aluekohtaisia eroja. Kriisijohtamisen toimintamallissa aluehallintoviraston tehtävänä on tukea toimivaltaisia viranomaisia ja sovittaa yhteen
heidän välistä toimintaa. [48]
2.5.2 Kuntien kriisijohtamismalli
Kunnissa on perinteisesti ylläpidetty johtokeskuksia poikkeusolojen johtamista ja
tilannekuvatoimintaa varten. Viime vuosien kokemukset niin erilaisista todellisista
kuin harjoitelluista tilanteista osoittavat, että normaalioloissa tapahtuvia ja suhteellisen äkillisesti syntyviä tilanteita varten ei monissa kunnissa ole olemassa niiden
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kriisijohtamista koskevia suunnitelmia. Eroavaisuudet johtuvat siitä, että kunnilla
on vahva kunnallinen itsehallinto ja ne päättävät itse palvelurakenteistaan. [48]
Kuntien kriisijohtamisorganisaation rungon muodostavat normaalit toimielimet
ja viranhaltijat ja erityis-, normaaliolojen häiriö- ja poikkeusolotilanteiden johtaminen perustuu normaaleihin päätöksentekojärjestelmiin. Pitkäkestoisissa tai vakavissa tapauksissa voidaan kunnissa organisoida johtamistila ja tilannekeskus. Kunnanjohdon sekä muiden olennaisten viranhaltijoiden ja sidosryhmien hälyttämiseksi
äkillisesti syntyvissä kriiseissä saatetaan normaalien päivystys- ja varallaolojärjestelmien lisäksi tarvita muita järjestelmiä. Nopea sisäinen tiedottaminen on tärkeää
nopeasti kehittyvissä tilanteissa, koska johtavien viranhaltijoiden vaikutus on merkittävässä roolissa kunnan toimintaan vaikuttavien tilanteiden hallinnassa. Nämä
järjestelmät voidaan toteuttaa eri tavoin huomioiden paikalliset olosuhteet ja tarpeet. Hitaammin kehittyvissä ja pitkäkestoisissa kriiseissä luottamushenkilötoimielinten merkitys korostuu, joten niiden informoiminen tilanteesta ja sen kehittymisestä on tärkeää. Esimerkiksi kunnanhallituksen päätös tarvitaan suuria taloudellisia päätöksiä edellyttävässä tilanteessa. Mikäli valmiuslain (1552/2011) poikkeusolojen määritelmä täyttyy ja tilannetta ei ole mahdollista hallita tavallisin toimivaltuuksin, voidaan tasavallan presidentin asetuksella ottaa käyttöön valmiuslaissa
määritettyjä toimivaltuuksia. [48]

Kuva 2.3: Kunnan kriisijohtamisen tehostaminen [48, s. 28]
Kunnan tehtävät kriisitilanteissa liittyvät usein kunnallisten palveluiden toteuttamiseen. Lisäksi kunnat ovat vastuussa asukkaistaan, joten isommissakin kriiseissä
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kuntien on osallistuttava kriisinhallintaan avustamalla muita viranomaisia. Kunnan
tehtäviä kriisitilanteissa ovat esimerkiksi seuraavat: [48]
• kunnan jokapäiväisten palveluiden tuottaminen,
• toimialojen toimintojen turvaaminen,
• yhteydenpito viranomaisiin sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti eri hallinnontasoilla ja -aloilla,
• tilannetietojen kokoaminen, välittäminen ja tilannekuvan muodostaminen yhteistyössä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa,
• tiedottaminen väestölle muuttuneista palveluista,
• muiden tilanteen edellyttämien ohjeiden antaminen väestölle ja tilanteen vaatima uutistiedottaminen,
• edellytysten luominen turvallisuustason parantamiselle,
• kunnan pelastustoimintaan osallistuvien resurssien hälyttäminen ja ohjeistus
yhteistyössä alueen hätäkeskuksen ja pelastuslaitoksen kanssa sekä
• avustaa pelastustoimintaa osoittamalla kalusto-, henkilöstö- ja tilaresursseja
pelastustoimen ja muiden viranomaisten avuksi.
Pelastus-, poliisi- ja terveystoimen akuuteissa kriisitilanteissa kunnan johtoryhmän
hälyttäminen voidaan suorittaa hätäkeskuksen avulla, mikäli yksityiskohdista on
neuvoteltu ja sovittu etukäteen. Kunnan normaalin johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja ja toimialajohtajat, jota voidaan laajentaa asiantuntijoilla ja yhteistyöviranomaisten edustajilla valmiussuunnitelman mukaisesti. Kunnan sisäisellä ohjeistuksella varmistetaan, että kuka tahansa johtoryhmän jäsen voi käynnistää toiminnan johtoryhmän puolesta. Kunnat itse sopivat miten yhteystiedot ylläpidetään. [48]
Jokelan ampumatapaus ja Nokian vesikriisi osoittivat, että kaupunginjohdon on
reagoitava ja ryhdyttävä nopeasti kriisiviestintään, koska kansalaiset osaavat odottaa ja vaatia oikeaa tietoa ja tiedottamista. Usein toimivaltaisella viranomaisella kuten pelastustoimella on oma johtoryhmänsä ja kunnan toimialojen edustajat osallistuvat tähän johtoryhmään yhteyshenkilöinä. Kunnan organisaation sisäiset ja muiden kuin pelastustoimintaan liittyvien viranomaisten hälyttämisjärjestelyt on suunniteltava ja ohjeistettava jokaisessa kunnassa itsenäisesti. Jotkut kunnat ovat otta23

neet käyttöön kaupallisten toimijoiden tuottamia järjestelmiä johdon hälyttämiseen
ja tiedon välittämiseen. Usein järjestelmät perustuvat ryhmätekstiviesteihin. [48]
Organisaation sisäisessä ja sidosryhmien hälyttämisessä on hyvä hyödyntää hälytyskaaviota. Se voi yksinkertaisimmillaan olla lista hälytettävistä henkilöistä yhteystietoineen. Hälytyskaavioita voidaan laatia myös tilannekohtaisiksi. Hälytyskaaviot tulee olla niitä tarvitsevien saatavilla ja niiden käyttöä on ohjeistettava ja
harjoiteltava. [48]
Valmiuden säätelyssä käytetään usein asteikkoa perusvalmius, tehostettu valmius ja täysvalmius. Näille tasoille ei ole mitään yleispätevää määrittelyä, joten ne
eivät välttämättä ole eri organisaatioiden välillä keskenään samanlaisia. Perusvalmiudella tarkoitetaan valmiutta, joka luodaan suunnittelulla ja muulla varautumisella ja sen kanssa sovelletaan normaaliajan viestintä- ja johtamisjärjestelyjä. Tehostetussa valmiudessa käytetään keskitettyä johtamista ja viestintää, eikä perusvalmiuden organisaation koeta riittävän tilanteen hallintaan. Täysvalmius vaatii yleensä valmiuslain (1552/2011) mukaisten toimivaltuuksien, väestösuojien ja johtokeskusten käyttöönottoa. [48]
Kunnilla ei usein ole käytössä keskitetysti hallinnoituja ja keskenään samanlaisia ja yhteensopivia tehostettua johtamista ja tilannekuvan muodostamista tukevia
järjestelmiä, joita voitaisiin käyttää toimintavarmasti laajemmissa kriiseissä. Järjestelmien tarkoitus on tukea päätöksentekoa eikä monimutkaistaa johtamista, joten
kriiseissä käytettävien järjestelmien olisi syytä olla myös jokapäiväisessä käytössä.
[48]
Yhteistyöverkoston julkaisussa ”Toimintaohjelma luonnononnettomuuksien vahinkojen rajoittamiseksi” [75] todetaan, että kuntien tulisi yhdessä viranomaisten ja
järjestöjen kanssa kartoittaa luonnononnettomuuksille riskialttiit ihmisryhmät. Näitä ihmisryhmiä ovat esimerkiksi yksinasuvat vanhukset ja liikuntarajoitteiset henkilöt. Näiden ryhmien riskialttius ei tosin rajoitu pelkkiin luonnononnettomuuksiin.
Yhtenäisen toimintatavan tai mallin määrittely on hyvin vaikeaa johtuen kuntien
erilaisista toimintakulttuureista, organisaatiorakenteista, palveluiden tuottamistavoista ja toimintaympäristöstä. Näiden eroavaisuuksien vuoksi ei ole välttämättä
tarkoituksenmukaistakaan tukeutua yhteen toimintatapaan tai -malliin. [48]
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2.6 Kriisiviestintä
Vuonna 2004 tapahtunut Aasian hyökyaaltokatastrofi vaikutti paljon kriisiviestintään ja se on osoittautunut kriisiviestinnän murroskohdaksi. Katastrofi kosketti koko maailmaan, koska turistikohteissa menehtyneet uhrit edustivat laajasti eri kansalaisuuksia. Katastrofissa kuoli arviolta 300 000 ihmistä. Suomalaisia katastrofissa
kuoli lähes kaksisataa. Viestien kulkemisessa katastrofialueelta uhrien kotimaihin
oli isoja puutteita. Puutteita oli myös näiden maiden sisäisessä viestinnässä. Katastrofin jälkeen on käytetty paljon resursseja kriisiviestinnän kehittämiseen niin maailmanlaajuisesti kuin Suomessakin etenkin valtiohallinnon osalta. [36]
Kriisiviestintä tarkoittaa odottamattomissa ja äkillisissä tilanteissa viestintästrategisten ratkaisujen tekemistä. Se on yksi kriisinhallinnan tärkeistä osa-alueista.
Kriisiviestintä voi olla proaktiivista eli ennakoivaa, jossa kriisiviestinnällä pyritään ehkäisemään ja vähentämään kriisin kielteisiä vaikutuksia, tai reaktiivista, jolloin kielteiset vaikutukset ovat jo alkaneet. Ennakoiva kriisiviestintä pitää sisällään
suunnitelmat siitä, miten ja kenelle viestintää suunnataan. Kriisiviestinnän tarkoitus
on välittää nopeasti riittävä tieto sitä tarvitseville tahoille, jolloin he voivat tarvittavilla toimilla minimoida kriisin seurauksia. [51]
Viestintä ja sen oikea ajoittaminen on olennainen asia kriiseissä selviämisessä.
Mikäli kriisin kohdannut organisaatio tai yhteisö aloittaa viestinnän vasta, kun asia
on jo julkisuudessa tai kielteiset vaikutukset ovat alkaneet, voidaan puhua kolarihoidosta eli reaktiivisesta toimintatavasta. Tällöin ollaan hallitsemattomassa tilanteessa ja jäädään altavastaajan rooliin. [51]
Elisa Ikävalkon [57, s. 10] mielestä paras kriisiviestinnän toimintamalli on kertoa
kaikki ja heti. Karhu ja Henriksson [44] toteavat, että mikään kriisi ei ole niin vaikea,
ettei sitä salailulla voisi vielä pahentaa. Mielosen [57] mukaan nopeus, avoimuus
ja rehellisyys ovat kriisiviestinnän perusperiaatteita. Lisäksi myös aloitteellisuus,
vastuullisuus ja inhimillisyys ovat erittäin tärkeitä. Toisaalta viestinnän on oltava
harkittua ja maltillista, jotta turhalta hälyltä ja levottomuudelta vältytään.
Karhun ja Henrikssonin [44] mukaan organisaatioiden sisällä henkilöstö on tärkeä kohderyhmä, koska se muodostaa kontaktipinnan ja tiedotuskanavan ulospäin.
Tehokas sisäinen viestintä on edellytys ulkoisen viestinnän onnistumiselle. Ulkoisen
viestinnän erityisalueella olevalle kriisiviestinnälle sisäisen viestinnän luoma pohja
on erityisen tärkeä, sillä sisäisen viestinnän puutteet heijastuvat suoraan organisaation kykyyn viestiä kriisitilanteissa [57].
Karhun ja Henriksonin [44] mukaan kriisiviestintä voidaan erotella neljään eri
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vaiheeseen eli ennakointiin, valmistautumiseen, toimintaan ja jälkihoitoon. Ennakoinnissa kartoitetaan todennäköiset uhkaavat kriisitilanteet kriisiviestintä huomioon ottaen. Kriisiviestinnän kohderyhmät kartoitetaan kyseisen kriisin laajuuden ja luonteen perusteella. Kriisin tunnistaminen eli luotaus kuuluu myös ennakointiin. Etenkin hitaasti kehittyvät kriisit voivat olla usein vaikeasti tunnistettavissa. Valmistautumiseen sisältyy kriisiviestintäsuunnitelma, kirjalliset toimintaohjeet, avainhenkilöiden kouluttaminen sekä kriisiviestinnän säännöllinen harjoittelu.
Toimintaan kuuluu kriisin tapahtuman jälkeiset toimet. Kriisitilanteessa organisaation tiedotuksen täytyy olla aktiivista ja nopeaa. Online-uutisoinnin myötä uutiset
ilmestyvät jo muutamia minuutteja tapahtuman jälkeen internetiin. Organisaation
pitää saada koolle tarvittavat henkilöt ja suunnitella toimintamalli sekä koota tiedotteeseen tarvittavat tiedot ja julkaista tiedote. Kriisin ensimmäiset tunnit ovat ratkaisevia. Tilannekuvan ylläpito on tärkeä kriisin ajan tehtävä. Siinä merkitään tapahtumien kulku, tehdyt päätökset ja toimenpiteet aikajärjestyksessä. Tilannekuvan rakentamisessa nopeus, tarpeeksi laaja tiedonkeruu ja tulkintojen muutoskyky tietojen täsmentyessä ovat olennaisimpia asioita. Jälkihoidossa olennaista on tiedottaa
kriisiin johtaneista syistä, mahdollisista vaikutuksista ja toimenpiteistä vastaavien
kriisien ehkäisyyn.
Kriisiviestintäsuunnitelmassa määritellään viestinnän peruslinjat, organisointi,
viestintävastuut, sidosryhmät ja niiden prioriteettiasemat sekä käytännön toteutus
[38]. Isohookanan [37] mukaan kriisiviestintäsuunnitelmassa pitää määritellä ainakin seuraavat asiat:
• kriisilajit kuvauksineen,
• viestinnän erityispiirteet,
• sidosryhmät priorisointeineen ja tiedontarpeineen,
• viestintävastuut,
• kriisinhallintaryhmä,
• toiminta kriisitilanteessa,
• toimintaohjeet,
• tilat ja välineet,
• kriisikeskus ja kriisipäivystys,
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• kriisin jälkeinen toiminta,
• kriisivalmiudesta huolehtiminen sekä
• seuranta ja arviointi.
Kriisiviestinnän kohderyhmiä voivat olla henkilöt tai organisaatiot, joita kriisitilanne koskee, jotka voivat vaikuttaa kriisitilanteeseen, jotka ovat osallisia kriisitilanteeseen, joiden täytyy saada kriisistä tietoa sekä joista voi olla apua kriisitilanteessa.
[44]
Kriisitilanteen alussa on tärkeää, että sidosryhmille ja medialle saadaan lähetettyä ensitiedote, vaikka vielä ei olisikaan paljoa tiedotettavaa. Ensitiedotteella saadaan tilannetta rauhoitettua ja aikaa tarkentavan jatkotiedotteen laadintaan. Ensitiedote sisältää lyhyen kuvauksen tapahtumasta ja tiedotuksen jatkosta. [36]
Kriisiviestinnän toimintaohjeilla tarkoitetaan operatiivisia ohjeita, kuten ohjeita
tiedotteiden laatimiseen, tiedotustilaisuuden järjestämiseen, internetsivujen ylläpitämiseen ja viestikanavien käyttöön [38]. Toimintaohjeet ovat välttämättömiä, koska kriisin aiheuttama stressi saattaa alentaa toimintakykyä etenkin henkilöillä joilla
on vähäinen kokemus kriisitilanteista. Tästä johtuen toimintaohjeiden on oltava yksinkertaisia ja selkeitä. Karhun ja Henriksonin [44] mukaan kriisiviestintäohjeissa
esiintyy usein seuraavia puutteita tai vikoja:
• ohjeet ovat liian teoreettisia, jolloin niiden ymmärrys on puutteellista,
• ohjeet ovat liian laajoja ja yksityiskohtaisia, jolloin niiden osaaminen puutteellista ja perehtyminen kriisitilanteissa erittäin haasteellista,
• ohjeet ovat liian suppeita, jolloin jotain tärkeää osa-aluetta ei ole huomioitu,
• tiedot ovat vanhentuneet, esimerkiksi yhteystiedot vanhenevat herkästi,
• ohjeet on rakennettu ulkopuolisten mallien mukaisesti, jolloin organisaation
omat erityispiirteet ovat jääneet huomioimatta,
• harjoittelua ei ole toteutettu, jolloin ohjeiden soveltaminen käytäntöön on
puutteellista,
• ohjeet sisältävät salaista tietoa, jolloin ne ovat vain tiettyjen avainhenkilöiden
saatavissa,
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• ohjeet ovat vain sähköisessä muodossa, jolloin sähkökatkon tai muun teknisen
vian takia ne eivät ole saavutettavissa sekä
• ohjeissa ei ole huomioitu nykyisin vaadittavaa nopeutta.
Kriisijohtamista ja viestintää ei voida erottaa toisistaan. Viestinnän epäonnistuessa
myös kriisin johtaminen epäonnistuu. Kriisijohtamista on vaikea kutsua onnistuneeksi, jos hädässä olevat eivät saa tietoa kriisistä ja suojautumisohjeita. Nokian vesikriisi on hyvä esimerkki siitä, miten kriisi kasvaa suureksi tiedotuksen puutteiden
vuoksi. Nokian vesikriisissä viestintä oli loppujen lopuksi monikanavaista, mutta
tarvittaviin viestintätoimiin ryhdyttiin liian hitaasti ja viestinnän sisältö ei vastannut tilannetta. Näin ollen kriisin leviämisen torjunnassa epäonnistuttiin. [25]
Jokelan kouluammuskelussa sisäinen viestintä ei toiminut viranomaisten kesken. Keskusrikospoliisin johto erotti viestinnän johtamisesta, jolloin syntyi viiden
tunnin odotusjakso. Viestinnän puute aiheutti vaikeuksia uhreille, omaisille ja kunnan johdolle. [24]
Kriisijohtamisen näkökulmasta ensimmäiseen toimeen on ryhdyttävä tunnin sisällä potentiaalisen kriisin aiheuttavan tapahtuman havaitsemisesta. Ensimmäisen
reaktion tulisi olla lisäksi paikkansapitävä ja johdonmukainen. Tämä aiheuttaa paineita kriisinhallinnasta vastaaville, kuinka välitetään ensimmäinen tieto näin lyhyessä ajassa. Kriiseihin valmistautumista helpottaa huomattavasti, jos avainasiat
on kirjattu ylös kriisiviestintäsuunnitelmaan tai -ohjeeseen. Myös valmiit mallipohjat edesauttavat tehokasta vastatointa. Nopea vastareaktio osoittaa, että organisaatiolla on kontrolli tilanteessa ja toimet tilanteen korjaamiseksi on aloitettu. Viestinnässä tulisi käyttää kaikkia mahdollisia viestintävälineitä, kuten internetiä ja massavaroitusjärjestelmiä. Yleisön turvallisuus on oltava ykkösprioriteetti sekä uhreja
ja asianomaisia kohtaan tulee esittää sympatiaa ja huolenpitoa. [8]
Riittämättömät tekniset järjestelmät ovat olleet viimeaikaisissa kriiseissä suurimpana tiedonkulun ongelmana inhimillisten puutteiden ja johtamisongelmien lisäksi.
Kriisiviestinnässä ei voi onnistua, jos järjestelmät ruuhkautuvat ja kaatuvat. Viranomaisten, uhrien ja omaisten välisten yhteyksien puuttuminen aiheuttaa inhimillistä hätääntymistä ja tuottaa virheitä niin johtoportaassa kuin mediassakin. [24]
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2.7 Tiedotuskanavat
Isohookanan [37] mukaan toimivat ja oikeat viestikanavat ovat tärkeitä viestien välittämisessä. Viestikanavan valintaan vaikuttaa tilanteen luonne, laajuus, aikataulu
ja kohderyhmät maantieteellisin sijainteineen. Viestintäkanavia voidaan luokitella
Lehtosen [51] mukaan eritavoin kuten esimerkiksi seuraavasti:
• Suullisiin (tiedotustilaisuudet, henkilökunta), kirjallisiin (tiedotteet, sanomalehdet) ja sähköisiin (radio, TV, puhelin, internet ja väestöhälyttimet) tai
• horisontaalisiin (työtoverit, viestintä usein epävirallista) ja vertikaalisiin (esimies, viranomainen, virallinen viestintä) tai
• epävirallisiin ja virallisiin tai
• lähi- ja kaukotiedotuskanaviin.
Tässä tutkielmassa käytetään pääsääntöisesti listan ensimmäistä jaottelua. Sähköiset tiedotuskanavat ovat nopeampia kuin suulliset tai kirjalliset, mutta ne ovat myös
haavoittuvampia. Sähköisten viestintäkanavien osalta sähkökatkoihin ja järjestelmien ruuhkautumiseen täytyy olla varautunut. Langaton verkko on tehnyt viestinnästä ajasta ja paikasta riippumatonta, mikä on muuttanut paljon viestinnän ja
viestintäkanavien luonnetta. Tiedotuskanaviksi kannattaa pyrkiä valitsemaan samat, jotka ovat normaalissa päivittäisessä käytössä niin lähetyksessä kuin vastaanotossa. Viestinnän onnistuminen riippuu paljolti siitä, käytetäänkö oikeita ja riittävän kattavasti eri viestikanavia. Viestikanavien määrä lisää tehokkuutta, mutta
ei takaa välttämättä onnistumista, koska monen kanavan käyttö saattaa aiheuttaa
hämmennystä ja sekaannuksia. Voi olla vaikea päätellä mikä on viimeisin ja täydellisin viesti. Eri tyyppisten, kuten kirjallisten ja sähköisten, viestikanavien rinnakkainen käyttö vaikeuttaa ajankohtien hahmottamista. Viestin luotettavuuden ja tunnistettavuuden säilyminen on tärkeää varsinkin viranomaisviestinnässä. Viranomaisviestinnässä viestin lähettäjän ja sisällön oikeellisuuteen täytyy pystyä luottamaan.
[38]
Sosiaalinen media voidaan lukea yhdeksi sähköiseksi viestikanavaksi. Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa kaikilla käyttäjillä ja käyttäjäryhmillä on mahdollisuus olla viestijä ja sisällön tuottaja viestien vastaanottajan
ominaisuuden lisäksi. Sosiaalisen median palveluista tunnetuimmat ja käytetyimmät ovat yhteisöpalvelu Facebook ja mikroblogipalvelu Twitter.
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Kansallisen turvallisuustutkimuksen (2009) mukaan joka kolmas haluaa olla
vuorovaikutuksessa poliisin kanssa verkossa [76]. Ihmisten välinen vuorovaikutus
ja kommunikaatio ovat sosiaalisen median tunnusomainen piirre. Yksisuuntaisen
tiedotuskanavan lisäksi sosiaalinen media tarjoaa kansalaisille keskustelu- ja tukiverkoston. Mikäli käytetään viranomaisten omia sosiaalisen median kanavia, voidaan keskustelu ja kansalaisten tukeminen hallita paremmin. Lisäksi sosiaalisen
median avulla viranomaiset voivat arvioida kriisin vaikutusta kansalaisiin ja tämän
perusteella lisätä tarvittavia resursseja ja toimenpiteitä. Erilaiset väärinkäsitykset ja
huonot asiakokemukset on mahdollisuus saada selville sosiaalisen median avustuksella. Hakalan et al. [25] mukaan useissa kriiseissä toistuu se, että kansalaiset eivät
saa yhteyttä viranomaisiin, jolloin oikeanlainen toiminta ei toteudu ohjeiden puuttumisen takia.
Muralidharanin et al. [61] tutkivat Facebookin ja Twitterin käyttöä Haitin maanjäristyksen aikana. Tulosten mukaan yhdistykset ja joukkotiedotusvälineet käyttävät aktiivisesti sosiaalista mediaa kriisien aikana viestien välittämiseen. Sosiaalisesta mediasta on tullut PR-väline, jolla yhdistykset hakevat lisää lahjoittajia ja jäseniä.
Sosiaalisen median käyttöä voisi kuitenkin tehostaa, käyttämällä sitä kaksisuuntaisesti, jolloin vuorovaikutuksella saataisiin tehostettua vaikutusta.
Hughes et al. [35] tutkivat Twitterin käyttöä hätätilanteissa ja massatapahtumissa. Tutkimus osoitti, että Twitterin ja vastaavien mikroblogipalveluiden käyttöä
väestön tiedottamisessa ja hätätilanteiden hallinnassa tulisi lisätä. Näiden käyttö lisää myös teknologian käyttöönottoa. Lisäksi tutkimuksen mukaan noin 25 % twiiteistä sisälsi internetosoitteen linkin, jolloin twiittien informatiivisuus ja laajemman
tiedon jakaminen Twitterissä kasvaa.

2.8 Muuttunut maailma
Internetpalveluiden viimeaikainen kehitys on mahdollistanut julkishallinnolle uuden tavan toimia kansalaisten ja yritysten kanssa mobiilialustoja hyödyntäen. Tämä tuo julkishallinnolle vaateita tarjota parempia, tehokkaampia ja vaikuttavampia
palveluita. Julkishallinto on ottanut käyttöön laajasti sähköisiä palveluita internetin
ja erilaisten sähköisten asiointipalveluiden myötä (e-government). Seuraava askel on
alkaa hyödyntämään langatonta tiedonsiirtoa ja mobiililaitteita (m-goverment). Tällöin julkishallinnon täytyy luoda neljä ulottuvuutta [4]:
• mViestintä (m-communication): kansalaisille tiedottaminen on tärkeää. Ilman
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oikeaa tietoa kansalaiset eivät pysty ajattelemaan ja toimimaan järkevästi.
• mPalvelut (m-services): kansalaisten ja viranomaisten välille tarjotaan kommunkiointikanava (SMS-pohjainen). Esimerkki palveluita ovat mKirjasto,
mOpettaja, mParkkeeraus ja kriisiviestintä.
• mDemokratia m-democracy: demokraattista osallistumista voidaan parantaa
mahdollistamalla kansalaisille SMS-viesteillä ja mobiililaitteilla sekä mÄänestämisellä osallistuminen päätöksentekoon.
• mHallinto m-administration: Mahdollisuus parantaa julkisten toimijoiden sisäistä toimintaa.
Muuttuvaa maailmaa ja sukupolvien eroa kuvastaa se, että alle 25 -vuotiaista noin
70 % ilmoittaa ensisijaisekseen uutisten seuraamisen lähteeksi internetin. Ainoastaan 11 % ilmoittaa ensisijaisekseen lähteeksi television ja 5 % radion. Kun yli 65
-vuotiaista 53 % ilmoittaa ensisijaiseksi uutisten lähteeksi television ja 15 % radion.
Ainoastaan 3 % ilmoittaa internetin. Keskimääräisesti 15–79 -vuotiaat käyttävät internetiä ja televisiota suunnilleen saman verran ensisijaisena uutisten lähteenä. [88]
Nykypäiväinen internetin runsas käyttö ja online-uutisointi nopeuttavat ja helpottavat tiedon jakamista [52]. Tikan et al. [80] mukaan organisaatiot joutuvat ottamaan huomioon kaikkialla läsnäolevan median. Internet yhdessä uuden viestintäteknologian kanssa muodostavat globaalin median, jonka kautta ihmiset hakevat
tietoa ja jakavat kokemuksia ympäri maailmaa. Näin ollen kriisien keskus on siirtynyt organisaatioilta mediaan. Lehtosen [52, s. 58–60] mukaan kielteiset tapahtumat
ovat median kaipaamaa materiaalia ja draama on median uutisvälityksen tukipilari. Uutisarvoa nostaa tapahtuman odottamattomuus, emotionaalisuus, visuaalinen
kiinnostavuus, ymmärrettävyys ja selkeys sekä sen aiheuttamat konfliktit ja mahdollisuudet ironiaan tai dramatisointiin. Sisäasiainministeriön [67] mukaan tiedotusvälineet uutisoivat enemmän ja dramaattisemmin onnettomuuksista sekä rikoksista, mikä lisää ihmisten turvattomuuden tunnetta. Toinen merkittävä muutos on
tiedonvälityksen nopeutuminen ja tiedotusvälineiden lisääntyminen.
Internetin ansiosta tapahtumat etenevät nopeammin ja tiedonkulun viiveet ovat
käytännössä hävinneet eli kriisiprosessin ”kellotaajuus” on nopeutunut. Esimerkiksi WTC:n torneihin kohdistuneista iskuista oli tietoa internetissä vain muutamia
minuutteja ensimmäisen lentokoneen iskeytymisen jälkeen. Lokakuussa 1999 kello
08.11 Landbroke Grovessa sattuneesta vakavasta junaonnettomuudesta tietoa oli internetissä jo kello 08.21, vaikka ratayhtiön henkilökunnalle tieto tapahtuneesta tuli
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vasta kello 08.32. Uutisten tavoin huhut ja väärät tiedot leviävät nopeasti internetissä. Internetistä on tullut yhteiskunnan vahtikoira, joka valvoo, arvioi, arvostelee ja
oikaisee sekä organisaatioiden tiedottamista että median uutisointia. Viranomaistiedottamisen hitaus ja internetin kansalaisjournalismi ovat vähentäneet viranomaistiedotuksen tehoa ja arvovaltaa. [52]
Suomessa keskustelupalstoista aktiivisemmin toimivat MuroBBS ja Suomi24.
Suomalaisten koulusurmien yhteydessä ensimmäiset havainnot verkossa tapahtumista oli MuroBBS-palstalla. Jokelan kouluammuskelusta ensimmäinen viesti ”Jokelan yhteiskoulussa ammuskeltiin” lähti eteenpäin kello 11.53, jolloin ammuskelu
oli vielä käynnissä ja poliisi vasta matkalla. Tilanne alkoi 11.42 ja ammuskelu päättyi 12.04. Tilanteesta tehtiin ensimmäinen hälytys hätäkeskukseen 11.43 eli vain 10
minuuttia ennen ensimmäistä viestiä internetissä. Ensimmäinen uutisointi tapahtui
Helsingin Sanomien toimesta heidän verkkosivuilla kello 12.16. Poliisi julkaisi ensimmäinen tiedotteen toimituksille kello 12.45 ja toisen tiedotteen kello 13.10, jossa
ilmoitettiin numero josta oppilaiden vanhemmat saivat kysellä tietoja. Vasta kello
14.50 tutkinnanjohtaja vahvisti, että ampujasta ei ole enää vaara ulkopuolisille. [24]
Kauhajoen kouluammuskelu alkoi kello 10.40 ja ammuskelu päättyi noin kello 12.00. MuroBBS-palstalla oli ensimmäinen maininta tapahtumasta kello 11.13 ja
kello 11.24 oli jo viittaus tekijän YouTube-videoihin. Ensimmäiset uutisoinnit tapahtumasta tuli kello 11.19 yle.fi-uutissivustolle. IRC-Gallerian ylläpito poisti ampujan
profiilin kello 11.29 palvelustaan. YouTube-palvelusta profiili poistettiin kello 12.30.
Poliisi järjesti ensimmäisen tiedotustilaisuuden kello 13.00. [24]
Internetissä on kova kilpailu siitä kuka ehtii julkaista uutiset ensimmäisenä. Tästä johtuen media julkaisee vahvistamattomia uutisia, jotka ovat usein ristiriitaisia ja
aiheuttavat lisää hämmennystä. Keskustelupalstoille tulee usein ns. sisäpiirin tietoa,
joka yhdistettynä laajaan käyttäjäkuntaan, mahdollistavat uuden tiedon löytymisen
internetistä. Näille huhuille etsitään sitten vahvistusta valtamediasta. Keskustelupalstoilla esiintyneet jutut eivät itsessään riitä vakuuttamaan keskustelijoita. [24]
Kansalaisten aktiivisuus tiedon jakamisessa, sosiaalisen median vaikutus ja verkottunut yhteiskunta lisäävät tiedon leviämistä. Tämä viestinnän disseminaatio-teorian mukainen viestin kulku tulee ottaa entistä tarkemmin huomioon. Mikäli viranomaisten antama tiedote saadaan leviämään tehokkaasti kansalaisten toimesta, silloin on onnistuttu. Jos tiedotetta ei anneta, alkavat huhupuheet ja väärät tiedot leviämään sekä saamaan valtaa.
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Lehtosen [52] mukaan median rooli on muuttunut internetin myötä. Ruotsin Medieakademin vuoden 2006 kysely kertoo ihmisten luottamuksen median puolueettomuuteen ja vilpittömyyteen laskeneen. Tutkimukseen vastanneista 66 %:n mukaan journalistien moraali on laskenut viimeisten 10–15 vuoden aikana ja ainoastaan 5 % mukaan moraali on parantunut. Lisäksi Hakalan [24] mukaan normaalien uutisrutiinien rikkoutuminen ja toimittajan kaiken huomion vieminen tiettyyn
tapahtumaan aiheuttaa mediakatastrofin. Media rakentaa tapahtumasta kaikkialle
vyöryvän katastrofin näyttämön. Tiedonvälityksen lisäksi viestintä on myös tarinoiden ja tunteiden välitystä.
Internetin runsas käyttö ja verkostoyhteiskunta aiheuttavat paineita kriiseihin
varautumiseen. Jokelan ja Kauhavan kouluampumiset alkoivat internetissä erilaisen materiaalin levittämisenä jo ennen varsinaista kriisiä eli ammuskelua. Näiden tapahtumien jälkeen, erilaisten internetissä esiintyvien uhkaavien materiaalien
vuoksi, on jouduttu evakuoimaan useita kouluja. Kerran internetiin päätynyt materiaali pysyy siellä aina, eikä sitä saada pois. Uhkakuvia on vaikea arvioida kuinka
todellisia ne ovat, jolloin turhien hälytysten määrä lisääntyy. Tämä alentaa valitettavasti hälytysten saavutettavuutta ja kasvattaa toimenpiteisiin ryhtymisen kynnystä,
jolloin todellisen vaaran uhatessa tarvittavissa toimenpiteissä epäonnistutaan.
Sisäasiainministeriön julkaiseman ”Pelastustoimen strategia 2015” [67] mukaan
tiedotusvälineiden roolin muutos lisää turvallisuusviranomaisten tiedottamiseen
kohdistuvia vaatimuksia. Kansalaisyhteiskunnan vahvistuessa ihmiset kokevat turvallisuuspalvelut pitkälti samanlaisina kuin yhteiskunnan muut palvelut, jolloin ihmiset vaativat yhä henkilökohtaisempaa palvelua. Myös ihmisten halu vaikuttaa
turvallisuutta koskeviin asioihin varsinkin paikallistasolla lisääntyy.
Sisäasiainminsteriö julkaisi päivitetyn strategian ”Pelastustoimen strategia
2025” [68], jossa korostettiin internetin ja sosiaalisen median voimakkaasti kasvavaa
merkitystä. Julkaisun mukaan sosiaalista mediaa on kyettävä hyödyntämään entistä
tehokkaammin myös kriisiviestinnässä. Uusia viestintäkanavia voidaan hyödyntää
tehokkaammin myös ennakoivassa ja valistavassa viestinnässä, jossa yksilön vastuuta turvallisuusasioissa tulee painottaa.

2.9 CBRNE uhat ja niiltä suojautuminen
CBRNE on lyhenne kemiallisten (Chemical), biologisten (Biological), radiologisten
(Radiological), ydinsäteilevien (Nuclear) ja räjähtävien (Explosive) aseille ja materi33

aaleille. CBRNE-lyhenne käsitteenä on vakiintunut ammattiterminologian käyttöön
myös Suomessa. CBRNE aineiden lisääntynyt käyttö ja varastointi teollisuudessa ja
tutkimuksessa on lisännyt erilaisten vahinkojen ja ilkivallan mahdollisuutta. Lisäksi yhteiskunnan ja kansalaisten suojaaminen asymmetrisilta uhkilta on korostunut
ja muuttunut, koska terroristit valitsevat kohteensa yhä useammin ”pehmeistä” eli
siviilikohteista. Aukotonta suojaa asymmetrista uhkaa vastaan on mahdotonta luoda, joten CBRNE onnettomuuksiin on varauduttava. Tosin CBRNE uhkan todennäköisyyttä usein liioitellaan kansainvälisissä terrorismia käsittelevissä artikkeleissa ja
uutisoinnissa. [59]
Teknologiakehityksen myötä teollisuudessa käytetään suuria määriä erilaisia kemikaaleja ja muita vaarallisia aineita, joiden käsittelyssä ja varastoinnissa voi sattua vahinkoja. Esimerkiksi lääketieteen ja kemianteollisuuden raaka-aineina ja prosesseissa käytetään radioaktiivisia aineita. Uraani- tai plutoniumvarkauksista on ilmoittanut 18 eri valtiota vuoteen 2007 mennessä Atomienergiajärjestö IAEA:n mukaan. Erilaisia tutkimus- ja kehityslaboratorioita rokotteiden ja aseiden kehittämiseen on maailmalla paljon. Näihin sisältyy aina myös riskejä onnettomuuksista ja aineiden joutumista vääriin käsiin. CBRNE:n aiheuttamat vahingot ihmisille ja omaisuudelle ovat usein laajoja ja pitkävaikutteisia. Laajojen ja pitkävaikutteisten vahinkojen vuoksi CBRNE aineet ovat terroristien ja muiden mittavaa vahinkoa havittelevien mielenkiinnon kohteena. [59]
Sisäasiainministeriön asettaman työryhmän raportin [79] mukaan Suomeen ei
kohdistu konkreettista terrorismin uhkaa. Pois suljettua ei kuitenkaan ole se, etteikö
ulkomailla suomalaisiin kohdistuisi uhkaa. Varsinkin alueilla, joissa terroristijärjestöt pyrkivät iskemään turismielinkeinoa vastaan. Suomessa viranomaisten varautuminen konkreettisiin tilanteisiin ja terrorismiin on osa normaalia varautumista, joka
suunnitellaan ja toteutetaan normaalien varautumis- ja johtamisjärjestelmien puitteissa. Aikaista tunnistamista ja tekojen ennalta ehkäisyä korostetaan raportissa.
CBRNE vahinkojen torjunnassa ennakoiva työ on olennaisinta. Ennakoivalla
työllä ei voida kuitenkaan estää kaikkia vahinkoja ja iskuja, joten mahdollisiin tapahtumiin on osattava reagoida tehokkaasti. Vahingon tai iskun satuttua nopea toiminta on tärkeää. Kaikkia CBRNE aineita, kuten säteilyä, ei voida havaita ihmisen
aisteilla, joten niiltä suojautuminen ja varoittaminen vaativat erilaiset toimenpiteet.
Antureilla ja mittareilla havaituista uhista täytyy saada nopeasti tieto vaarassa olijoille. CBRNE aineet ja niiden vaikutukset ovat usein myös vieraita kansalaisille, jolloin oikeanlaiseen toimintaan tarvittavat tiedot puuttuvat. Tällöin toimintaohjeiden
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saattaminen vaarassa olijoille on tärkeää.
Monen muun valtion osalta CBRNE uhka on Suomea korkeampi. Yhdysvalloissa pelko terroristi-iskuista ja varautuminen niihin on todellista. Turvatoimia on kiristetty 911-iskun jälkeen ja resursseja terrorismin vastaiseen toimintaan on käytetty paljon. Lähi-idässä CBRNE uhka on todellinen. Arabimaiden ja Israelin väliset jännitteet ovat jatkuneet nykypäivään aina Israelin valtion perustamisesta saakka. Näiden jännitteiden sekä useiden terroristi- ja vapautusjärjestöjen seurauksena
Lähi-idän alueella on vuosien aikana koettu useita sotia sekä yksittäisiä iskuja itsemurhapommittajista ohjusiskuihin. Keskisuomalainen [77] uutisoi 12.8.2012 Israelin armeijan alkaneen testaamaan ohjusiskuista varoittavaa tekstiviestijärjestelmää.
Israelin mukaan järjestelmällä varaudutaan Hizbollah-järjestön mahdollisia iskuja
vastaan. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2012 syyskuun aikana. Järjestelmä varoittaa israelilaisia tekstiviestitse hepreaksi, arabiaksi, englanniksi ja venäjäksi hyökkäyksen tapahtuessa. Myös Iranin ydinohjelma luo pelkoa Israeliin.
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3 Viranomaiset ja viranomaisviestintä
Viranomaisten toimintaa erilaisten kriisien hoidossa kritisoidaan laajasti ja viranomaiset ovat tavallisesti kritiikin kohteena [52]. Mediassa on aika ajoin myös kriisija viranomaistiedottamiseen liittyviä kirjoituksia. Karjalainen [45] kritisoi Aamulehdessä Suomen kriisitiedottamista. Hänen mielestään tekstiviestien käyttöä on lisättävä ja viranomaisten selkeytettävä toimintatapoja sekä täydellisen kattavuuden tavoittelusta on luovuttava. Espo [15] kirjoittaa Kymen Sanomien pääkirjoituksessa
hätätiedottamisen liian hitaasta kehityksestä. Hän kritisoi etenkin kriisiportaalin ja
hätätekstiviestijärjestelmän käyttöönoton viivästymistä. Myös Espon mukaan hätätekstiviestijärjestelmä tavoittaisi väestön nopeinten ja kattavimmin.
Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvin [46] laatima kirjallinen kysymys (1406/
2010) käsittelee sähköisen kriisiviestinnän kehittämisen hitautta sekä tulevaisuuden
nopean ja luotettavan kriisiviestinnän varmistamista. Hän esittää, että kriisiviestinnän kehittäminen on pysähtynyt ongelmaan, joka johtuu vastuun jakautumisesta
monelle eri viranomaiselle ja ministeriölle, jolloin kukaan ei vastaa kokonaisuudesta. Kansaa ei kiinnosta vastuunjako, vaan yhteinen luotettava ja nopea viestikanava.
Hänen mukaan viestikanavan ja tiedottamisen puutteen aiheuttama tyhjiö täyttyy
huhuilla ja peloilla.
Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteuttaminen eli sillä on velvollisuus huolehtia yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellisen tiedon antamisesta suomeksi ja ruotsiksi. Tämä viestinnän näkökulmasta tarkoittaa sitä, että viranomaisilla
on velvollisuus tiedottaa mikäli ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuu välitön vaara tai kyse on toteutuessaan huomattavan omaisuus- tai ympäristövahingon aiheuttavan uhan torjunnasta.
Kansalaisten mielestä viranomainen usein salailee asiaa tai antaa puutteellisia tai
yleisön harhaanjohtaviksi tulkittavia tietoja. Viranomaisten vaikenemisen on katsottu kasvattavan kansalaisten pelkoa ja epäluuloja. Lisäksi kansalaisten luottamus viranomaisten kykyyn hallita tilanne heikkenee. Seuraavassa on listattu syitä miksi
viranomainen saattaa vaieta: [52, s. 88]
• viranomainen saattaa ajatella riskeistä tiedottamisen lisäävän levottomuutta
36

rauhoittamisen sijaan,
• viranomainen saattaa ajatella, että keskustelu kansalaisten kanssa ei ole tärkeää, vaan valistus ja tiedotus riittävät,
• viranomainen saattaa ajatella, että asiat ovat liian vaikeita ja monimutkaisia,
jotta kansalaiset sen ymmärtäisivät,
• eri viranomaiset saattavat ajatella, että kyseinen asia ei kuulua heidän vastuulleen sekä
• viranomainen saattaa aktivoitua vasta sitten, kun kansalaiset ovat esittäneet
huolen, jolloin kansalaisille vieraat asiat jäävät huomiotta.
Sisäministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ovat vuosien varrella asettaneet useita työryhmiä selvittämään hätä- ja viranomaisviestintään liittyviä ongelmia. Seuraavassa on mainittu kaksi merkittävintä työryhmää:
• VIRVA (viranomaistiedotuksen varmistusryhmä) asetettiin LVM:n toimesta
3.1.1995 ja sen tehtäviä olivat joukkoviestintävälineiden kautta tapahtuvan viranomaisten hälytys- ja varoitusjärjestelmän tekninen kehittäminen sekä sen
toiminnan valvominen ja käyttökunnon varmistaminen. Lisäksi ryhmän tehtävänä oli yhteistoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen viranomaisten ja
televisio- ja radiotoimintaa harjoittavien yritysten välillä viranomaistiedotusasioissa. Ryhmän toimeksianto päättyi 31.12.2010. [89]
• VIRANTA (viranomaistiedotteiden antamista selvittävä työryhmä) asetettiin
sisäasiainministeriön toimesta 22.1.2010 ja sen tehtävänä olivat selvittää viranomaistiedotteen antamiseen liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet sekä niiden mahdolliset muutostarpeet, arvioida viranomaistiedotteiden kääntämiseen liittyviä erilaisia toteuttamismalleja sekä arvioida tarve laajempaan muitakin hallinnonaloja kuin sisähallintoa koskevaa yhteistä valmistelua.
Kuntien velvollisuudet liittyvät peruspalveluiden järjestämiseen ja niiden toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Tiedotusvelvollisuus koskee näiden palveluiden
muuttuneista järjestelyistä tiedottamista ja järjestelyihin liittyvän ohjeistuksen antamisesta. Seuraavassa on listattu esimerkkejä konkreettisista tiedottamisen tapauksista: [48]
• veden käyttökiellosta tiedottaminen,
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• vedenjakeluhäiriön syystä ja arvioidusta kestosta tiedottaminen veden käyttäjille sekä
• tiedottaminen lasten vanhemmille tulevista päivähoidon ja koulutoiminnan
järjestelyiden muutoksista.
Edellä mainituissa tapauksissa henkilöiden sen hetkinen sijainti ei ole kaikkein
oleellisin tieto. Tärkeämpää on saada viesti kyseisellä alueella asuville ja työskenteleville ihmisille heidän sen hetkisestä sijainnista välittämättä. Ratkaisuna kiinteään
paikkaan tiedottamisessa riittää SMS-viesti, joka lähetetään työpaikan tai kotiosoitteen mukaan.

3.1 Hätäkeskus
Hätäkeskuslaitoksen esitteen [31] mukaan Suomessa on tällä hetkellä 15 valtion ylläpitämää hätäkeskusta. Hätäkeskuksien toimintaa säätelee Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010). Lain [19] mukaan hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on:
1. hätäkeskuspalvelujen tuottaminen,
2. hätäkeskuspalvelujen tuottamiseen liittyvä pelastustoimen, poliisitoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten toiminnan tukeminen, kuten ilmoituksen tai tehtävän välittämiseen liittyvät toimenpiteet, viestikeskustehtävät, väestön varoittamistoimenpiteiden käynnistäminen äkillisessä vaaratilanteessa sekä muut viranomaisten toiminnan tukemiseen liittyvät tehtävät, jotka
Hätäkeskuslaitoksen on tarkoituksenmukaista hoitaa (tukipalvelut) sekä
3. hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja
valvonta.
Hätänumeroon (112) soittajalle vastaa aina hätäkeskuspäivystäjä, joka ei yhdistä puhelua muille viranomaisille, vaan hälyttää avun paikalle suoraan. Hätäkeskuspäivystäjä tekee hätäilmoituksen perusteella riskiarvioinnin ja mahdollisesti vaste-ehdotuksen, jonka perusteella muut viranomaiset lähettävät tarvittavat resurssit onnettomuuspaikalle. Hätäkeskuspäivystäjä antaa ohjeita soittajalle tilanteesta selviämiseksi siihen asti kunnes apu saapuu paikalle. Tämä toimintamalli eroaa useimpien muiden maiden toimintamalleista. [31]
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Hätäilmoitukseen tarvitaan mahdollisimman tarkka kuvaus tapahtuneesta. Hätäkeskuslaitoksen julkaiseman esitteen [31] mukaan soittajan on tärkeää tietää sijaintinsa. Sijainnin määritys on erityisen hankalaa silloin kun kohteella ei ole tarkkaa
osoitetta (saaret, vesistöt, metsät). Hätäkeskuslaitos tarjoaa internetsivuillaan karttakoordinaattipalvelua, jonka avulla mökin tai muun paikan sijainti on helppo etukäteen määrittää. Aaltosen [63] mukaan paikantaminen tehdään yleensä soittajan
antamien tietojen mukaan. Soittajan matkapuhelin voidaan paikantaa myös mastopaikannuksella, mikäli hän antaa siihen luvan. Tämä paikannus ei ole kuitenkaan
tarkka.
Matkapuhelinten ja niillä tehtävien hätäilmoitusten määrän kasvu ovat tuoneet
haasteita soittajan paikantamiseen. Ilmoituksen tekijä ei usein tiedä omaa olinpaikkaansa. Hätäkeskus voi paikantaa ilmoittajan tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön matkapuhelin liittymän. Tämä vaatii kuitenkin perustellun olettamuksen, että
hätäpaikannuksen kohteena oleva henkilö on akuutissa hengen tai terveyden vaarassa. [34]
Hätäpaikannus suoritetaan GSM-liittymänumeron perusteella kysymällä sijaintia liittymän kotiverkko-operaattorin paikannuspalvelimelta. Paikkatieto saadaan
noin kymmenessä sekunnissa. Kyseessä on ns. solupaikannus, jossa mittaus tehdään tukiasemien avulla, joten sen tarkkuus vaihtelee alueittain. Kaupunkialueilla
tarkkuus on noin 50–400 metriä, esikaupunkialuilla noin 100–1000 metriä ja taajamien ulkopuolella sekä laajoilla vesialeilla noin 1–5 kilometriä. Tarkkuus voi pahimmassa tapauksessa olla jopa kymmeniä kilometrejä. Matkapuhelinpaikannuksen tarkkuus on usein riittämätön, joten se ei voi olla ensisijainen paikannustapa
hätäilmoituksen käsittelyssä. Ensisijainen, tärkein ja tarkin paikkatieto saadaan normaalitilanteissa edelleen ilmoittajalta itseltään. GPS-matkapuhelinten yleistymisen
myötä solutiedon rinnalle olisi mahdollista saada tarkempaa tietoa hätäkeskuksen
käyttöön. [34]
Viranomaisten hälytystehtäviin liittyvien tiedotteiden välittämiseen on olemassa mediapalvelujärjestelmä peto-media. Järjestelmän ylläpidosta vastaa Sisäasiainministeriön pelastusosasto. Järjestelmä tarjoaa kansalaisille julkisen internetsivuston (www.peto-media.fi) sekä median edustajille käyttäjätunnukset vaativat internetsivuston (www.peto-media.fi/logon) ja mobiilisivuston (www.
peto-media.fi/pda). Kansalaisille tarkoitetussa palvelussa listataan tapahtumapaikka, -aika, -laji ja vakavuus. Medialle tarkoitetussa palvelussa ovat ensitiedote
ja mahdollinen jatkotiedote. Median ensitiedote sisältää kaikille tarkoitettujen tieto-
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jen lisäksi osoitteen (ilman katunumeroa) ja tiedon paikalle hälytetyistä yksiköistä.
Ensitiedote perustuu hätäilmoituksen tekijän antamiin tietoihin. Jatkotiedote on viranomaisen antama ja sen tarkoituksena on antaa tiedotusvälineille lisätietoa tapahtumista sekä yhteystiedot lausunnon ja lisätiedotteen antajasta. [32]
Hätäkeskuksille ongelmia aiheuttavat yleisötapahtumissa sattuneet onnettomuudet, jolloin samasta onnettomuudesta tulee paljon ilmoituksia ja hätäkeskus
ruuhkautuu, sekä laajat häiriöt sähkön-, veden- tai lämmönjakelussa. Palveluntarjoajien vikailmoitusjärjestelmät ruuhkautuvat helposti, jolloin ihmiset soittavat hätäkeskukseen ilmoittaakseen ongelmasta tai saadakseen lisätietoa.
Tämän hetkinen hätäkeskuslaitoksen käyttämä ELS-tietojärjestelmä tullaan korvaamaan uudella TOTI-tietojärjestelmällä. Tulevan järjestelmän tavoitteena on parantaa hätäkeskusten toimintaa ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Uusi tietojärjestelmä on osa hätäkeskuslaitoksen uudistamista ja sen tarkoitus on toimia kaikkien hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten yhteiskäyttöisenä tietojärjestelmänä. Uudistamisen myötä siirrytään kuuden hätäkeskuksen malliin. Lisäksi
hätäkeskukset verkotetaan tukemaan toisiaan ruuhka- ja poikkeustilanteissa. Uudistus on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Uusi hätäkeskustietojärjestelmä jakaantuu kolmeen keskeiseen palveluun: [33]
• hätäviestintäpalvelu,
• hätäkeskustietojärjestelmäpalvelu sekä
• hätäkeskustoiminnan raportointi-, tilastointi- ja analysointipalvelu.
Uuden tietojärjestelmän on tarkoitus olla mahdollisimman pitkälle integroitu järjestelmä. Tämä mahdollistaa eri viranomaisille yhtenäisen tilannekuvan hallinnan
ja reaaliaikaisen tiedonkulun hätäkeskus- ja kenttäjohto-järjestelmien välille. Lisäksi järjestelmään toteutetaan etäkäyttöominaisuudet, jotka takaavat pääsyn tarvittaviin tukipalveluihin kenttäjärjestelmällä. Myös raportointi- ja tilastointiominaisuuksia kehitetään. [33]
Uusi tietojärjestelmä tuo parannuksia yhteisen tilannekuvan muodostamiseen ja
eri viranomaisten väliseen viestintään. Kuten luvuissa 2.4 ja 2.5 mainittiin on näiden
kahden asian huono hoitaminen vaikeuttanut olennaisesti kriisitilanteiden hallintaa
ja johtamista. Tutkielman kirjoittamisen vaiheessa väestön varoittamiseen liittyvistä
seikoista ja niiden toteuttamisesta uuden tietojärjestelmän yhteydessä ei ollut tarkempaa tietoa saatavilla.
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3.2 Väestön varoittaminen Suomessa
Suomessa vaara- ja hätätilanteissa väestöä varoitetaan ulkohälyttimillä, kaiutinautoilla, radion ja tv:n kautta välitettävillä viranomaistiedotteilla, yleisillä mediatiedotteilla sekä omatoimisen varautumisen organisaatioita ja henkilöstöä hyödyntäen. [89]
Välittömästä vaarasta väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä ulkohälyttimien tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennettujen hälyttimien avulla.
Kuultuaan yleisen vaaramerkin väestön tulee siirtyä sisätiloihin, sulkea ikkunat,
ovet, tuuletusaukot ja ilmastointi sekä odottaa radiosta tulevia ohjeita. Puhelimen
käyttöä tulee välttää. Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina hätätiedote (ks. luku 3.3).
[89]
Hätätiedotteen lähetystekniikka vuoteen 2007 saakka oli käytössä ainoastaan radiossa ja teksti-tv:ssä. Radiossa kaikilla kanavilla toimittaja lukee hätätiedotteen välittömästi katkaissen meneillään olevan lähetyksen ja muun viranomaistiedotteen
sopivassa välissä. Teksti-tv:ssä hätätiedote on nähtävillä Yleisradion, MTV3:n ja Nelosen sivulla 112 sekä muut viranomaistiedotteet Yleisradion sivulla 866. Asetusmuutoksen (644/2007) myötä hätätiedotteita on voitu 1.9.2007 lähtien välittää myös
televisiolähetyksessä ruutukehänä. Hälytysteksti kulkee kuvaruudun yläosassa punaisella pohjalla useita kertoja, jonka jälkeen se toistetaan 2–3 kertaa viiden minuutin välein. Tekstin pyöriessä käytetään myös piipittävää varoitusääntä. Hätätiedote
näkyy kaikissa Yleisradion sekä kanavanippu B:n kanavissa. [89]
Nykyisessä varoitusjärjestelmässä on useita puutteita. Ulkohälyttimien ongelmana on kuuluvuusalueen rajallisuus. Etenkin sisätiloihin kuuluvuus on huono.
Kaiutinautojen ongelmana on niiden hitaus suurien ihmismäärien varoittamisessa.
Lisäksi pelastusviranomaisten arvion mukaan vain noin puolet suomalaisista osaa
vaaramerkin kuultuaan vetäytyä sisätiloihin ja avata radion. Varoittaminen tapahtuu yleensä pelkällä suomenkielellä. Tämä asettaa muunkieliset eriarvoiseen asemaan. Lain mukaan viestintä täytyy hoitaa kaikilla virallisilla kotimaisilla kielillä
eli myös ruotsiksi ja saamen kolmella eri murteella. Ruotsinkieli ja saamen murteet
eivät kuitenkaan kata kuin pienen osan suomenkielisen viestin ulkopuolelle jäävistä
ihmisistä, koska näitä kieliä puhuvat henkilöt ymmärtävät usein myös suomenkieltä. Esimerkiksi englannin kielen lisäämisellä suomenkielen rinnalle tavoitettaisiin
huomattavasti suurempi joukko.
Lainsäädäntö mahdollistaa myös kohdennettujen viranomaistiedotteiden lähettämisen matkapuhelimiin [89]. Tähän ei kuitenkaan ole olemassa vielä valmista jär41

jestelmää, jolla viestit saataisiin toimitettua. Valmiudet kohdennettujen viranomaistiedotteiden käyttöönottoon on kuitenkin olemassa.
Kohdennettujen viranomaistiedotteiden käyttöönottoa selvittäneen työryhmän
raportin [55] mukaan kohdennettujen viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmän
käyttöönottoon liittyy avoimia kysymyksiä. Teknisiä kysymyksiä ovat kohdealueen
syöttäminen teleyritysten järjestelmään, kohdealueella olevien liittymien selvittäminen ja vasteajat. Myös kustannustekijöitä on arvioitu ja tekstiviestin pituuden rajallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämän hankkeen tavoitteena oli
ottaa hätätekstiviesti käyttöön vuoden 2011 aikana [89]. Tämän hetkisestä aikataulusta ja toteutuksesta ei ole tarkempaa tietoa. Helsingin Sanomien 21.8.2012 mukaan
hanke jatkuu edelleen.
Suomessa on viimeaikoina esiintynyt paljon ongelmia sähkön- ja vedenjakelussa. Nämä eivät yleensä ylitä viranomaistiedottamisen kynnystä, joten niistä tiedottaminen tapahtuu internetsivuilla ja median välityksellä. Näin ollen tiedottaminen
ei ole tehokasta ja kansalaisten tavoittaminen on puutteellista. Näiden tapausten
vaikutukset voivat kuitenkin paisua suuriksi tiedottamisen ja tiedonvaihdon puutteiden takia.

3.3 Viranomaistiedote
Luku perustuu suurimmaksi osaksi vuonna 2010 julkaistuun Sisäasiainministeriön asettaman työryhmän raporttiin ”Selvitys viranomaistiedotteiden antamisesta” [89]. Työryhmän tehtävänä oli selvittää viranomaistiedottamisen nykytila lainsäädäntöineen, ohjeineen ja ongelmineen. Myös liikenne- ja viestintäministeriön julkaisua ”Ohje viranomaistiedotteiden lähettämisestä ja hätätiedotteiden välitysjärjestelmän toiminnasta” [54] käytettiin, koska se on monen viranomaisen ja teleliikenneyhtiön käytössä.
Viranomaistiedote on valtioneuvoston asetuksen (838/2003) 1 §:n mukaan joko
hätätiedote, jolloin ihmishenkeen tai ympäristöön kohdistuu välitön vaara, tai muu
viranomaistiedote, jolloin kyseinen uhka tai vaara ei ole välitön. Väestölle hätätiedote
on välitettävä ilman viivytystä, kun taas muu viranomaistiedote on välitettävä heti
mahdollista ohjelmatoimintaa kohtuuttomasti häiritsemättä. Raja hätätiedotteen ja
muun viranomaistiedotteen välillä on tulkinnanvarainen. Asetuksen 2 §:n mukaan
tiedotteen sisällöstä päättää aina tiedotteen antava viranomainen, eikä tiedotteen sisältöä saa muut muuttaa. Asetuksen 3 §:n mukaan viranomaistiedotteen saavat an42

taa pelastusviranomaiset, poliisi, rajavartioviranomaiset, lentopelastuskeskus, hätäkeskukset, Säteilyturvakeskus, Ilmatieteen laitos, Liikenneviraston tieliikennekeskus sekä asianomaiset ministeriöt. Hätätiedotetta ministeriöt eivät kuitenkaan voi
antaa. [89]
Viranomaistiedotteiden määrä vaihtelee vuosittain. Vuosien 2000–2009 aikana
niitä annettiin keskimäärin 119 vuodessa, joista hätätiedotteita oli keskimäärin kaksi
vuodessa. Yleisemmin muut viranomaistiedotteet koskevat häiriöitä teleliikenteessä. Seuraavaksi yleisimmät ovat tiedotukset kadonneesta henkilöstä ja tulipalosta
aiheutuneesta haitallisesta tai myrkyllisestä savusta. Vuonna 2009 annetutut kaikki
viisi hätätiedotetta annettiin ainoastaan suomenkielellä ja 122 muusta viranomaistiedotteesta 12 annettiin kaksikielisinä eli suomen- ja ruotsinkielellä. [89]
Hätätiedote voidaan antaa mikäli ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen
kohdistuu välitön vaara tai kyse on toteutuessaan huomattavan omaisuus- tai ympäristövahingon aiheuttavan uhan torjunnasta. Tällaisiin tilanteisiin saattaa johtaa
[54]:
• onnettomuus ydinvoiman käytössä,
• vakava onnettomuus vaarallisten aineisiin liittyen,
• laaja ja vakava liikenneonnettomuus,
• tiedotteet koskien kadonneita ilma-aluksia (mikäli epäillään ihmisuhreja),
• muille ihmisille vaarallisen henkilön tai eläimen liikkeelläolo,
• välitön terveysvaara tai
• voimakas myrsky tai muu nopeasti kehittyvä vaarallinen sääilmiö.
Muun viranomaistiedotteen voi viranomainen antaa mikäli ihmisten henkeen, terveyteen tai omaisuuteen kohdistuu vaara, joka ei kuitenkaan ole välitön. Tällaisia
tilanteita saattaa olla [54]:
• tiedotteet koskien kadonneita henkilöitä,
• tiedotteet koskien kadonneita ilma-aluksia (ilman ihmisuhrien epäilystä),
• varoitukset koskien terveydelle vaarallisten aineiden kuten elintarvikkeiden
tai säteilylähteiden aiheuttamasta vaarasta,

43

• ilmoitus turhaan annetusta yleisestä vaaramerkistä tai
• ilmoitus teleliikenteen häiriöistä (hätäilmoitusten vastaanottoon).
Ministeriöt voivat lisäksi antaa muun viranomaistiedotteen yhteiskuntaa uhkaavista vaaroista, kuten eläintaudeista, kasvintuhoajista, yleisvaarallisista tartuntataudeista, öljyvahingoista sekä pato-onnettomuuksista. [54]
Viranomaistiedotteet ovat yleensä hyvin lyhyitä sisältäen vain varoittamisen
kannalta olennaisimman tiedon. Niissä ilmoitetaan onnettomuus- tai vaarapaikan
sijainti, laatu, yksityiskohtaiset suojautumisohjeet sekä mahdollisesti tilanteen arvioitu kestoaika. Työryhmän raportin liitteessä 1 on esimerkki hätätiedotteen sisällöstä ja liitteessä 2 on esimerkkejä vuonna 2009 annetuista muista viranomaistiedotteista. [89]
Viimeaikaiset hätätiedottamiset ovat koskeneet sisäasiainhallintoa, koska ne
ovat liittyneet vaara- ja onnettomuustilanteisiin. Näin ollen hätätiedotteiden antamista voidaan pitää pääsääntöisesti sisäasiainhallintoon kuuluvana ilmiönä. Hätätiedotteen voi antaa myös sosiaali- ja terveysministeriön alainen Säteilyturvakeskus
sekä liikenne- ja viestintäministeriön alaiset Liikenneviraston tieliikennekeskus, Ilmatieteen laitos ja Lentopelastuskeskus. [89]
Viranomaistiedotteen välittämisvelvollisuus koskee televisio- ja radiotoiminnan
harjoittajia, jotka ovat velvollisia välittämään viranomaisten yleisölle esittämiä tiedotuksia korvauksetta. Laki televisio- ja radiotoiminasta (744/1998) säätää tämän
velvollisuuden kaikille, jolla on saman lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimilupa. Lain mukaan heidän on huolehdittava, että toiminta jatkuu mahdollisimman
häiriöttömästi valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitetuissa poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteissa. Asetuksilla ja ohjeilla voidaan lisäksi täsmentää velvollisuutta ja toimintaa. [89]
Viranomaistiedote välitetään Yleisradiolle yleensä hätäkeskuksesta. Viranomaistiedote annetaan virallisella paperilomakkeella, joten sen välittäminen tapahtuu
yleisimmin telefaxia käyttäen. Viranomainen välittää tiedotteen hätäkeskukseen sanelemalla, telefaxilla tai sähköpostisanomana. Hätätiedotteen välityspisteenä voi olla hätäkeskuksen ohella myös poliisin johtokeskus, merivartioston johtokeskus, rajavartioston esikunta, Tiehallinnon liikennekeskus ja lentopelastuskeskus. Kääntämisongelmaa miettiessä olisi parempi, että viranomaistiedotteet välitettäisiin aina
samaa prosessia noudattaen esim. hätäkeskuksen kautta. [89]
Suurin osa nykyisistä hätätapaus tiedotuksista oltaisiin voitu hoitaa ennalta valmisteltua tiedotemallia hyödyntäen. Mallipohjat voitaisiin kääntää ennakolta tar44
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Kuva 3.1: Hätä- ja muun viranomaistiedotteen viestiketju
peellisille kielille. Tämä nopeuttaisi ja helpottaisi viranomaisten toimintaa varsinkin monikielisyyden kanssa. Kaikkia tiedottamistarpeita ei pystytä kuitenkaan tyhjentävästi ennakoimaan, joten kaikkia tilanteita kattavia malleja ei voida luoda. Valmiiden mallien lukumäärän tulisi myös olla suhteellisen rajattu, jotta viranomaiset
omaksuisivat kaikki mallit eikä samantyyppisten mallien erojen miettimiseen menisi turhaan aikaa. Käytännön kysymyksenä on lisäksi millä tavoin mallit olisivat
viranomaisten käytössä. [89]
Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) on säädetty velvollisuus teleyritysten välittää kohdennettu viranomaistiedote. Kohdennettu viranomaistiedote tulee
välittää tiedotteen välittämishetkellä määrätyllä alueella sijaitseviin päätelaitteisiin
tai liittymiin määrätyillä kielillä. Viestin sisällön, alueen ja kielet päättää viranomainen, eikä niitä saa muut muuttaa. Välityksen kiireellisyys on kohdentamattomia
viranomaistiedotteita vastaavat. Viestintävirasto voi sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla antaa viranomaistiedotteiden välittämisestä, vasteajoista ja välittämiseen varautumisesta tarkempia määrityksiä. [89]
Viranomaistiedotteiden lähettämistä selvittänyt työryhmä jätti liikenne- ja viestintä ministeriölle esityksensä nk. massatekstiviestijärjestelmän käyttöönottamisesta
Suomen viranomaisten hätätiedotuksia tukevana viranomaistiedotejärjestelmänä.
Esityksen mukaan kohdennettu viranomaistiedote eli tekstiviesti ei voi olla hätätiedote. Se voi olla kuitenkin muu viranomaistiedote, jolla voidaan antaa lisätietoa
hätätilanteesta tai varoittaa tilanteissa, jossa vaara ei ole välitön. Tulevaisuudessa
saattaa olla mahdollista lähettää myös hätätekstiviestejä uusien teknisten ratkaisujen myötä. [55]
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3.3.1 Ongelmat viranomaistiedotteen antamisessa
Viranomaistiedotteiden antamista selvittänyt työryhmä [89] kartoitti viranomaistiedotteiden antamiseen liittyviä nykyisiä ongelmia teettämällä kyselyn pelastusviranomaisille, poliisille, Rajavartiolaitokselle ja Hätäkeskuslaitokselle. Kyselyssä pyydettiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
1. Ovatko viranomaistiedotteiden lähettämiseen liittyvät käytännöt ja prosessit
(esim. eri vaiheiden määrä) toimivia ja selkeitä?
2. Käytetäänkö viranomaistiedotteiden lähettämisjärjestelmää riittävästi, onko
käyttökynnys oikea?
3. Onko viranomaistiedotteiden lähettämistä koskeva säädösperusta ja ohjeistus
riittävä ja selkeä? Jos ei, miten säädösperustaa tai ohjeistusta tulisi muuttaa tai
uudistaa?
4. Miten viranomaistiedotteiden kääntäminen toimialalla hoidetaan? Onko varauduttu hoitamaan tiedottaminen suomen ja ruotsin kielien lisäksi tarvittaessa myös muilla kielillä (esimerkiksi venäjä, pohjoissaame)?
5. Onko olemassa jotain sellaisia viranomaistiedotteiden antamiseen ja kääntämiseen liittyviä ongelmia, joita viranomaisten tulisi yhdessä selvittää ja ratkaista?
Esille nousi kolme merkittävää kehittämiskohdetta. Ensiksi viranomaistiedotteita
annetaan niin harvoin, ettei toimintarutiinia pääse syntymään. Toiseksi hätätiedotteet tulevat aina valtakunnallisesti. Kolmanneksi vakiintunutta käytäntöä viranomaistiedotteiden kääntämiseen ei ole olemassa. [89]
Viranomaistiedotteiden antamiseen liittyvät käytännöt ja prosessit ovat suhteellisen toimivia. Tekniset järjestelyt tosin ovat hieman kankeita, koska tieto ei liiku
järjestelmien välillä sähköisessä muodossa ja useassa paikassa käsin tehdyssä työssä voi sattua virheitä. Hätätiedotteiden lähettämiskynnys on oikea. Hätätiedotteiden rutiinin omaisen lähettämisen puute koettiin ongelmaksi. Lisäksi alueellista lähetystä kaivattiin joissain vastauksissa. [89]
Selkeämpää ja yksityiskohtaisempaa ohjeistusta kaivattiin, jotta säädösperustaiset mallit avautuisivat paremmin käytännön tasolle. Hätäkeskuslaitoksen mukaan
poliisin toiminnassa on ristiriita ohjeiden ja käytännön toiminnan välillä. Poliisin
ohjeistuksen mukaan viranomaistiedote pitää välittää aina poliisin johtokeskuksen
46

kautta Yleisradioon. Käytännössä osa viranomaistiedotteista menee hätäkeskuksen
kautta, jolloin hätäkeskus ei tiedä ohjeistuksen puutteessa miten toimia. Välittääkö se viranomaistiedotteen suoraan Yleisradiolle, johtokeskukseen vai palauttaako
paikallispoliisille. [89]
Suurimmassa osassa pelastus- ja poliisilaitoksia ei ole varauduttu kääntämään
viranomaistiedotteita. Rajavartiolaitoksen valmiudet käännöstyölle on vaihtelevat.
Hätäkeskuslaitoksella on sovittuja käännöstoimistoja, joiden avulla on valmius
kääntää viranomaistiedotteet ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Hätäkeskuslaitos ei
kuitenkaan käännätä eikä vastaa viranomaistiedotteiden kääntämisestä. Eikä käännöstoimistopalveluita ole ikinä kokeiltu viranomaistiedotteiden kääntämisessä, joten ei ole olemassa takeita sen toimivuudesta. Kaiken kaikkiaan valmiudet kansalaisten varoittamiseen aina sekä suomeksi ja ruotsiksi ovat heikot. [89]
Parannusehdotuksina yleisin oli yhteen välityspisteeseen siirtyminen. Tällöin
voitaisiin keskittää käännöstyöhön tarvittavat resurssit ja käytännöt yhteen paikkaan. Yksi välityspiste selkeyttäisi myös Yleisradion toimintaa. Mikäli kaikki viranomaistiedotteet kulkisi yhden välityspisteen kautta syntyisi nykyistä parempi rutiini viranomaistiedotteiden käsittelylle ja välittämiselle. Mikäli yhden välityspisteen
käyttöön siirryttäisiin, olisi nykyiselle toimintamallille luontaisinta, että kyseessä
olisi jokin hätäkeskus. Hätäkeskusten valmiudet käännöstyölle pitäisi kartoittaa ja
valita välityspisteeksi sopivin vaihtoehto. Internetsivua, jolta löytyisi kootusti kaikki viranomaistiedotteet toimintaohjeineen ja lisätietoineen, toivottiin perustettavaksi. [89]
Työryhmän raportin [89] liitteessä 1 on kuvattu Joensuussa vuonna 2009 sattuneen lukkotehtaan palon tapahtumien ja hätätiedottamisen kulku. Tapaus on yleisesti tunnettu ja se oli ensimmäinen televisiossa esitetty hätätiedote. Pelastuslaitos
antoi hätätiedotteen vasta kun tulipalon vakavuus kasvoi. Päätös hätätiedotteen antamisesta tehtiin kello 21.10. Hätätiedote välitettiin hätäkeskukselle 33 minuuttia
tämän jälkeen. Hätäkeskuksesta hätätiedote lähetettiin faksilla Yleisradioon kello
21.55. Hätätiedote saapui Yleisradioon kello 22.05, jonka jälkeen vastasoitto suoritettiin. Hätätiedote luettiin radiossa ensimmäisen kerran kello 22.12 ja televisiossa se
annettiin ensimmäisen kerran 22.28. Näin ollen tiedotteen esittämiseen hukkaantui
viestiketjussa yli tunti, josta kymmenen minuuttia kului faksin saapumiseen.
Tapauksesta herää muutamia kysymyksiä. Kauanko hätätiedotteen antamisen
päätöksentekoon kuluu aikaa viranomaisilla? Mikäli tilanne vaatii välitöntä tiedottamista, paljonko kuluu aikaa väestölle tiedon saattamiseen, kun lasketaan yhteen
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hälytykseen, viranomaisten kohteeseen saapumiseen, tiedotteen antamisen päätöksentekoon ja tiedotteen välittämiseen kuluvat ajat? Kun otetaan huomioon ICT:n
ja etenkin internetin aiheuttamat muutokset sekä uudistukset tekniikkaan ja maailman kulkuun, onko Suomen viranomaistiedottaminen ajan tasalla?
3.3.2 Lainsäädäntö ja ohjeet
Viranomaisten tiedottaminen on tarkkaan säädeltyä. Esimerkiksi poliisin tiedottamista säätelee yhteensä 13 lakia ja seitsemän asetusta, määräystä tai ohjetta [73].
Suomen lainsäädäntö uusiutuu kokoajan pyrkien pysymään muuttuvan maailman
ja muuttuvien tarpeiden mukaisina. Viranomaisviestintää sääteleviä uusia lakeja ja
lakiehdotuksia on tullut viimeaikoina useita:
• Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) korvasi aiemman hätäkeskuslain
(157/2000) 1.1.2011.
• Pelastuslaki (379/2011) korvasi aiemman pelastuslain (468/2003) 1.7.2011.
• Valmiuslaki (1552/2011) korvasi aiemman valmiuslain (1080/1991) 1.3.2012.
• Uusi laki vaaratiedotteesta (466/2012) astuu voimaan 1.6.2013. ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Laki ohjaa viranomaisten radiossa ja
televisiossa tapahtuvaa vaara- ja onnettomuustiedottamista ja varmistaa kielellisten oikeuksien toteutumisen. Esityksen mukaan luovuttaisiin termistä hätätiedote ja muu viranomaistiedote ja käytettäisiin termiä vaaratiedote. Esityksen pohjalta eduskunta hyväksyi lain vaaratiedotteesta. Lain on tarkoitus astua voimaan kesäkuussa 2013.
Suomen perustuslain (731/1999) 17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi
ja ruotsi, joten ne ovat tasavertaisessa asemassa. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen
vallan on turvattava perusoikeuksien toteuttaminen eli sillä on velvollisuus huolehtia yksilön hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja ympäristön
kannalta oleellisen tiedon antamisesta suomeksi ja ruotsiksi. Nykyään kaikkien yksilöiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta edellyttäisi kielellisten oikeuksien
arvioimista myös muilla kielillä. Tämä tarkoittaisi vähimmillään suurimman vieraskielisen vähemmistön eli venäjän kielisten huomioimista venäjän kielisellä tiedottamista sekä englannin kielellä muiden vähemmistöjen. [89]
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Kielilain (423/2003) 32 § säätelee viranomaisten tiedottamista ja se velvoittaa
asianomaista ministeriötä huolehtimaan että tiedottaminen tapahtuu molemmilla
kansalliskielillä. Toisaalta säännöksen ilmaisua ”turvallisuuden kannalta olennainen tieto” ei voida määritellä kattavasti.
Oikeusministeriön ja Svenska Finlands folktingin mukaan lain tulkinta on yksiselitteinen eli viranomaistiedotteet on annettava aina kummallakin kotimaisella kielellä. Lisäksi tiedottamisen ohjeistuksia ja vastuita pitäisi viranomaisille selventää.
Svenska Finlands folkting muistuttaa, että Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka eivät tule toimeen suomenkielellä. Saamelaiskäräjien mukaan saamenkielisissä tiedotusvälineissä varoittaminen tulee hoitaa aina kaikilla kolmella saamen
kielellä (inarinsaame, kolttasaame ja pohjoissaame). Tiedotteet täytyy lukea Sami
Radiossa ja Lapin Radiossa sekä lisäksi julkaista kiireellisyydestä riippuen paikallislehdissä. Saamelaisväestössä on lapsia ja vanhuksia, jotka eivät osaa suomenkieltä. [89]
Uusi pelastuslaki (379/2011) astui voimaan 1.7.2011. Pelastuslaissa ei kuitenkaan ole nimenomaista säännöstä viranomaistiedotteiden antamisesta. Pelastuslain
32 §:n mukaan pelastustoimintaan kuuluu väestön varoittaminen. Lain 36 §:ssä on
säädetty pelastustoiminnan johtajan toimivaltuuksista, jonka mukaan pelastustoiminnan johtaja voi ryhtyä toimenpiteisiin vahinkojen rajoittamiseksi tai vaaran välttämiseksi. Toimenpiteitä ovat suojautumis- ja evakuointimääräykset, määrätä antamaan käyttöön kansalaisten omaisuutta sekä ryhtyä muihinkin pelastustoiminnassa
tarpeellisiin toimenpiteisiin. Uudistetussa laissa lisäksi määritetään selkeämmin jokaisen ihmisen ja yhteisön velvoitteet turvallisuuden ylläpitämisessä. Lain toisessa
luvussa määritetään yleiset toimintavelvollisuudet, jonka mukaan jokaisella on velvollisuus tulipalon tai muun vaaran havaittuaan varoitettava ilmoitettava vaarassa
olijoille ja tehtävä hätäilmoitus sekä velvoitteet yleiseen huolellisuuteen ja varovaiseen tulen käsittelyyn. [20]
Poliisilaissa (493/1995) ei nimenomaisesti säännellä viranomaistiedotteiden antamista. Sisäasiainministeriön poliisiosasto antoi viisi vuotta voimassaolevan ohjeen (SMDno/2008/596) 15.8.2008 viranomaistiedotteiden lähettämisestä ja hätätiedotteiden välitysjärjestelmän toiminnasta. Ohjeella vahvistetaan poliisihallinnossa
noudatettavaksi LVM:n 17.1.2008 antaman valmiusohjeen ([54]). Poliisiosaston ohjeistuksen mukaan kaikki viranomaistiedotteet välitetään Yleisradiolle ja välitysvelvollisille teleyrityksille Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kautta [89]. Uusi poliisilaki on astumassa voimaan vuonna 2014.
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Hätäkeskuslaitosta koskeva laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) astui voimaan 1.1.2011. Laissa määritetään hätäkeskuksen tehtävät. Hätäkeskuslaitoksen ohje operatiivisesta tiedottamisesta (HÄKE OPO/9/2009) määrittää yleiset linjaukset
hätäkeskuksen operatiivisesta tiedottamisesta sekä tiedottamisvastuut. Viranomaistiedotteiden välitysvelvollisuudesta ohjeessa viitataan liikenne- ja viestintäministeriön valmiusohjeeseen 1/2008. Varmistettavia asioita ovat: [89]
1. tiedote annetaan oikeaa lomaketta käyttäen,
2. tiedotteen antava viranomainen on merkitty,
3. mitä on tapahtunut ja missä,
4. mahdollinen arvio tilanteen kestosta ja seuraavan tiedotteen ajankohdasta sekä
5. ”tilanne ohi”-ilmoitus.
Hätäkeskuslaitoksen ohjeen mukaan hätäkeskus ei voi oma-aloitteisesti lähettää
kohdennettua viranomaistiedotetta tai ulkohälyttimillä annettavaa yleistä vaaramerkkiä, vaan ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen käskystä. Viranomaistiedotteen se voi kuitenkin antaa mikäli kyseessä olevaan viranomaiseen ei saada yhteyttä
ja vaara on välitön. [89]
Liikenne- ja viestintäministeriön ohjeistuksessa painotetaan verkkoyrityksen
velvollisuutta hallinnassaan ja päätäntävallassaan olevan viestintäverkon osalta
huolehtimaan, että kyseisessä verkossa voidaan hätätiedotteet välittää. Valtiolle koituvista kustannuksista vastaa Huoltovarmuuskeskus. [89]
Viranomaistiedottamiseen liittyvä lainsäädäntö on suppeaa, eikä se anna viranomaisille nimenomaista toimivaltaperustaa eikä konkreettisia toimintaohjeita. Sisäasiainhallinnon lainsäädännössä ei ole ollenkaan viranomaistiedottamiseen liittyvää sääntelyä. Sääntelyä on tarkennettu ohjeilla, joista keskeisin on liikenne- ja
viestintäministeriön ohje viranomaistiedotteiden lähettämisestä ja hätätiedotteiden
välitysjärjestelmän toiminnasta (valmiusohje 17.1.2008, [54]). Ohjetta on sovellettu
sisäasiainhallinnossa, vaikka se on varsinaisesti tarkoitettu välitysvelvollisille teleyrityksille. Valmiusohjeessa todetaan viranomaisilla olevan päätäntävalta tiedotteen kielille. Tämän soveltaminen omaan toimintaan on aiheuttanut epätietoisuutta
viranomaisten velvollisuuksista. Ohjeistuksessa neuvotaan pelkästään pyrkimään
kaksikielisyyteen, vaikka kielilaki (423/2003) nimenomaan velvoittaa siihen. Myös
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ennalta tiedettävien teleliikenteen häiriöiden ilmoitusvastuu on epäselvä. Hätäkeskukselle ja operaattorille on epäselvää kumman vastuulla ilmoittaminen on. [89]
3.3.3 Viranomaistiedotteiden kääntäminen
Viranomaistiedottamisessa iso ongelma on se, että viranomaisilla ei yleensä ole valmiutta antaa viranomaistiedotteita muulla kuin suomen kielellä. Viranomaistiedotteet sisältävät pääsääntöisesti ihmisten hengen, terveyden ja turvallisuuden sekä
omaisuuden ja ympäristön kannalta oleellista tietoa, joten ne olisi saatava toimitettua kaikkien kyseisellä alueella olevien ihmisten tietoisuuteen. Lain mukaan koko
maassa pitäisi tiedottaa myös ruotsin kielellä. Viranomaistiedotteita ei voida kääntää etukäteen, koska tilanteita ei voida ennakoida riittävällä tarkkuudella. Käännösohjelmia ei voida käyttää, koska käännöksen oikeellisuudesta täytyy olla varma.
Lisäksi käännösohjelmat eivät osaa tulkita kielen vivahteita oikein. [89]
Kääntämisvastuu on viranomaistiedotteen antaneella viranomaisella. Kääntämisresurssien lisääminen kaikille viranomaisille ei ole kuitenkaan järkevä eikä edes
mahdollinen vaihtoehto. Yhtenä vaihtoehtona on, että viranomaiset tekevät sopimuksen jonkin käännöstoimiston kanssa. Tällöin käännöstoimiston tulisi olla ympärivuorokautisessa valmiudessa ja tunnettava viranomaisten käyttämä terminologia hyvin. Viranomaiset olisivat kuitenkin vastuussa viranomaistiedotteen sisällöstä. Nämä aiheuttavat sen, että käännöstoimiston tulisi olla hyvin läheisessä toiminnassa viranomaisten kanssa. [89]
Viranomaistiedotteiden kääntäminen keskitetyssä valtion kielipalveluyksikössä
kuuluu ainoastaan valtion viranomaisia, joten pelastuslaitokset jäisivät ulkopuolelle. Lisäksi valmiudet virka-ajan ulkopuolella toimimiseen on selvittämättä. Jotta
viranomaistiedotteiden kääntäminen olisi nopeaa ja toimisi ympärivuorokautisesti, tulisi kääntäminen keskittää yhteen ympärivuorokautisesti toimivaan yksikköön
eli käytännössä hätäkeskukseen. Viranomaistiedotteet menevät tällä hetkellä pääsääntöisesti hätäkeskuksen tai poliisin johtokeskuksen kautta. Poliisien ohjeistusta
pitäisi muuttaa siten, että sekin toimittaisi viranomaistiedotteet aina hätäkeskuksen kautta. Tällöin voitaisiin keskittää käännösresurssit yhteen hätäkeskukseen, jolloin kyseinen hätäkeskus rutinoituisi viranomaistiedotteiden kääntämisessä ja välittämisessä. Mikäli kaikki viranomaistiedotteet välitettäisiin hätäkeskuksen kautta, siirtyisi sen vastuulle myös viranomaistiedotteiden päivittämien tarkoitukseen
sopivalle internetsivulle. Hätäkeskuksen kääntämisvastuusta pitäisi säätää lailla ja
kääntämisvastuussa olevalle hätäkeskukselle pitäisi varata tarvittavat lisäresurssit.
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Lisäksi eri viranomaisten ohjeistukset pitäisi yhtenäistää ja tarkentaa. [89]
3.3.4 Parannusehdotukset
Työryhmä tarkasteli viranomaistiedotteiden antamiseen, lähettämiseen ja kääntämiseen liittyvät säädökset ja ohjeet, viranomaisten toimintatavat, mahdolliset haasteet
ja kehittämiskohteet. Työnsä perusteella työryhmä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä: [89]
• Laissa tulisi säätää viranomaistiedotteiden antamisen vastuita ja viranomaisten toimivaltaa, koska niistä ei ole nimenomaisesti säädetty laissa. Sääntelyn
puute aiheuttaa epäselvyyksiä, etenkin silloin kun yksilön tai yrityksen toimintaa rajoitetaan ja siitä koituu taloudellista vahinkoa. Lailla saataisiin selkeä juridinen perusta toiminnalle. Ehdotuksen mukaan laissa tulisi määritellä
toimivalta viranomaistiedotteen antamiseen ja kenen vastuulle kääntäminen
kuuluu.
• Viranomaistiedotteiden antamisesta ja kääntämisestä pitäisi antaa yleisohje sisäasiainhallinnon alaisille viranomaisille. Tällä hetkellä ne usein soveltavat
liikenne- ja viestintäministeriön teleyrityksille tarkoitettua valmiusohjetta viranomaistiedotteiden lähettämisestä. Yleisohjeella pitäisi viranomaistiedotteiden välitys keskittää yhteen paikkaan eli hätäkeskukseen, jotta osaaminen säilyisi riittävällä tasolla. Hätäkeskuksen vastuulle pitäisi siirtää viranomaistiedotteiden kääntäminen ja kääntämisvastuut pitäisi ratkaista säädöstasolla.
• Hätätiedotteiden alueellinen lähetys täytyy mahdollistaa. Tällä hetkellä hätätiedote välitetään aina valtakunnallisesti, jolloin varoitettava alue on liian suuri ja lähetyskynnys on korkea. Myös viranomaistiedotteiden jakelutekniikkaa
tulisi kehittää ja kohdennettujen viranomaistiedotteiden käytöstä täytyy tulla
todellinen nykyistä varoitusjärjestelmää täydentävä järjestelmä. Uutta viestintäteknologiaa pitäisi hyödyntää entistä suunnitelmallisemmin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi yhteisen kriisi- ja onnettomuusportaalin kehittäminen
ja käyttöönotto sekä sosiaalisen median hyödyntäminen.
3.3.5 Uusi laki vaaratiedottamisesta
Lainsäädännössä ja viranomaisten ohjeistuksissa on ollut puutteita ja ristiriitoja.
VIRANTA-työryhmän loppuraportin pohjalta perustettiin työryhmä jonka tarkoi52

tuksena oli vuoden 2011 aikana valmistella lakiesitys viranomaistiedottamiseen
liittyen. Eduskunta hyväksyi uuden lain vaaratiedotteesta ja muutoksen hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010) 19.6.2012 [14]. Laki vaaratiedotteesta
(466/2012) annettiin 10.8.2012 ja se astuu voimaan 1.6.2013 [21].
Hallituksen esityksen [26] mukaan lain tarkoitus on selkeyttää viranomaistiedottamista radiossa ja televisiossa. Laissa määritetään mitä viranomaistiedotteella tarkoitetaan, selkeytetään viranomaisten ja teleyritysten toimintaa sekä varmistetaan
kielilain (423/2003) toteutuminen. Kielilain asettaman velvoitteet täyttämisessä on
viranomaistiedottamisessa ollut jatkuvasti ongelmia. Hätäkeskuslaitoksessa ennakkoon tiedettyjen huolto- ja korjaustöiden aiheuttamista häiriöistä ilmoittaminen on
koettu ongelmalliseksi, koska tiedottamisvastuuta ei ole säädöksissä määritetty. Viranomaistiedotteiden terminologia on aiheuttanut sekaannuksia, joten hallituksen
esityksen mukaan termeistä hätätiedote ja muu viranomaistiedote pitää luopua. Uutena nimikkeenä käytettäisiin termiä vaaratiedote. Vaaratiedote ei käsitä tekstiviestillä annettavaa kohdennettua viranomaistiedotetta, jolla voidaan täydentää vaaratiedotetta. Esityksessä todetaan sen kuitenkin olevan tärkeä keino varoittaa väestöä
alueellisesti.
Televisiotoimintaa harjoittavia ei velvoiteta hankkimaan alueellista tiedottamista mahdollistavaa tekniikkaa vaikean ja kalliin toteuttamisen vuoksi. Toisaalta alueellisen tiedottamisen mahdollistamista pidettiin työryhmässä tärkeänä, joten sisäasiainministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä jatketaan selvitystyötä. Vaaratiedotteiden antamisen toimivallan selkeyttämisen ja yhdenmukaistamisen sekä ohjeistuksen ja oppaan oletetaan vähentävän tiedotteiden ja epäselvien tilanteiden määrää. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot viranomaistiedottamiseen
kytköksissä olevilta toimijoilta. Useissa lausunnoissa pidettiin Hätäkeskuslaitosta
soveliaimpana tahona avustamaan tiedotteiden kääntämistä. Hätäkeskuslaitoksen
velvoitetta avustaa käännöstyössä vaatii työn organisointia ja resursointia siten, että hätäkeskuksilla on jatkuvasti käytettävissä käännöstyön osaavaa henkilökuntaa.
[26]
Uusi laki vaaratiedotteesta koskee radion ja television kautta välitettäviä tiedotteita. Aikaisemmin käytetyt hätätiedotteen ja muut viranomaistiedotteet yhdistetään vaaratiedotteeksi. Lain myötä vaaratiedote tulee antaa aina sekä suomen että ruotsin kielellä. Lisäksi saamelaisten kotiseutualueelle, joka on määritetty saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995), kohdistuvasta vaarasta on vaaratiedote
annettava mainitulle alueelle myös saamen kielellä. Viranomainen toimittaa vaara-
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tiedotteen aina Hätäkeskuslaitokselle, joka toimittaa sen edelleen Yleisradiolle. Vaaratiedote välitetään väestölle radion välityksellä. Lisäksi se voidaan välittää television välityksellä, mikäli vaaratiedotteen antava viranomainen niin päättää. Vaaratiedote välitetään väestölle välittömästi. Viranomaiset joilla on oikeus antaa hätätai muu viranomaistiedote saavat antaa myös vaaratiedotteen. Poikkeuksena tähän on lentopelastuskeskuksen antamistoimivallan siirtäminen Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lisäksi Elintarviketurvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupaja valvontavirasto, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus sekä ministeriöt saavat uuden lain myötä antaa vaaratiedotteita. Vaaratiedotteiden kääntämisestä on
Hätäkeskuslaitokselle määrätty velvollisuus avustaa vaaratiedotteen antavaa viranomaista käännöstyössä toisen kotimaisen kielen osalta. Laki hätäkeskustoiminnasta
annetun lain muuttamisesta (467/2012) lisää hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin (692/2010) Hätäkeskuslaitokselle velvoitteen vaaratiedotteiden lähettämisestä
ja käännöstyössä avustamisesta. Vaaratiedotteen antava viranomainen vastaa kuitenkin tiedotteen ja sen käännöksen oikeellisuudesta. [21]
Uuden vaaratiedote lain (466/2012) [21], [26] myötä hätäkeskuksille lisättiin tehtäväksi avustaa vaaratiedotteiden kääntämisessä toiselle kotimaiselle kielelle. Lain
8 §:n 2 momentin nojalla valtioneuvoksen asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä vaaratiedotteen kääntämiseen. Hätäkeskuslaitos antoi lausunnon [89,
liite: 4] VIRANTA-työryhmän raportin pohjalta. Lausunnossa esitettiin Hätäkeskuslaitoksen eriävä mielipide raportin ehdotukseen viranomaistiedotteiden kääntämisestä vastuun keskittämiseksi Hätäkeskuslaitokselle. Eriävä mielipide liittyy lähinnä lisääntyvän työn kustannusten korvaamiseen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan keskitetysti yhden hätäkeskuksen kautta on mahdollista hoitaa viranomaistiedotteiden
kääntäminen, mikäli uusiin henkilöresursseihin, kielikoulutukseen ja toimintojen
muutoksiin löytyy lisämäärärahoja.

3.4 Kansainvälinen kehitys
Muiden maiden viranomaistiedottamisen tilaa selvitetään ”Selvitys viranomaistiedotteiden antamisesta” -raportin [89] liitteessä 3 ja Hallituksen vaaratiedote lain esityksessä [26]. Selvitystyössä keskityttiin Ruotsiin ja Tanskaan sekä maihin joissa on
useita virallisia kansalliskieliä.
Ruotsissa ja Tanskassa väestön varoittamiseen käytetään radiota, televisiota ja
ulkohälyttimiä. Myös toimintamalleissa on paljon yhteistä Suomeen verrattuna. Tie54

dotteiden lähettämisen perustelut ja suhteelliset määrät ovat samoja. Viestiketjuissa on pieniä eroja välityspisteiden osalta. Tiedotteet lähetetään yleisesti pelkästään
yhdellä kotimaisella kielellä. Tiedotteiden kohdentamiseen ei ole käytössä mitään
erikoisia tekniikoita, vaan tiedotteet lähetetään joko valtakunnallisesti tai karkealla kohdistamisella. Ruotsissa ja Tanskassa on mahdollisuus rekisteröityä käyttäjäksi
SMS-tekstiviestien lähettämiseen perustuvaan järjestelmään. CBS-viestijärjestelmää
ei ole käytetty. [26]
Ruotsissa tiedotteet annetaan joko tärkeänä yleisötiedotteena (viktigt meddelande
till allmänheten), joka jakautuu varoitustiedotteeseen ja informaatiotiedotteeseen, tai
viranomaistiedotteena (myndighetsmeddelande). Ydinvoimaloiden lähialueille on valmius antaa ydinvoimahälytys (kärnkraftslarm). Tärkeä yleisötiedote voidaan antaa
televisiossa, radiossa ja ulkohälyttimillä. Lisäksi ne julkaistaan Sveriges Radion internetsivuilla. Sveriges Radiolla on käytössä informaatiojärjestelmä OJJE, joka mahdollistaa mm. tiedottamisen onnettomuuksista ja liikennehäiriöistä, sähkönkulun
häiriöistä sekä teleliikennehäiriöistä. Ruotsissa on pohdittu tärkeän yleisötiedotteen
antomahdollisuutta web-sovelluksena ja tekstiviestinä. [89, liite: 3]
Belgiassa väestön varoittaminen hoidetaan tiedotusvälineiden kautta kahdella
pääkielellä hollanniksi ja ranskaksi. Länsiosassa saksaa äidinkielenään puhuville
tiedotteet käännetään saksaksi, jos vaara kohdistuu kyseiselle alueelle. Tiedottamisen sisällöstä vastaa sisäasianministeriön kriisikeskus. Radiota ja televisiota käyteään valtakunnalliseen ja alueelliseen tiedottamiseen. Kriisikeskus on suoraan yhteydessä uutistoimisto Belgaan (vastaa Suomen STT:tä), johon he voivat suoraan syöttää viranomaistiedotteita. [26]
Sveitsissä tiedotteen antava kantoni on vastuussa tiedotuksesta. Kansalliset hälytykset annetaan kolmella virallisella kansalliskielellä: saksaksi, ranskaksi ja italiaksi. Retoromaaniksi tiedotteita ei anneta vaikka sekin on virallinen kansalliskieli.
Alueellisen tiedotteen antamisessa sovelletaan kyseisen kantonin kielilakia. Tiedotteet välitetään radioasemien kautta. Lisäksi varoittamiseen voidaan käyttää hälytyssireeneitä. [26], [89, liite: 3]
Aikaisemmin Kanadassa oli kehitteillä internetin välityksellä toimiva järjestelmä, joka olisi toiminut monikielisenä applikaationa tarjoten eri viestikanavia käyttöön, kuten TV, radio, satelliitit, IPTV, internet ja matkapuhelinverkot. Syyskuussa
2009 kehityksestä luovuttiin ja vastuu julkisten varoituksien välityksestä siirrettiin
Palmorex Communications nimiselle yksityiselle mediayhtiölle. Muutoksen myötä
kehitteillä on kansallinen varoitusjärjestelmä nimeltään All Channel Alert (ns. Pal-
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morex-järjestelmä). Järjestelmään voivat EMO:iden (Emergency Management Office) virkamiehet luoda varoitusviestejä. Varoitusviestit tallentuvat varoitusviestiarkistoon, josta tiedotusvälineiden edustajat voivat noutaa niitä julkaistavaksi. Kansalaiset voivat myös suoraan tilata järjestelmästä varoitukset itselleen sähköpostina
tai RSS-syötteenä. Uuden järjestelmän tarkoitus on taata varoitusviestien nopea ja
keskitetty saatavuus. EMO:t ovat vastuussa varoitusviestien sisällöstä. Kanadassa
on käytössä myös Amber Alert -hälytysjärjestelmä, jota käytetään lapsisieppaustapauksissa. Siepatun lapsen välittömän vaaran tapauksessa tiedote välitetään moottoriteiden varsilla sijaitseville tiedotustauluille, radioon ja televisioon. Tiedotteessa
kuvaillaan siepattu lapsi, epäilty sieppaaja ja siihen liittyvät ajoneuvot. [89, liite: 3]
Edellä esitettyjen maiden osalta viranomaistiedottamisen tila ja toimintamallit vastaavat Suomen käytänteitä. Yleisesti tiedotusvälineiden rooli on merkittävä. Uusien sähköisten järjestelmien ja mobiililaitteiden hyödyntämisessä Suomi on
muutamia maita jäljessä. Suomessa iso puutos on se, että muut kuin tiedotusvälineet
eivät voi tilata ensitiedotteita itselleen. Esimerkiksi kaupunkien ja kuntien viestinnästä vastuulliset haluaisivat saada ensitiedotteet itselleen [40]. Olosuhteet ja todelliset vaarat vaihtelevat eri maissa, joten erilaisten järjestelmien kokeilussa täytyisi
olla aktiivisempia, jotta käytänteitä voitaisiin paremmin arvioida.
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4 Hälytys- ja hätäviestintäjärjestelmät
ERS-järjestelmiä (Emergency Response Systems) käytetään organisaatioissa avuksi
hätätilanteisiin reagoimisessa. Nämä järjestelmät kattavat viestinnän, tiedon keruun
ja analysoinnin sekä päätöksenteon reagoimisesta. Järjestelmiä ei käytetä usein,
mutta silloin kun käytölle on tarvetta, on niiden toimittava hyvin ja virheettömästi.
ERS-järjestelmät ovat aikariippuvuuden lisäksi myös tiedosta vahvasti riippuvaisia.
[4]
ECS-järjestelmä (Emergency Communication System) käsittää pelkän viestinnän. Ne ovat yleensä tietokonepohjaisia ja suunniteltu tukemaan useiden eri viestintäkanavien ja -teknologioiden liittämistä järjestelmään. Järjestelmä mahdollistaa kaksisuuntaisen kommunikoinnin. Yksisuuntaisesta hätäviestintäjärjestelmästä
käytetään yleensä nimeä ENS (Emergency Notification System).

4.1 Olemassa ja kehitteillä olevat järjestelmät
Luvussa listataan ja esitellään olemassa olevia järjestelmiä. Erilaisissa hankkeissa
ja projekteissa on kehitetty järjestelmiä kriisitiedottamiseen. Näistä kuitenkin harva
on päätynyt käyttöönottoon asti. Syitä on monia. Monen organisaation yhteistyössä toteuttamien tuotteiden hallinnoinnissa ja rahoituksessa on ollut epäselvyyksiä.
Kuka vastaa ylläpidosta hallinnollisesti ja rahallisesti on usein epäselvää. Useista internetsivustoista ja järjestelmistä saadaan syötteinä tietoa ulos. Näillä syötteillä saadaan helposti laajennettua omaa järjestelmää ja lisättyä käyttäjälle tarpeellista tietoa.
Syötteiden alkuperästä on oltava kuitenkin varmoja ja niiden alkuperä on mainittava käyttäjälle.
4.1.1 Internetsivustoon perustuvat järjestelmät
LUOVA eli luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmä on valtion johdon ja turvallisuusviranomaisten käyttöön rakennettu varoitusjärjestelmä. Järjestelmä tuottaa
tilannekuvaa ympärivuorokautisesti ja se on ennalta varoittava järjestelmä. Järjestelmä sisältää jatkuvan valmiuspäivystyksen ja tietojärjestelmän, joiden avulla seurataan maailmanlaajuisesti eri tietolähteitä sekä analysoidaan uhkia, riskejä ja toteu57

tuneita luonnononnettomuuksia. Järjestelmää käyttävät valtion johdon ja turvallisuusviranomaisten tilannekeskukset. Tuotettu tieto voidaan tulevaisuudessa välittää väestölle kehitteillä olevilla ja väestölle suunnatuilla varoitusjärjestelmillä. LUOVA sisältää seuraavat luonnononnettomuudet: [56]
• myrskyt (Eurooppa)
• hirmumyrskyt (koko maailma)
• ukkospuuskat (Suomi)
• trombit (Suomi)
• runsas salamointi (Suomi)
• taajamatulvat (Suomi)
• runsas lumisade (Eurooppa)
• vesistötulvat (Suomi)
• merivedenkorkeus (Suomi)
• metsäpalot (Eurooppa)
• tsunamit (koko maailma) sekä
• maanjäristykset (koko maailma).
Ilmatieteen laitoksen turvallisuuspäivystys laatii Suomen maa- ja merialueille väestölle tarkoitettuja varoituksia ympärivuorokautisesti. Varoitusjärjestelmää päivitetään kokoajan ja sen tarkoitus on antaa etukäteistietoa maatamme lähestyvästä vaarallisesta tai haitallisesta säätilanteesta jopa 3–5 vuorokautta ennen tapahtumaa.
Useimmat varoitukset annetaan kolmiportaisina, joka kertoo selkeästi väestölle tapahtuman vaarallisuuden ja vaikuttavuuden. Uudet varoitukset kattavat seuraavat
ilmiöt: hellejakso, pakkanen, runsas sade, tuuli merellä, tuuli maalla, ukkospuuskat,
merivedenkorkeus, aallot ja liikennesää. [75]
Samoja

piirteitä

omaa

Euroopan

laajuinen

Meteoalarm

(http://www.meteoalarm.eu), joka näyttää säähän ja ilmastoon liittyvät varoitukset koko Euroopan alueelta. Se on kuitenkin tarkoitettu suoraan väestön
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käyttöön. Sivustolta saa yhdellä vilkaisulla ajantasaiset tiedot seuraavaa kahta
vuorokautta koskien. Tieto esitetään värikoodien ja kuvasymbolien avulla.
Kriisiportaalin (myös kriisiviestinnän kansalaisportaalin) on tarkoitus tarjota
normaalioloissa kansalaisille perustietoa ja ohjeistusta varautumisesta ja uhista. Perustietojen lisäksi kriisiportaalissa on linkit tarkempaa tietoa sisältäviin viranomaisten sivustoihin. Vakavissa uhka- ja kriisitilanteissa sitä käytetään avuksi, mikäli tapaus koskee Suomea tai merkittävää joukkoa ulkomailla olevia Suomen kansalaisia.
Sen tarkoitus on tukea ja täydentää hallituksen ja pääministerin sekä erityisviranomaisten verkkoviestintää. Tällöin normaaliajan etusivu korvataan kriisisivulla, jolloin kansalaiset löytävät nopeasti ja helposti luotettavan ja olennaisen viranomaistiedon kulloistakin kriisiä koskien. Kriisitilanteissa sivusto sisältäisi myös vuorovaikutteisia osia, joiden avulla kansalaiset ja yhteisöt voivat toimittaa viranomaisille lisätietoja. Aineisto tuotetaan sekä normaalioloissa että kriisitilanteissa kolmikielisenä (suomi, ruotsi ja englanti). Portaalin tekninen ratkaisu on valmis, mutta
julkistamisesta ja käyttöönotosta ei ole tehty päätöksiä. Ongelmana on ollut toimitusorganisaation resursoinnin ja varallaolon kysymykset sekä toimintamallin puute
muiden hallinnonalojen osallistumisesta sivuston ylläpitoon. [46], [75]
Helsinkiturva on seudullinen turvasivusto. Sen tarkoituksena on parantaa kansalaisten riskitietoisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia, välittää tietoa onnettomuuksista ja häiriötilanteista, toimia Helsingin seudun eri viranomaisten yhteisenä kriisiviestintäkanavana internetissä sekä koota eri viranomaisten tuottamaa turvallisuustietoa ja -ohjeistusta sivustolle normaalitilanteessa. [28], [47]
Internetissä on myös paljon muiden viranomaisten ja organisaatioiden sivustoja,
joilla on tietoa voimassaolevista varoituksista:
• Liikenneviraston internetsivuilta löytyy voimassa olevat liikennevaroitukset
ja häiriöt liikenteessä. (http://alk.tiehallinto.fi/alk/)
• Ilmatieteenlaitoksen internetsivuilta löytyy voimassa olevat säävaroitukset.
(http://ilmatieteenlaitos.fi/)
• Ulkoasiainministeriö antaa matkustustiedotteita, jotka ovat maakohtaisia
matkaturvallisuuteen liittyviä tiedotteita. Niitä julkaistaan maista joista edustot pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa eli lähes 200 maasta. Matkustustiedotteiden tarkoitus on tukea matkustajan päätöksentekoa tarjoamalla informaatiota. Tietyille alueille kohdistuvia suosituksia matkustamisen välttämiseksi annetaan vain perustellusti. [75]
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• Tilannehuone.fi on internetissä toimiva palvelu, joka kokoaa hälytystiedot Pelastustoimen julkisesta hälytystietolistasta, 112infosta ja Pronto-listasta. Hälytyksiä voi selailla listalta tai kartalta. Hälytykset sijoitetaan karttapohjalle kunnan nimen perusteella eli sijainnit eivät ole tarkkoja. Käyttäjät voivat lisätä hälytykseen kommentteja, tarkennuksia, kuvia sekä linkkejä hälytystä koskeviin
uutisiin. (http://www.tilannehuone.fi/)
• Lähivinkki (Grafetee) on sosiaalisen median palvelu, jossa kansalaiset voivat
merkata tapahtumia karttapohjalle joko internetissä tai Grafetee-mobiilisovelluksella. Mobiilisovellus paikantaa automaattisesti käyttäjän, jolloin tapahtuma lisätään karttapohjalle suoraan oikeaan paikkaan. Ilmoitukseen voi sisällyttää myös kuvia ja videoita. Palvelu näyttää viestit kartalla sijainnin perusteella. Poliisi on luvannut seurata ja kommentoida käyttäjien lisäämiä merkintöjä, mutta se ei ota vastuuta palvelusta tai sen sisällöstä. [76], [53]
4.1.2 Muuhun tiedotuskanavaan perustuvat järjestelmät
VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus) on kehittänyt UHHA-projektissa (Uhkatilanteiden Hallinta) tilannekuvajärjestelmää. Järjestelmä on tarkoitettu CBRNEja luonnononnettomuustilanteisiin. Järjestelmä kerää, yhdistää ja analysoi tietoa eri
kanavista uhkatilanteisiin liittyen. Näiden tietojen pohjalta muodostetaan tiedon
välityksen malli, joka sisältää uhkakohteen monitoroinnin, tilannekuvan muodostamisen, tiedon välityksen, hälytysten tekemisen ja kansalaisten varoittamisen. [60]
Projektissa ilmeni, että on parempi kehittää järjestelmä, joka voidaan integroida jo olemassa oleviin uhkatilanteen hallintajärjestelmään. Projektin aikana koettiin
ongelmalliseksi tiedon rajaaminen, etsiminen ja yhdistäminen tiedon määrän kasvaessa sekä olennaisen tiedon poimiminen ja esittäminen. Projektin aikana todettiin
myös järjestelmän kaupallistamiseen liittyvä ongelma. Kuka maksaa järjestelmän?
[60]
Japanissa on käytössä JMA:n (Japan Meteorological Agency) ylläpitämä automaattinen viestipohjainen hälytysjärjestelmä EEWS (Earthquake Early Warning System) maanjäristyksistä varoittamiseen. Japani sijaitsee hyvin maanjäristysherkkällä
alueella, joten niihin varautuminen vaatii erityistä huomiota. Varoituksen ei tarvitse tulla kovin paljoa ennen varsinaista tapahtumaa, koska väestöllä on selvät toimintaohjeet tiedossa. Jopa 60 sekunnista on merkittävä hyöty maanjäristysten vaikutusten vähentämisessä. EEWS jakautuu kahteen vaiheeseen: maanjäristyksen ha60

vaitsemiseen ja varoituksen välittämiseen. Maanjäristyksen havaitseminen perustuu maanjäristyksen lähdealueille sijoitettuihin seismografeihin. Varoituksen välittämiseen vaara-alueelle käytetään radiota, televisiota ja matkapuhelimia. Lisäksi hälytykset välitetään erityisen riskin kohteille tarvittavien toimien aloittamiseksi kuten junien vauhdin hidastaminen ja tehtaiden alasajo. [95]
Maanjäristyksen havaitsemisen ja tuhojen alkamisen välinen ero syntyy järistyksen aiheuttamista erilaisista aaltotyypeistä. Primääriaalto etenee nopeammin kuin
suurempaa tuhoa aiheuttava sekundaariaalto. Lisäksi seismografeja on sijoitettu yhteensä yli 1 000 kappaletta ympäri Japania. Mikäli primääriaalto havaitaan, mitataan
sitä neljän sekunnin ajan väärien hälytysten poissulkemiseksi. Tämän jälkeen tieto
välittyy JMA:lle, jossa erilaisilla algoritmeilla analysoidaan ja paikannetaan maanjäristys. Viestiketjuun kuluvan ajan vuoksi järjestelmä sopii vain yli 100 kilometrin
päässä seismografista sijaitsevan väestön varoittamiseen. Voimakkuuden ja sijainnin lisäksi seismisellä intensiteetillä on vaikutuksensa mahdollisesti aiheutuvaan
vaaraan ja tuhoon. Varoitusten kohdentamiseksi JMA on jakanut Japanin 188 alueeseen. Itse varoittamiseen käytetään kahden tasoisia viestejä: ANF (advanced notice
forecasts), joka on tarkoitettu asiantuntijoille ja erityisryhmille sekä EAW (earthquake alert warnings), joka on tarkoitettu väestön varoittamiseen. Kolmen ensimmäisen
vuoden aikana ANF-tiedotteita lähetettiin 1 713, joista virheellisten viestien osuus
oli alle 2 %. Väestölle annettava EAW:n lähettämiseen tarvitaan rajan ylittävä mittaustulos kahdelta asemalta. Molemmat viestit saadaan lähetettyä 60 sekunnin sisällä maanjäristyksen havaitsemisesta. EAW hoidetaan ensitiedotteella, joka sisältää ainoastaan vaara-alueiden tiedot. Tilannetta voidaan päivittää uusilla tiedotteilla, jotka sisältävät tarkempaa tietoa maanjäristyksen kohdasta ja voimakkuudesta.
Japanissa laki velvoittaa yleisradioyhtiön välittämään hätätiedotteet väestölle, EAW
mukaan lukien, omistamiensa televisio- ja radiokanavien välityksellä. Hätätiedotteet välitetään japanin, englannin, mandariinikiinan, korean ja portugalin kielillä.
Lisäksi muiden yhtiöiden kanavista lähes kaikki televisiokanavat ja puolet radiokanavista välittävät hätätiedotteet. JMA käyttää myös CBS-järjestelmää tekstiviestien
välittämisessä. [95]
Vuonna 2011 Japaniin iski voimakas maanjäristys ja sitä seurannut tsunami. Kyseisestä Tohokun maanjäristyksestä annettiin erityisryhmälle varoitus 5,4 sekunnin
ja väestölle 8,6 sekunnin kuluttua ensimmäisistä havainnoista. 129 kilometrin päässä maanjäristyksestä sijaitsevaan Sendain kaupunkiin varoitus saapui 15 sekuntia
ennen sekundääriaaltoa ja 373 kilometrin päässä sijaitsevaan Tokioon varoitus saa-
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pui 65,1 sekuntia ennen maanjäristystä. Varoitukset lähetettiin radion ja television
välityksellä sekä lisäksi 52 miljoonaan matkapuhelimeen. [95]
Asukkaiden turvallisuuden ylläpito on tärkeää etenkin kuntien ja yliopistojen
kampuksien viranomaisille. Yhdysvalloissa yliopistot ja kunnat käyttävät suuria
summia rahaa hankkiakseen järjestelmiä, joilla hätätilanteessa saadaan välitettyä
tietoa. [93]
Kiinteistöihin asennettavia tai kiinteistöä koskevia hälytysjärjestelmiä (e.g.
Capricoden AlarmConnect, Honeywellin Notifier: Mass Notification) on myös paljon. Niitä käytetään tiedottamaan esimerkiksi tulipaloista, murroista ja tuotantohäiriöistä. Hälytyksen lähteitä ja kohteita voidaan lisätä helposti. Palvelut tehdään
usein mittatilaustyönä ja hälytykset saadaan halutessa tekstiviestinä, sähköpostina, ponnahdusikkunalla työpisteille sekä kiinteillä sireeneillä ja opastustauluilla.
Yliopistojen kampuksien hälytysjärjestelmiä (e.g. AtHocin IWSAlerts) on kehitetty paljon Yhdysvalloissa. Näissä ja muissa laajoissa järjestelmissä on usein laajennettavuus sosiaalisen median palveluihin ja organisaation hierarkiaan pohjautuva
kohdennettu tiedottaminen.
Massatekstiviestijärjestelmän käyttöön ottamisesta on keskusteltu aktiivisesti
Aasian tsunamin jälkeen. Onnettomuuden aikana Suomessa kokeiltiin ensimmäisen kerran viranomaisten toimesta tiedotteiden lähettämistä tekstiviestinä matkapuhelimiin [55]. Vuonna 2005 Viestintäviraston julkaiseman työryhmäraportin Tekstiviestijärjestelmät väestön varoittamisessa [87] selvitettiin kahta perusmenetelmää:
normaalit tekstiviestit ja soluyleislähetys. Selvityksessä tarkasteltiin kyseisten menetelmien soveltuvuutta viranomaistiedottamiseen sekä teleyrityksille järjestelmien
rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Vuonna 2009 kohdennettujen
viranomaistiedotteiden lähettämistä selvittänyt työryhmä jätti esityksen massatekstiviestijärjestelmän käyttöön ottamisesta [55] liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä ehdotti yksimielisesti, että liikenne- ja viestintäministeriö tekisi päätöksen
viranomaisten ja teleoperaattoreiden yhteisen kohdennettujen viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmän rakentamisesta. Järjestelmän käyttöönotto on siirtynyt kokoajan myöhemmäksi. Isoimpina syinä on ollut järjestelmän kehitykseen ja ylläpitoon liittyvien kustannusten ja vastuiden jaottelussa.
Työryhmän ehdotuksessa kohdennettujen viranomaistiedotteiden käyttöönotosta väestön hälyttämisen ja varoittamisen tukena [55] on kuvattu tarkemmin eri kokousten ja selvitystöiden kulkua. Vuoden 2008 joulukuussa pidetyssä viranomaisten yhteiskokouksessa todettiin monia ongelmia liittyen sen hetkiseen tilanteeseen
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järjestelmän rakentamiseksi. Viiveen koettiin olevan liian iso, koska ensitiedosta tilaajan tavoittamiseen kuluva aika saattaa olla useita tunteja. Radion ja TV:n osalta
viive viestin kirjoittamisesta sen julki tulemiseen on vain minuuteista kymmeniin
minuutteihin. Toinen ongelma oli operaattoreiden tarjouksesta puuttuneet kustannusarviot. Keskusteluissa kuitenkin painotettiin, että tarve kohdennettujen viranomaistiedotteiden käyttöön on olemassa ja asia on tärkeä, mutta samalla ministeriöt
ilmoittivat ettei niillä ole osoittaa varoja järjestelmän toteuttamiseen. Liikenne- ja
viestintäministeriö todettiin parhaaksi tahoksi asian hoitamiseksi ja valtion puolen
koordinoijaksi.
Ministeriöiden viiveeseen vetoaminen ja Yleisradion kautta kulkevan viestin perillemenoajat ovat ristiriitaisia. Viranomaistiedottamisessa yhden tunnin kestoa ei
pidetä pitkänä aikana. Huomiotta on jätetty myös se, että kaikkien vastaanottajien
osoitteita ei tarvitse hakea ennen lähettämisen alkamista, vaan viestejä voidaan alkaa lähettämään heti kun joitain vastaanottajia on tiedossa. Ei voida kuitenkaan
olettaa, että kaikki kansalaiset olisivat seuraamassa televisio tai radio lähetystä ja
näin ollen olisivat hätätiedotteen saavutettavissa. Usein myös päätös viranomaistiedotteen antamisesta kestää, koska viranomaisten tulee saada kattava ja luotettava tilannekuva ennen toimien aloittamista. Mikäli hätäkeskusvirkailija arvioi, että
tilanne saattaisi johtaa viranomaistiedottamiseen, voi se antaa käskyn teleoperaattoreille alkamaan kyseisen alueen matkapuhelimien selvittämisen. Aikaisemmin läpikäydyssä lukkotehtaan palon tapauksessa kymmenen minuuttia meni jo faksin
välitykseen. Lisäksi voidaan olettaa, että matkapuhelimien sijainnin selvittämiseen
kuluva aika vähenee tulevaisuudessa tekniikan kehittyessä ja tekstiviestien lähetysnopeus kasvaa.
Työryhmän esiselvityksen mukaan viranomaiset eivät kokeneet esteitä sille, etteikö järjestelmä voisi olla myös kaupallinen. Edellytyksinä tälle kuitenkin on, että viranomaisten tiedotteet priorisoidaan ja ne eivät ole sekoitettavissa muuhun
sisältöön. Massatekstiviestijärjestelmän osalta operaattorit eivät kuitenkaan nähneet kaupallisen hyödyntämisen mahdollisuuksia. Operaattorien viestien välitykseen käytettävien tapojen selvityksessä keskeiseksi asiaksi nousi tapa, jonka avulla viestien kohdealue määritellään. Viestien lähetysnopeutta arveltiin pystytettävän
kasvattamaan normaalista noin kymmenestä viestistä sekunnissa kaksinkertaiseksi
Elisa Oyj:n osalta ja TSF:n (TeliaSonera Finland Oyj:n) osalta melkein kolminkertaiseksi. Teleoperaattoreiden ja viranomaisten välisen viestien tiedonsiirron osalta
optimaalisin ratkaisu olisi, että kontaktipisteenä toimisi yksi hätäkeskus. Työryh-
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män arvion mukaan hankkeen vaatimat investoinnit olisivat noin miljoona euroa ja
palveluprosessin pystyttäminen kestäisi arviolta kuusi kuukautta. [55]
Vuonna 2007 järjestelmän valmistelua päätettiin lykätä korkeisiin kustannuksiin vedoten. Liikenne- ja viestintäministeriön hankkeen tavoitteena oli ottaa käyttöön tekstiviesteillä lähetettävien viranomaistiedotteiden välitysjärjestelmä käyttöön vuonna 2011 [89]. Kuitenkaan tähän päivään mennessä järjestelmää ei ole otettu käyttöön.

4.2 Mobiilipohjaiset hälytysjärjestelmät
MERS-järjestelmät (Mobile-based Emergency Response System) ovat ERS-järjestelmiä, jotka pohjautuvat mobiililaitteisiin. Mikäli mobiililaitteita käytetään ainoastaan
tiedotuskanavana, voidaan puhua myös MAS-järjestelmästä (Mobile Alerting System). Tällöin eri tekniikoita käyttäen välitetään hälytys käyttäjän mobiililaitteeseen.
Haatajan [22] analyysin mukaan mobiililla hälytyskanavalla on kyky tavoittaa
ihmiset ajoissa ja kohdistetusti, joten se sopii hyvin hätäviestintään. Mobiilihätäviestintäjärjestelmä tukee ihmisten erilaista viestien huomioimista, ymmärtämistä
ja kiinnostusta personoinnin avulla. Tutkimuksen mukaan ihmisille on tärkeää , että he saavat valvoa ja kontrolloida palvelua.
Amailef et al. [4] esittelemä MERS-järjestelmä käsitteellinen viitekehys koostuu
neljästä pääkomponentista: sisääntulosta, käsittelystä, ulostulosta ja lopputuloksesta. Sisääntulolla tarkoitetaan järjestelmään sisääntulokanavaa eli esimerkiksi mobiilikäyttäjien tarkkoja tietoja sekä hätätiedotteita. Käsittelyllä muutetaan sisääntulo
ulostuloksi eli esimerkiksi katastrofin seurannan ja datan analysoinnin avulla. Ulostulo luo varsinaisen merkityksen järjestelmään kuulumiselle sisältäen esimerkiksi
varoitusviestit. Lopputuloksessa voidaan huomioida suunniteltavat ja analysoitavat edut, riskit tai molemmat, joiden pohjalta voidaan hoitaa kriisin jälkihoitoa ja
toipumista.
Järjestelmän tekninen viitekehys koostuu: kriisinhallinnasta, kriisiorganisaatioista ja MERS-sovelluksesta. Kriisinhallinnan osalta järjestelmä keskittyy ihmisen aiheuttamiin kriiseihin kartoittaen niiden vaatimuksia ja vaikutuksia. Useat eri
organisaatiot osallistuvat samanaikaisen kriisin hoitoon. Tärkeimmät organisaatiot
ovat väestö, viranomaiset, yritysmaailma, vapaaehtoisjärjestöt ja asiantuntijat. Näiden organisaatioiden väliseen tiedon jakamiseen ja näistä organisaatioista tiedon
tallentamiseen on järjestelmässä oma komponentti. Varsinainen MERS-sovellus si64

sältää viisi päämoduulia: [4]
Rekisteröintisovellus: Sovellus seuraa ja havainnoi kaikkea mielenkiintoista katastrofialueella, kuten mobiililaitteiden käyttäjiä, avustusjärjestöjä ja asiantuntijoita. Informaatioon sisältyvät mobiilikäyttäjien henkilötiedot sekä luettelo
kaikista asiantuntevista avustus- ja vapaaehtoisjärjestöistä. Lisäksi näiden organisaatioiden välttämättömät palvelut ovat sovelluksen käytössä.
Seurantasovellus: Sovellus seuraa jatkuvasti kriisiä ja raportoi muutoksista analysointimoduulille. Sovellus kerää tiedot katastrofista mobiililaitteiden avulla.
Analysointisovellus: Sovelluksen tarkoitus on tukea kriisin luokittelua, tunnistaa
kyseiseen kriisiin liittyvät asiantuntijat, löytää taustatietoa ja helpottaa tiedon
jakamista.
Päätöksentekoa tukeva sovellus: Sovellus helpottaa tietojen keruuta ja jakelua
(muuttaa tiedot käyttökelpoisempaan muotoon), tuottaa nopeita tietokantakyselyitä sekä tarjoaa neuvovia tietoja.
Varoitussovellus: Sovellusta käytetään varoitettavien osapuolien tunnistamiseen
sekä helpottamaan varoitustiedon muodostamista ja jakelua.
Hälytysjärjestelmät ovat tiedosta vahvasti riippuvaisia, joten tietokannat ja tiedonsäilöminen ovat merkittävässä asemassa. Järjestelmä sisältää viisi päätietokantaa:
[4]
Henkilökohtainen tietokanta: Tietokanta sisältää henkilökohtaisia tietoja kuten
puhelinnumeron, nimen, syntymäajan ja osoitteen.
Organisaatiotietokanta: Sisältää organisaatioihin ja asiantuntijoihin liittyviä tietoja kuten nimen, tyypin, paikalliset toiminnot ja tarjottavat palvelut. Julkisen
hallinnon sisäistä toimintaa.
Katastrofitietokanta: Sisältää kaikki tiedot katastrofeista.
Hätätilanteen tietokanta: (request) Sisältää katastrofiin reagoimisesta syntyneet tiedot, kuten tekstiviestin ja puhelinnumeron.
Hätätilanteeseen reagoimisen tietokanta: Sisältää hätätilanteen torjuntaan liittyvät tiedot, kuten hätätiedotteen ja osallistuvien asiantuntijoiden tiedot.
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4.3 Uuden teknologian ja mobiilihälytysjärjestelmien hyväksyminen
Edellä esiteltyjä kehitettäviä järjestelmiä sekä viranomaisten ja valtiohallinnon toimia tarkastellessa huomio kiinnittyy järjestelmien käyttöönottamisessa lykkääntymisiin ja epäonnistumisiin. Tämä asia nousi esille myös Jyväskylän kaupungin tapaamisessa [40], jossa todettiin, että jokainen teko tai ajatus joka johtaa konkreettiseen tulokseen on tärkeää. Venkatesh ja Bala [84] toteavat, että on olemassa lukemattomia esimerkkejä epäonnistuneista IT järjestelmien käyttöönotoista, joista koituu mittavia taloudellisia tappioita. Luvussa esitellään lyhyesti uuden teknologian
käyttöönottoon ja hyväksymiseen liittyviä malleja. Mallit tarjoavat kehyksen, jonka
avulla kehitettävän järjestelmän käyttöönottoa ja hyväksymistä voidaan arvioida.
Lisäksi esitellään muutaman tutkimuksen tuloksia mobiilipohjaisiin hälytysjärjestelmiin liittyen.
Uuden teknologian hyväksymiseen käytetään erilaisia malleja, jotka luovat tutkimuskehikon, jonka avulla voidaan tunnistaa ihmisten uuden tekniikan käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Malleihin sisältyy usein kolme yhteistä vaihetta: yksilön suhtautuminen uuden teknologian käyttämiseen, aikomukset käyttää uutta
teknologiaa ja uuden teknologian todellinen käyttö. Kaikki vaiheet eivät välttämättä toteudu ja aikomus uuden teknologian käytöstä ei välttämättä johda varsinaiseen käyttöön. [22] Yksi kuuluisimmista malleista on TAM (Technology Acceptance
Model), jonka esitteli Fred Davis vuonna 1989 [9]. Siinä koettu merkitys (perceived
usefulness, PU) ja koettu helppokäyttöisyys (perceived ease-of-use, PEOU) vaikuttavat
ratkaisevasti asenteeseen ja teknologian käyttöönottoon. Koettu merkitys perustuu
henkilön uskomukseen IT:n parantavan hänen työskentelyn tasoaan ja koettu helppokäyttöisyys perustuu henkilön uskomukseen IT:n käyttämisen vaivattomuudesta
niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Kuvassa 4.1 on esitetty TAM ja sen sisältämien
osien vaikutukset toisiinsa. Koetulla helppokäyttöisyydellä on vaikutuksensa myös
koettuun hyödyllisyyteen. TAM kehitettiin alunperin mallintamaan IT:n hyväksymistä ja käyttöönottoa työpaikoilla.
TAM:sta on kehitetty kaksi uudempaa versiota [84]. TAM2:en kehittivät Venkatesh ja Davis vuonna 2000 [85]. Venkatesh on tutkinut kokemuksen ja teknologian
vaikutusta koettuun helppokäyttöisyyteen. Hänen mukaansa koettu helppokäyttöisyys perustuu kontrollin kokemukseen eli yksilön itseluottamukseen IT:n käytössä, sisäiseen motivaatioon sekä emootioon eli IT:n käytön haluun. Käytön myö-
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Kuva 4.1: Davisin alkuperäinen teknologian hyväksymismalli (TAM-malli) [9]
tä henkilö korjaa käsitystään ja uskomuksiaan. Yleiset odotukset IT:stä vaikuttavat
voimakkaimmin järjestelmäkohtaiseen koettuun helppokäyttöisyyteen, joten yleisiä
IT-taitoja tulee kehittää, jotta uusien järjestelmien ja teknologian hyväksyminen sekä
käyttöönotto olisi helpompaa. Venkatesh ja Davis laajensivat alkuperäistä TAM:ia lisäämällä koettuun hyödyllisyyteen vaikuttavia tekijöitä, jotka on jaettu sosiaalisiin
ja kognitiivisiin tekijöihin. Sosiaalisia tekijöitä ovat subjektiivinen normi (subjective
norm), vapaaehtoisuus (voluntariness) ja mielikuva (image). Etenkin pakollisissa käyttötilanteissa sosiaalisilla tekijöillä on huomattava vaikutus. Kognitiivisiin tekijöihin
kuuluvat työtulosten laatu (output quality) ja esiteltävyys (result demonstrability), yhteys työtehtävään (result demonstrability) sekä koettu helppokäyttöisyys.
Koettu helppokäyttöisyys (PEOU) ja koettu merkitys (PU) vaikuttavat todistetusti suoraan käyttäytymisaikomukseen [9], [50], [84]. Myös koetulla luotettavuudella on suuri merkitys [22]. Koetulla nautinnolla on viihde ja vapaa-ajan sovelluksien omaksumisessa keskeinen rooli [22]. Alkuperäistä TAM:ia on arvosteltu siitä,
ettei se huomioi ulkopuolisia muuttujia. Ihminen ei usein tee käyttöönottopäätöstä
ilman ympäristön ja muiden ihmisten vaikutusta. Näitä vaikutuksia kutsutaan termeillä subjektiivinen normi ja sosiaalinen vaikutus. Ryhmäpaine ja arvovaltainen
vaikutusvalta kuuluvat subjektiivisiin normeihin.
Alkuperäisen TAM-mallin pohjalta on syntynyt useita erilaisia malleja. Näiden
mallien osittainen päällekkäisyys ja lukumäärä ovat hankaloittaneet tutkimustyötä. Venkatesh et al. [86] muodostivat yhdistetyn teorian teknologian käyttöönotosta
ja käytöstä eli UTAUT-mallin (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Malli kokoaa yhteen kahdeksan teknologian hyväksymistä käsittelevää mallia.
Mallissa käyttötapaan (use behavior) ja käyttäytymisaikomukseen (behavioral inten67

tion) vaikuttavat suoraan suorituskyky- (performance expectancy) ja vaivattomuusodotukset (effort expectancy), sosiaaliset vaikutukset (social influence) sekä käyttöä helpottavat olosuhteet (facilitating conditions). Lisäksi yksilömuuttujat sukupuoli, ikä,
kokemus ja käytön vapaaehtoisuus vaikuttavat välilliseti. Kuvassa 4.2 on esitetty
malli ja sen sisältämien tekijöiden vaikutukset toisiinsa.

Kuva 4.2: Yhdistetty malli teknologian käyttöönotosta ja käytöstä (UTAUT-malli)
[86]
Koettu hyödyllisyys, yhteys työtehtävään, suhteellinen hyöty, tulokset ja ulkoinen
motivaatio kuuluvat suorituskykyodotuksiin eli siihen minkä hyödyn yksilö kokee
saavansa käyttäessään kyseistä teknologiaa. Koettu helppokäyttöisyys ja monimutkaisuus kuuluvat vaivattomuusodotuksiin. Sosiaalisiin vaikutuksiin kuuluvat omat
ja muiden uskomukset liittyen teknologian käyttöön. Käytettävissä olevat resurssit
ja organisaation tuki vaikuttavat käyttöä helpottaviin olosuhteisiin. Siihen sisältyy
myös koettu käyttäytymisen kontrolli, ympäröivät olosuhteet sekä järjestelmän sopivuus käyttäjän arvoihin, tarpeisiin ja kokemuksiin. Digitaalisen sukupolven vanhetessa iän ja sukupuolen merkitys saattavat muuttua huomattavasti. [86]
VTT ja Eija Kaasinen on muuntanut alkuperäistä TAM-mallia mobiilipalveluiden tutkimusta varten. TAM-malliin lisäyksenä ovat tulleet luottamus (trust), käyttöönotto (taking into use) ja koettu käyttöönoton helppous (perceived ease of adoption). Näin ollen muunneltu malli käsittää neljä hyväksyttävyyteen vaikuttavaa tekijää: koettu helppokäyttöisyys, koettu merkitys sekä luottamus vaikuttavat käyttö68

aikomukseen. Koettu käyttöönoton helppous vaikuttaa käyttäjän siirtymiseen käyttöaikomuksesta todelliseen käyttöön. Havaitun käyttöönoton helppouteen vaikuttaa asennuksen vaikeus myös liikkeessä ollessa, palvelun sopivuus käyttökulttuuriin sekä mahdollisuudet arkipäivän käytössä. Käyttöaikomukseen vaikuttaa luottamus, joka korostuu käyttäjästä ja ympäristöstä tietoa keräävissä ja hyödyntävissä
järjestelmissä. Kuvassa 4.3 esitetään VTT:n teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille. [41]

Kuva 4.3: VTT:n ja Kaasisen teknologian hyväksymismalli mobiilipalveluille [41,
s. 72]
Silleman ja Wiersman [74] tutkimuksen mukaan ihmiset ovat innostuneita osallistumaan väestön varoittamisesta liittyviin tutkimuksiin. Ihmiset ovat avoimia uusille
teknologioille ja arvostavat SMS- ja CBS-viesteihin perustuvaa hälyttämistä. SMSjärjestelmän viestien vastaanotossa ei koettu ongelmia, mutta CBS-järjestelmän vaatima puhelinkohtaisen viestien vastaanoton asetuksen päälle laittaminen koettiin
ongelmaksi.
Haatajan [22] tutkimuksen päätarkoituksena oli selittää loppukäyttäjän mobiilihälytysjärjestelmien (MAS) käyttöönottoaikomuksia. Lisäksi tutkimuksesta saatiin
tietoa miten mobiiliteknologiaa voidaan hyödyntää hätätiedottamisessa. Haatajan
mukaan nopea ja kohdennettu yksilöiden tavoittaminen mobiilikanavalla lisää sen
soveltuvuutta hätäilmoitusten välittämiseen. Myös MAS-järjestelmien personoinnin mahdollisuus lisää soveltuvuutta, koska ihmisten välillä on eroavaisuuksia, miten ja minkälaista tietoa he haluavat vastaanottaa sekä millä rajoituksilla ihminen
vastaanottaa. Koetulla hyödyllisyydellä eli miten paljon turvallisuuden tunnetta järjestelmä tarjoaa käyttäjälle oli merkittävin käyttöönottoaikomukseen vaikuttanut te69

kijä. Koetulla tavoitettavuudella ei ollut suoraa vaikutusta käyttöaikomukseen, tosin sillä on vahva vaikutus koettuun hyödyllisyyteen. Koetulla innovatiivisuudella ja luottamuksella oli merkittävä suora vaikutus käyttöönottoaikomukseen sekä
epäsuoria vaikutuksia muiden tekijöiden kautta.
MAS-järjestelmän käyttäjien tulee olla tietoisia järjestelmän tarjoamista eduista
ja parannuksesta henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Turvallisuuden parantumista
on vaikea arvioida, koska todellisia tilanteita tapahtuu harvoin ja niiden simulointi henkilöiden käyttäytymisen vuoksi on vaikeaa. Järjestelmien hyväksyttävyys ja
käyttöönotto voi parantua mikäli pystytään osoittamaan henkilön tavoitettavuus ja
henkilökohtainen merkitsevyys. Hälytysilmoituksia laajemmalla sisällöllä voidaan
ehkä kasvattaa hyväksymistä ja osoittaa tavoitettavuutta ja personointia. Koettua
luottamusta voidaan parantaa palveluntarjoajan puolelta varmistamalla, että laadullisesti järjestelmä toimii hyvin ja tasaisesti. Näiden myötä käyttäjälle muodostuu
hyviä kokemuksia käytöstä, jotka kasvattavat koettua luotettavuutta. Käyttäjän yksityistietojen käsittely, kuten paikkatieto ja puhelinnumero, täytyy säilöä ja käsitellä asianmukaisesti. Koettua hyödyllisyyttä voidaan kasvattaa tarjoamalla käyttäjälle enemmän personoitua sisältöä. Personoinnin mahdollisuus korostuu henkilöillä,
joilla on kognitiivisia tai fyysisiä rajoitteita. Lisäksi ulkomaalaiset ja vieraskieliset
henkilöt ovat usein kielellisesti rajoittuneita tulkitsemaan paikallisella kielellä annettuja ilmoituksia. Lähettävää sisältöä voidaan myös suodattaa matalamman prioriteetin tapahtumien osalta käyttäjän personoinnin mukaan. [22]
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5 Mobiililaitteet
Mobiililaitteet käsittävät laajan kirjon erilaisia mukana kannettavia laitteita. Mobiiliudella tarkoitetaan sitä, että tiedonvälitys ei ole paikkariippuvainen eli verkkoon
ollaan yhteydessä langattomasti. Mobiililaitteilla voidaan olla yhteydessä tietoverkkoihin ja niiden kautta tietokoneisiin, palvelimiin, puhelimiin ja muihin laitteisiin.
Näin ollen mobiiliudelle ominaista on globaalisuus. Lisäksi kompakti muoto takaa
mahdollisuuden laitteen mukana kantamiseen. Langattoman tiedonsiirron ja läsnäolon myötä mobiliuden keskeinen ominaisuus on reaaliaikaisuus ja mahdollisuus
interaktiivisuuteen.
Tässä tutkielmassa älypuhelimella tarkoitetaan kosketusnäytöllistä matkapuhelinta, jossa on mobiilidataliikenteen mahdollisuus, WLAN- ja GPS-paikannus sekä
push-viestien vastaanottomahdollisuus.
Mobiililaitteiden käyttöön liittyy olennaisesti mobiilipalvelut. Kaasisen [41] mukaan mobiilipalveluihin liittyy tiettyjä ominaispiirteitä. Mobiilipalveluita käytetään
usein liikkeellä oltaessa. Käyttöön liittyy yleensä myös lyhytaikaisuus ja suunnittelemattomuus. Laitteen koko vaikuttaa olennaisesti käytettävyyteen etenkin tiedon
syötön osalta. Personoinnilla ja kontekstisidonnaisuudella voidaan parantaa käytettävyyttä.
Mobiililaitteista on tullut osa jokapäiväistä elämää. Teollisuusmaissa matkapuhelin alkaa olla lähes kaikilla ja kehitysmaissakin matkapuhelimen omaavien osuus
on nopeassa kasvussa. Matkapuhelin tavoittaa henkilön yleensä nopeasti. Näiden
takia matkapuhelin sopii erityisen hyvin hätätiedotteiden levittämiseen. Ongelmaksi muodostuu kaikkiin erilaisiin laitteisiin sopivan lähetysmenetelmän kehittäminen. [71]
Internettiä tai IP-pohjaista verkkoa hyödyntäessä viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen täytyy huolehtia, että sekä vastaanottajalla että lähettäjällä on käytössä sama tyyli viestin tulkinnassa eli ne käyttävät samaa protokollaa. Mikäli mahdollista kannattaa tukeutua olemassa olevaan standardoituun protokollaan
oman protokollan kehittämisen sijaan. OASIS (Organization for the Advancement
of Structured Information Standards) on standardoinut ilmaisen ja avoimen CAPprotokollan (Common Alerting Protocol), jonka käyttö hätäviestien välityksessä
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on suotavaa. CAP-protokollaa käytetään useissa virallisissa järjestelmissä ja Atomsyötteissä. [71]
CAP ja Atom ovat XML-pohjaisia (Extensible Markup Language) standardeja.
XML on yksinkertainen ja joustava merkintäkieli. Tietokoneiden on helppoa tuottaa ja tulkita tietoa täsmällisessä muodossa XML:n avulla. XML koostuu joukosta
sääntöjä rakenteisen tiedon esittämiseen tarkoitettujen tekstiformaattien suunnitteluun. Sitä käytetään tiedonvälitykseen järjestelmien välillä ja sen avulla on helppoa
tuottaa ja tulkita tietoa täsmällisessä muodossa. [92]
Atom standardia käytetään verkkosyötteissä. Verkkosyötteitä voidaan tilata, jolloin sisällön käyttäjä saa sivustojen ja blogien päivitykset automaattisesti. Hätäviesteihin käytettävien Atom-syötteiden osalta on huomioitava niiden määrityksiä
suunniteltaessa, että syötteet olisivat luettavissa mahdollisimman kattavasti. Syötteiden käyttöä hätäviestinnässä tukee se, että tavallinen käyttäjä saa helposti viestin
käyttöönsä. Hätäviestintään Atom tarjoaa luotettavamman ratkaisun kuin yleisemmin käytetty RSS.
CAP on OASIS-organisaation kehittämä avoin ja ei-kaupallinen standardi. Se on
yksinkertainen ja yleiskäyttöinen hätätiedotteiden ja yleisten hälytysten välittämiseen erilaisissa verkoissa tarkoitettu standardi. Sen tarkoitus on mahdollistaa saman varoituksen levittäminen useiden eri varoitusjärjestelmien välityksellä. Yhden
protokollan käyttö eri järjestelmien välittämien viestien sisällön määrittelyssä yksinkertaistaa hälytystehtävää ja näin ollen parantaa hälytyksen tehokkuutta. CAP
tarjoaa tehokkaan pohjan ja mallin hätäviestille perustuen akateemiseen tutkimukseen ja käytännön kokemuksiin. [62]
CAP-formaatti on yhteensopiva aikaisempien SAME (Specific Area Message
Encoding) ja EAS (Emergency Alert System) kanssa. Lisäksi se tarjoaa seuraavia
etuja: [62]
• maantieteellisen paikannuksen, käyttäen latitudi ja longitudi määrityksiä,
• monikielisyyden,
• tapahtuman ajan ja vanhenemisen määrittämisen,
• viestin päivittämisen ja peruuttamisen,
• mallipohjan tukemaan kattavan ja tehokkaan hälytysviestin määrittämistä,
• digitaalisen allekirjoituksen yhteensopivuuden sekä
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• kuvien ja videoiden välittämisen mahdollisuuden.
CAP-formaatin mukaisia viestejä on helppo muuttaa kansalliseen formaattiin
tai kansallisesta formaatista. Viesti koostuu alert-elementistä, joka voi sisältää
useamman info-elementin. info-elementti voi sisältää useamman resource- ja
area-elementin. Näiden pääelementtien sisällä on useita pakollisia ja valinnaisia
elementtejä, jotka muodostavat varsinaisen viestin sisällön. CAP määritykset sisältävät myös ASN.1- ja XML-skeemat rakenteen kuvaamista, tarkastamista ja muunnoksia helpottamaan. Liitteessä D on tarkempi kuvaus CAP-formaatista. [62]
MMASL (MultiModal Alarm Specification Language) on Markku Häkkisen Jyväskylän yliopistossa kehittämä XML-pohjainen kieli hälytysten määrittämiseen.
MMASL kehittämiseen on käytetty pohjalla DAISY- (Digital Accessible Information System) ja SMIL-standardeja (Synchronized Multimedia Integration Language).
DAISY-standardi on suunniteltu näkö- ja lukurajoitteisille korvamaan tekstimateriaali äänimateriaalilla. SMIL on puolestaan merkintäkieli, jota käytetään multimedia esitysten määrittelyyn. MMASL viesti sisältää tiedot hälytyksestä esitystapoineen. Itse hälytys on jaettavissa merkin antamiseen ja varsinaiseen viestiin. MMASL
tukee monikielisyyttä, helppoa kansainvälistymistä ja hälytysten paikallistamista.
MMASL tarkoitus on varmistaa kriittisen viestinnän ymmärrettävyys multimodaalisuuden avulla. [30]
MMASL viestin juurielementti on mmasl ja se sisältää yhden tai useamman
alarm-elementin. Tämän alla on määritetty viestin tiedot elementissä message ja
käyttäjälle annettava merkki elementissä cue. Nämä elementit sisältävät määritykset viestien multimodaalisesta esitystavasta sisältäen määritykset tekstille, äänelle ja graafiselle esitykselle. Merkki ja viesti ovat toistettavissa halutulla viiveellä.
MMASL määritykset sisältävät XML-skeeman viestin rakenteen kuvaamista ja tarkastamista varten. [30]
Haatajan [22] tutkimuksessa selvitettiin mobiilihälytysjärjestelmän omaksumista loppukäyttäjien näkökulmasta. Matkapuhelinpohjaisen hälytyspalvelun käyttöaikeisiin vaikuttaa palvelun koettu hyödyllisyys ja luottamuksellisuus. Koettuun
hyödyllisyyteen vaikuttaa vahvasti järjestelmän tavoittavuus.

5.1 Erilaisten lähetystapojen esittely
Väestön varoittamiseen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Viestintäviraston työryhmän raportissa ”Tekstiviestijärjestelmät väestön varoittamisessa” [87] esitellään
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ja vertaillaan kahta perusmenetelmää eli normaaleita tekstiviestejä (SMS, Short Message Service) ja soluyleislähetystä (CBS, Cell Broadcast Service).
SMS-järjestelmässä on ensin selvitettävä kohdealueella olevat liittymät, jonka jälkeen kyseisiin liittymiin lähetetään SMS-viesti. Liittymien selvittämiseen voidaan
käyttää kahta eri menetelmää. Toisessa menetelmässä liittymät saadaan selville matkaviestinverkon rekistereihin tehtävillä kyselyillä ja paikannuksella. Toisessa menetelmässä taas käytetään erillistä tapahtumienkeruutietokantaa, jossa ylläpidetään
liittymien tietoja. Järjestelmän suurimpana etuna on sen toimivuus kaikissa matkaviestimissä ilman erillisiä toimenpiteitä. Järjestelmän haittana on sen hitaus. Matkaviestimien paikantaminen vie oman aikansa ja viestien lähetys joudutaan suorittamaan kuhunkin matkaviestimeen erikseen (point-to-point). Suuremmalle joukolle
viestiä lähetettäessä lähetyksen hidastuminen korostuu. SMS-järjestelmä mahdollistaa myös paikasta riippumattoman lähetyksen, jolloin viestit saadaan lähetettyä
myös muilla perusteilla sekä myös ulkomaille. Muita perusteita voisi olla vaikka
henkilölle tärkeiden paikkojen osoitteet tai henkilön status. Tekniikka on tuettuna
GSM- ja UMTS-verkoissa. [87]
Sillemin ja Wiersman [74] tutkimuksen mukaan SMS-viesti tavoitti 27 % enemmän ihmisistä kuin pelkkä sireeni. Tutkimuksessa SMS-viesti tavoitti ihmisen, mikäli tämä reagoi viestiin seitsemän minuutin kuluessa hälytyksen antamisesta. Aikaraja tulee siitä, että seitsemän minuutin kuluttua onnettomuudesta soitetaan sireeniä.
Tutkimukseen osallistuneista 95 %:n mukaan SMS-palvelu on hyvä lisä sireenille.
Hätätilanteissa matkapuhelinverkko kuitenkin ruuhkautuu helposti. Tämä yhdessä
SMS-viestien rajoittuneen lähetysnopeuden kanssa aiheuttavat riskin viestien perillemenon viivästymisestä.
CBS-järjestelmässä viestit lähetetään yleislähetyksenä kohdealueen kattaviin soluihin (point-to-area). Matkaviestimet vastaanottavat viestin, jos ne ovat vastaanottotilassa. Järjestelmän suurin etu on nopeus. Kaikki solun sisällä olevat matkaviestimet vastaanottavat samanaikaisesti viestin ilman erillistä paikannusta. Solun sisällä olevien matkaviestimien määrä ei vaikuta vastaanoton nopeuteen. Järjestelmän
haittana on sen verkoissa varaama radiokapasiteetti ja päätelaitteessa suurempi virrankulutus. Päätelaite tulee olla erikseen aktivoitu vastaanottamaan yleislähetystä.
Järjestelmä on standardoitu GSM- ja UMTS-tekniikoissa. UMTS-järjestelmiin sitä ei
ole vielä toteutettu ja kansallisessa GSM-verkoissa järjestelmä ei ole käytössä. CBSjäjestelmä on alueellinen ja operaattorikohtainen eli lähetys ei onnistu kuin yleislähetyksenä paikan mukaan, joten se soveltuu käytettäväksi vain maan sisällä. [87]
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Tarkkuus Alueiden määrä

Aluiden koko

VLR

4–10 kpl

0,5–2 lääniä

LA/SA

40–150

Etelä-Suomi: 20 km,
Keski-Suomi: 20–100 km ja
Pohjois-Suomi: yli 100 km

Solu

10 000–20 000 m

100 m – 20 km

Taulukko 5.1: Alueelliset tarkkudet GSM-verkossa
Sillemin ja Wiersman [74] tutkimuksen mukaan kansalaiset eivät ole yhtä innostuneita CBS-järjestelmän käytöstä kuin SMS-palvelun. Kuitenkin 80 % osallistuneista
sanoi, että se olisi hyvä lisä sireenille. CBS-järjestelmän suosiota laski se, että monella tutkimukseen osallistuneella oli ongelmia matkapuhelimen CBS-kanavan aktivoinnin kanssa.
Haatajan [22] analyysin mukaan hätätiedottamiseen voidaan käyttää eri viestintä teknologioita, joilla jokaisella on omat heikkoudet ja vahvuudet. SMS-pohjaisen
mobiilihätäviestijärjestelmän toteuttaminen on todennäköisin tapa saavuttaa suuret
joukot.
Hätätiedotteet tulisi rajata ainoastaan hädän kohteena oleville ihmisille, jolloin
vältytään turhalta hälyttämiseltä. Lähtökohtaisesti kuitenkin viestit toimitetaan ennemmin liian laajalle alueelle kuin liian pienelle. Matkaviestinverkkojen teknisten
ominaisuuksien perusteella järjestelmien alueellinen tarkkuus kotimaassa asetettaisiin kolmeen tasoon: [87]
1. VLR-tarkkuus (visiting location area),
2. LA/SA-tarkkuus (location area/service area) sekä
3. solun tarkkuus.
Verkko-operaattoreiden verkoissa on katealueiden poikkeamia, joten näiden tarkkuuksien maantieteellisiä vastaavuuksia ei voida tarkasti määrittää. GSM-verkkojen osalta arvioidut suuruusluokat jakautuvat taulukon 5.1 mukaisesti. [87]
Osalla operaattoreista solutietojen yhteyteen on tallennettuna hälytysaluekoodi,
kuntakoodi, läänikoodi ja mahdollisesti myös postinumero. Osalla operaattoreista
tiedot eivät kuitenkaan ole muodossa, josta niitä voitaisiin suoraan hyödyntää. [87]
SMS-järjestelmässä liittymien paikannuksen ongelmallisuutta lisää operaattorien käyttämät erilaiset toimintatavat ja keskustekniikat. VLR- ja LA/SA-alueen nu75

meroiden selvittämiseen menee 30 minuutista useaan tuntiin. Solun alueen liittymien selvittämisessä tulee ongelmia, koska liittymän solutieto selvitetään paikannusjärjestelmällä, joka on suunniteltu yksittäisten liittymien paikantamiseen. Isoilla
määrillä haku kestää kauan ja verkko saattaa tukkeutua. Huoltopäätelaajennus on
tuonut uusia toimintoja joilla ongelmia on osittain korjattu. [87]
SMS- ja CBS-järjestelmien rinnalle voidaan nostaa sovelluspohjaiset ratkaisut.
Sovelluksen asentamiseen on kaksi vaihtoehtoa: esiasentaminen ja asentaminen
käyttäjän toimesta. Erilaisilla sovelluksilla saadaan paljon erilaisia ja tehokkaita ratkaisuja. Sovelluksen avulla saadaan älypuhelinten kaikki ominaisuudet käyttöön.
Sen avulla saadaan reaaliaikainen yhteydenpito ja paikannus, erilaiset multimediat
(ääni, kuva, video ja teksti) sekä älypuhelimen kamera ja muut lisälaitteet käytettäväksi. Sovelluspohjaiset ratkaisut eivät ole suoraan sidoksissa mihinkään standardiin tai protokollaan. Tämä tuo niiden kehittämiseen ja käyttöönottoon omat haasteensa, koska ratkaisuja voi olla useita ja niiden yhteensopivuus voi olla rajallista.
Älypuhelin ja siihen asennettu sovellus sisältää suunnilleen samat edut ja haitat, kuin SMS- ja CBS-järjestelmät. Suurin osa eduista ja haitoista on kuitenkin voimakkaampia. Mahdollinen informaation määrä ja interaktiivisuus kasvavat huomattavasti. Kuvassa 5.1 on havainnollistettu eri hälytysjärjestelmien sisältämän tiedon määrien suhteita toisiinsa. Tiedotteiden sisältämän tiedon määrä vähentää väärinymmärryksiä ja vääriä hälytyksiä, jolloin hälytysjärjestelmä toimii paremmin.

Kuva 5.1: Eri menetelmien informatiivisuuden suhde
Sovelluspohjainen järjestelmä voi tukeutua erilaisiin tiedonsiirtotapoihin. Matkapuhelinverkossa voidaan käyttää dataliikennettä, SMS-viestejä ja tavallista puhelua. Langattomalla lähiverkolla voidaan hoitaa viestintä matkapuhelinverkon puuttuessa. Järjestelmä voidaan kehittää siten, että yhden tiedonsiirtotien ruuhkautuessa
käytetään seuraavaa. Sovelluksen asennus voi tuottaa ongelmia käyttäjille. Lisäksi
älypuhelinten kattavuus ei ole vielä kovin korkealla.
Haatajan [22] analyysin mukaan älypuhelinten yleistyminen tuo kokoajan sovelluspohjaisen hätäviestintäjärjestelmän kehittämisen ajankohtaisemmaksi. Paikan76

nustekniikoiden, multimodaalisen esitystavan ja muiden ominaisuuksien avulla sovelluspohjaisella järjestelmällä saadaan hätäviestien informatiivisuutta kasvatettua.

5.2 Mobiililaitteiden tuomat edut ja mahdollisuudet
Tekstipohjaisten mobiililaiteratkaisujen viestit (CBS ja SMS) tarjoavat paljon enemmän tietoa hätätilanteesta verrattuna sireeneihin. Sireeni kertoo vain, että jotain on
tapahtumassa. Moni ihminen ei tiedä mitä tällöin on tehtävä. Tekstipohjaiset mobiililaiteratkaisut eivät sisällä myöskään samanlaista huomioimisen ongelmaa, mitä sireeni aiheuttaa sen huonolla kuuluvuudella sisätiloihin ja syrjäseuduilla. Hollannissa tehdyn tutkimuksen mukaan 37 % ihmisistä ei kuullut sireeniä kolmessa
erillisessä testissä. Matkapuhelimien korkea kattavuus tekee siitä varteenotettavan
lisän sireenihälyttimille. Tekstipohjaisella viestillä voidaan antaa lisätietoa sireenihälytykselle ja kuulorajoitteisille. Lisäksi tekstipohjaista viestintää voidaan lähettää
yksilöidysti eri kohderyhmille. [74]
Mobiilipohjaiset hätätietojärjestelmät (MERS) hyödyttävät viranomaisia monin
tavoin. Ensinnäkin mobiililaitteiden liikkuvuus mahdollistaa ensivasteelle nopean
päätöksen teon. Toiseksi se tarjoaa kaikkialla läsnäolevan ympäristön. Lisäksi mobiililaitteiden käyttö luo vuorovaikutteisen kommunikointimekanismin, joka tarjoaa reaaliaikaisen kommunikoinnin ja yhteistyön kansalaisten ja toimijoiden välille. MERS-järjestelmä auttaa julkishallintoa saamaan tietoa hätätilanteesta ja reagoimaan siihen mahdollisimman tehokkaasti. Tämän mahdollistaakseen kaikkien kansalaisten täytyy kyetä raportoimaan sekä saamaan tietoa hätätilanteesta ilman viiveitä. [4]
Mobiiliuden voidaan ajatella parantavan mobiilihälytysjärjestelmän koettua
hyödyllisyyttä kahdella tavalla. Ensiksi käyttäjä kantaa mobiililaitetta lähes kokoajan mukanaan, jolloin sen avulla käyttäjä on paikasta ja ajasta riippumatta tavoitettavissa. Toiseksi paikannuksen avulla mobiililaitteeseen pystytään välittämään
tiedotteita paikkasidonnaisesti, jolloin hätätiedotteet saadaan välitettyä ainoastaan
vaara-alueella olijoille. Lisäksi mobiilihälytysjärjestelmässä tiedotteita vastaanottavia mobiililaitteita voidaan personoida, jolloin käyttäjän kokemaa arvoa ja hyödyllisyyttä saadaan kasvatettua. Hätätiedottamisen personointi on erityisen tärkeää rajoitteisille henkilöille. [23]
Tietyissä hätätilanteissa, kuten 9/11 terroristi-iskussa, tieto- ja viestintäteknologian, kuten internetin ja mobiililaitteiden, hyödyntäminen tarjoaa paremman ja te77

hokkaamman reagoinnin ja varoittamisen. [4]
Televisio-, internet- ja radiopohjaisten viestikanavien toimivuus sähkökatkon aikana on usein puutteellista. Matkapuhelimiin saadaan ainakin ensitiedot toimitettua.

5.3 Mobiililaitteiden rajoitukset
Mobiililaitteiden teknisten rajoitteiden ja eroavaisuuksien lisäksi käyttäjien toimenpiteet vaikuttavat olennaisesti järjestelmän toimivuuteen. Viranomaisten järjestelmät, toimintatavat ja niiden integroiminen toteuttavat omat haasteensa mobiililaitteiden hyödyntämiseen. Mobiililaitteiden ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien lisääminen sekä sovellusten käyttö kasvattavat virrankulutusta. Näin ollen toiminnallisuuksien ja virrankulutuksen kanssa on tasapainoiltava ja optimaalinen ratkaisu näiden painottamisesta löydettävä.
Sovelluspohjaisen järjestelmän ongelmana on se, että mobiililaitteet perustuvat
eri mobiilialustoihin ja sitä myötä eri käyttöjärjestelmiin. Älypuhelimien osalta eri
käyttöjärjestelmiä ovat esimerkiksi Android, iOS, BlackBerry, Symbian OS ja Windows Phone. Eri alustoille joudutaan tekemään erikseen omat natiivisovelluksensa.
Vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa web-tekniikoita (e.g. HTML5, CSS, JavaScript)
käyttämällä sovellus, jota voidaan käyttää eri alustoilla web-selaimen avulla. Tällöin ei kuitenkaan saada kaikkia mobiililaitteiden ominaisuuksia käyttöön. Websovellus voidaan paketoida natiivisovellukseksi siihen tarkoitettujen kirjastojen ja
työkalujen (e.g. PhoneGap, Trigger.io) avulla. Näissä ongelmana on se, että ominaisuudet on tuettu tietyillä alustoilla, ei välttämättä kaikilla, joten alustakohtaista natiivia kehitystyötä tarvitaan kuitenkin. Näin ollen yhdellä koodilla tai sovellus ratkaisulla ei saada kuitenkaan katettua kaikkia alustoja, jolloin kattavan järjestelmän
rakentaminen vaatii paljon resursseja.
Mobiililaitteiden käyttötavoissa ja -taidoissa on paljon eroja käyttäjien välillä.
Käyttötarkoitukset vaihtelevat pelkästä puheluiden soittamisesta aina monipuoliseen viihdekäyttöön. Ihmisten käyttämillä laitteilla ja tiedonsiirtotavoilla on myös
isoja eroja. Osassa mobiililaitteissa on käytössä kiinteähintainen nopea mobiililaajakaista ja osassa dataliikenne on estetty. Erilaiset laitteet, käyttötarkoitukset ja -taidot aiheuttavat omat haasteensa kattavan mobiilipohjaisen hätäviestintäjärjestelmän kehittämiseen. Koettu luottamuksen määrä käytettävään teknologiaan vaikuttaa suoraan palvelun tai järjestelmän koettuun luotettavuuteen [23].
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Teleoperaattorien ja viranomaisten järjestelmät eivät mahdollista kaikkien tekniikoiden ja toimintamallien käyttöä. Teleoperaattorien suurimmat ongelmat ovat
CBS-järjestelmien puute ja massatekstiviestien lähettämisen hitaus, johtuen matkapuhelinliittymien reaaliaikaisen sijaintitiedon puutteesta sekä teleoperaattorien
toisistaan poikkeavien toimintatapojen ja keskustekniikoiden käyttämisestä. Viranomaisten ongelmia ovat eri järjestelmien puutteellinen yhteensopivuus ja rajapintojen puute. Viranomaisten järjestelmien suunnittelussa ei ole huomioitu tarpeeksi niiden laajennettavuutta ja yhteensopivuutta. Esimerkiksi hätäkeskuksella, joka
toimii viranomaisten ja kansalaisten välissä, pitäisi olla järjestelmissä paremmat rajapinnat kansalaisten suuntaan. Nykyinen Yleisradion kautta kulkeva viranomaistiedottaminen ja medialle tarkoitettu peto-media eivät tavoita kansalaisia tarpeeksi
laajasti ja nopeasti.
Matkapuhelinverkossa voi esiintyä katkoksia ja kuuluvuuden katvealueita. Sähkökatkojen varalle tukiasemissa on toki varavoima-akkuja, mutta näillä tukiasemaa ei kuitenkaan saada pidettyä toiminnassa kovinkaan kauaa. Laajojen ja isojen
kriisien aikaan matkapuhelinverkko ruuhkautuu helposti. Isot yleisötapahtumat ja
muut hetkelliset poikkeavuutta verkon kuormitukseen aiheuttavat tapaukset lisäävät riskiä verkon ruuhkautumisesta, koska kyseisen alueen tukiasemia ei ole suunniteltu ja mitoitettu kyseistä väkimäärää ja liikennettä varten. Kevyt dataliikenne
menee kuitenkin ruuhkautuneessa verkossa puhelua paremmin läpi ja dataliikennettä voidaan välittää muussakin kuin matkapuhelinverkossa.
Käyttäjän toimenpiteet vaikuttavat paljon mobiililaitteen saavutettavuuteen.
Paikannus, datayhteys tai sovellus voidaan sulkea käyttäjän toimesta, jolloin käyttäjän saavuttaminen on hankalaa. Virrankulutus on yksi suurimmista syistä näiden
sulkemiseen. SMS-viestillä voidaan kuitenkin tavoittaa näissä tapauksissa. Mikäli mobiililaite on pois päältä tai akusta virta on loppunut, on yhteyden saaminen
mahdotonta. Mobiilihätäviestintäjärjestelmän hallinnan puute päätelaitteiden osalta vaikuttaa vahvasti siihen, ettei siihen voida turvautua ainoana kansallisena hätäviestintäjärjestelmänä. Toki sitä voitaisiin käyttää tukemaan nykyistä järjestelmää ja
laajentamaan sitä matalamman prioriteetin viestinnän osalta.

5.4 Paikka- ja tilannesidonnainen palvelu
Käyttäjän paikkatieto on yksi tärkeimmistä konteksteista, jota on käytetty internetja matkapuhelinpalveluissa. Paikkatieto voidaan käyttäjän näkökulmasta määrittää
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palveluun joko manuaalisesti tai automaattisesti. Manuaalisessa tavassa käyttäjä
syöttää käsin paikkatiedon ja automaattisessa sijainti määräytyy laitteen sijainnin
mukaan. [64]
Paikkasidonnaisella mobiilipalvelulla tarkoitetaan järjestelmää, joka tarjoaa palvelua tietäen käyttäjän tai paikannettavan asian maantieteellisen sijainnin. Tilannesidonnaisessa mobiilipalvelussa sijainnin lisäksi tiedetään ajankohta ja käyttäjän
käyttäjäprofiili. Näitä tietoja käyttäen järjestelmä pystyy palvelemaan käyttäjää paremmin tämän tarpeitaan vastaamaan. Paikkasidonnainen mobiilipalvelu koostuu
usein kolmesta eri osasta:
• palvelusta, joka koostuu verkkopalvelusta, sovelluksesta tai näiden yhdistelmästä,
• datayhteydestä, jonka avulla tietoa käyttäjän ja palvelun välillä vaihdetaan sekä
• käyttäjän mobiililaitteesta.
Mobiililaitteiden paikannukseen tarvitaan paikantamisteknologiaa joko itse päätelaitteessa tai tukiasemassa. Tukiasemaratkaisut ovat kustannustehokkaampia, mutta epätarkempia. Lisäksi virrankulutus ei ole tukiasemassa niin merkittävässä asemassa. Tukiasemaratkaisuja ovat solupohjainen paikannus, TOA (Time Of Arrival)
ja EOTD (Enhanced Observed Time Difference). Solupohjainen paikannus perustuu
matkapuhelinverkon soluihin ja niiden tunnisteisiin (Cell-ID). Solujen sijainti on tiedossa, joten päätelaite on oletettavasti sen solun alueen sisällä johon se on yhteydessä. EOTD ja TOA perustuvat kumpikin kolmiomittaukseen. Kolmiomittaus suoritetaan kolmen tai useamman tukiaseman ja päätelaitteen välisen signaalin perusteella. EOTD:ssä lasketaan tukiasemista päätelaitteeseen saapuvan signaalin aikaero,
jolla selvitetään päätelaitteen sijainti tukiasemiin nähden. Tukiasemien sijaintitiedoista saadaan laskettua päätelaitteen sijainti. TOA:ssa päätelaite lähettää signaalia
kaikkiin tavoitettavissa oleviin tukiasemiin. Tukiasemat vertaavat keskenään saapuneen signaalin aikaeroa ja lähettävät paikkatiedon päätelaitteelle. Matkapuhelinverkkoon perustuvat paikannustekniikat eivät solupohjaista paikannustekniikkaa
lukuun ottamatta ole laajassa käytössä, joten ne vaativat suurehkoja muutoksia joko
verkkoon, päätelaitteisiin tai molempiin. Päätelaiteratkaisuja ovat esimerkiksi GPS,
WLAN ja Bluetooth. GPS perustuu satelliitteihin. Päätelaite vastaanottaa kolmelta tai useammalta satelliitilta signaalin, jonka perusteella laskee sijainnin. WLAN- ja
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Bluetooth-paikannukset tarjoavat etenkin sisätiloissa paikannukseen lisää tarkkuutta. WLAN-paikannus voi perustua kolmiomittaukseen, tukiaseman tunnistukseen
tai signaalin voimakkuuksien mittaukseen. Bluetooth-paikannus, kuten muutkin lyhyen kantaman verkkoihin perustuvat ratkaisut (e.g. RFID ja Zigbee), perustuvat
yleensä tukiaseman tunnistukseen eli solupaikannukseen. Käyttäjä paikka tunnistetaan, kun tämä siirtyy tukiaseman vaikutusalueelle. Lyhyen kantaman verkkojen
tukiasemat eivät kata isoja alueita, joten niitä ei voida yksistään käyttää laajamittaiseen paikannukseen. [64]
Sisätilat ja syrjäseudut vaikuttavat eritavoilla ja vahvuuksilla erilaisten paikannusteknologioiden tarkkuuteen, kuten kuvasta 5.2 käy ilmi. Tästä syystä kaiken kattavaa teknologiaa ei ole olemassa. Eri teknologioita yhdistelemällä saadaan kattava
järjestelmä eli hybridipaikannus. Usein paikannus pohjautuu GPS-paikannukseen,
jonka puutteessa käytetään matkapuhelinverkkoon pohjautuvia ratkaisuja. WLANpaikannuksella ja lyhyen kantaman verkkoihin perustuvilla ratkaisuilla voidaan
tarkentaa sijaintia etenkin sisätiloissa. Useiden eri paikannusteknologioiden käytössä ongelmaksi muodostuu niiden luotettavuus. Mikäli saadut arvot poikkeavat
toisistaan, niin mihin arvoihin luotetaan ja millä painoarvoilla niitä käytetään lopullisen sijainnin laskentaan.

Kuva 5.2: Yleisimpien paikannusteknologioiden tarkkuudet [91]
Android käyttöjärjestelmässä on mahdollisuus käyttää sekä GPS-paikannusta että Androidin omaa Network Location Provider -palvelua sijainnin määritykseen. Network Location Provider -palvelu käyttää sekä solutunnistetietoja et81

tä WLAN-paikannusta. [10]
Paikan määritykseen käytetään erilaisia koordinaatistoja. Koordinaattijärjestelmän tarkoitus on määrittää yksikäsitteisen pisteen sijainti maapallolla. Sen kaksi
keskeistä komponenttia on datumi, joka on matemaattisten suureiden joukko koordinaatiston kiinnittämiseen maapallon pintaan, ja koordinaatisto, joka sisältää pisteiden sijainnit eli koordinaatit. Pisteiden määrityksiin käytetään maantieteellisiä
koordinaatteja leveyspiiriä (latitude) ja pituuspiiriä (longitude). Seuraavassa on listattu yleisimmin käytettyjä koordinaattijärjestelmiä [94]:
• WGS84 (GPS-järjestelmän käyttämä),
• ITRS (The International Terrestrial Reference System),
• ETRS89 (eurooppalainen koordinaattijärjestelmä),
• EUREF-FIN (ETRS89:n suomalainen realisaatio),
• KKJ (kartastokoordinaattijärjestelmä) sekä
• NAD83 (North American Datum).
Paikkasidonnaiseen palveluun liittyy vahvasti käyttäjän yksityisyys ja sen suojaaminen. Kuten muissakin informaatio- ja kommunikaatioteknologian osa-alueissa,
joudutaan miettimään tarkkaan mitä käyttäjää koskevaa tietoa kerätään, kuka tietoa käyttää ja miten sekä miten tiedon voi tarkistaa ja poistaa. Lisäksi on tärkeää
pohtia missä tilanteissa henkilöä saa paikantaa, miten paikannustietoa käytetään ja
kellä on oikeus paikantaa. Mobiililaitteiden käyttäjien sijaintitiedon käsittelyä rajaavat Henkilötietolaki [17] ja Sähköisen viestinnän tietosuojalaki [18]. Mikäli sijaintitieto on yhdistettävissä luonnolliseen henkilöön, on se Henkilötietolain mukainen
henkilötieto. Tällöin tietojen käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava Henkilötietolakia. Sähköisen viestinnän tietosuojalain 18 §:n mukaan palveluntarjoajan on
kysyttävä käyttäjältä suostumus paikannukseen ja käyttäjän on pystyttävä helposti ja maksutta peruttamaan suostumus. Lisäksi paikannettavan saatavilla on oltava
tiedot käsiteltävien paikkatietojen tarkkuudesta, käsittelyn täsmällisestä tarkoituksesta ja kestosta sekä voidaanko paikkatiedot luovuttaa kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun tarjoamista varten. Nämä tiedot on oltava paikannettavan saatavilla
ennen edellä mainitun suostumusta.
Al-Akkad et al. [1] tutkimuksen mukaan reaaliaikaiseen paikkatietoon perustuvan järjestelmän käyttäjillä on huoli yksityisyydestään. Tällaisten järjestelmien
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yleistymisen pelätään aiheuttavan valvontayhteiskunnan, jossa kansalaisilla ei ole
yksityisyyttä. Käyttäjien mielestä sovelluksen asentamisen täytyy olla helppoa,
mutta poistamisen vielä helpompaa. Käyttäjillä pitää olla mahdollisuus myös yksityiseen tilaan, jolloin tietoa ei välitetä.
Aloudat et al. [3] tutkivat paikkasidonnaisten palveluiden hyödyntämistä valtakunnallisessa väestön varoittamisessa. Tutkimus painottuu kahteen sidosryhmään:
loppukäyttäjiin ja viranomaisiin. Molemmat sidosryhmät olivat sitä mieltä, että sijaintiin perustuvaa palvelua tulisi käyttää hätätilanteiden hallinnan tukena. Tutkijoiden mukaan on tärkeää tiedustella näiden kahden sidosryhmän mielipiteitä ennen käyttöönottoa, jotta saadaan kartoitettua huolenaiheet ja epäselvät kohdat. ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) on määrittänyt kaksi eri
tyyppistä tapaa paikkasidonnaisille hätäpalveluille. Ensimmäisessä tavassa yksittäisiä henkilöitä varoitetaan puhelulla tai SMS-viestillä. Tässä tavassa teleoperaattori on velvollinen antamaan paikkatietoa lähetyksen tueksi. Toisessa tavassa hälytys
tai ilmoitus lähetetään kaikille alueella oleville aktiivisille päätelaitteille.
Loppukäyttäjien mielestä järjestelmän kustannukset kuuluvat viranomaisille,
koska tällaisen palvelun katsotaan kuuluvan perusoikeuksiin, jolloin se kustannettaisiin verovaroista. Viranomaisilla täytyy olla monialainen rooli, joka sisältää toimitusmenettelyt, rahoituksen, ylläpidon ja palvelun käytön säännöstelyn. Loppukäyttäjät olivat huolissaan paikkatiedon tallentamisesta ja yksityisyydestä. Paikkatietoa ei saisi käyttää mihinkään muuhun kuin väestön varoittamiseen vaaroista,
eikä tietoja saisi luovuttaa kolmansille osapuolille. Loppukäyttäjät halusivat myös
hallita paikkatiedon tallentamista eli kuka, miten ja mihin paikkatietoa kerätään sekä kuinka kauan paikkatietoa säilytetään. Loppukäyttäjän tulee pystyä sulkemaan
palvelun paikannus ja estämään paikkatiedon lähetys niin halutessaan. [3]
Viranomaisten mielestä ainoastaan heillä on kyky rahoittaa ja hallita kyseistä
järjestelmää. Viranomaisten mielestä loppukäyttäjä voi olla myös alkupiste turvallisuuteen liittyvässä tiedossa, eikä pelkästään viestin vastaanottaja. Kansalaisten tulee olla aktiivisia toistensa varoittamisessa. Palvelulla voidaan myös tukea muita
tiedotuskanavia eli viestissä esimerkiksi käskettäisiin kuuntelemaan lisätietoa radiosta. Palvelu tulisi olla käytössä kaikilla päätelaitteilla ilman käyttäjän toimenpiteitä. Loppukäyttäjän yksityisyys ei viranomaisten mielestä ole iso ongelma, koska
ratkaisussa on tarkoitus paikantaa käyttäjät ainoastaan vaara-alueelta ja -tilanteessa.
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6 Tutkimusmenetelmät
Luvussa esitellään käytetyt tutkimusmenetelmät, joilla pyritään löytämään johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin vastaukset. Tutkimusmenetelmät koostuvat niistä käytännöistä, operaatioista ja toiminnoista, joiden avulla tutkija muodostaa havainnot sekä säännöistä, jotka määräävät näiden havaintojen muokkauksen ja
tulkinnan [2, s. 82].
Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa mobiililaitteiden hyödynnettävyyttä hätäja muussa viranomaisviestinnässä. Tutkimuksessa vertaillaan erilaisia tekniikoita
viestien välittämiseen ja toteutetaan prototyyppi tarkoitukseen sopivia tekniikoita
hyödyntäen. Prototyypin toimivuutta arvioidaan käytettävyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Käytettävyyteen liittyy viranomaispäässä vahvasti viestin sisältö, lähetyksen luotettavuus, vastaanottavan alueen rajauksen tarkkuus, viiveet, verkon kuormitus ja siitä selviäminen sekä nykyiseen järjestelmään ja toimintamalliin
liittyminen. Käyttäjän näkökulmasta viranomaisen tunnistettavuus ja viestin selkeys ovat tärkeässä asemassa. Saavutettavuus on jaoteltavissa kvantitatiiviseen ja
kvalitatiiviseen saavutettavuuteen eli saavutettavuudella voidaan käsittää kuinka
monelle tiedote saadaan toimitettua tai miten tiedotteen sisältö saavuttaa henkilön
eli miten käyttäjä reagoi ja miten todenmukaisen kuvauksen tiedote välittää käyttäjälle. Saavutettavuus on kytköksissä käytettävyyden kanssa ja sen vaikutukset ovat
samat sekä viranomaisten että kansalaisten näkökulmista. Jotta järjestelmä olisi käytettävä, sillä on oltava lähes täydellinen saavutettavuus sen kummastakin näkökulmasta. Kansallisessa hätätiedottamisessa kaikille halutuille on saatava viesti menemään perille. Tämän tutkimiseen ei kuitenkaan tutkielmassa perehdytty. Virheet,
ruuhkautuminen ja muut saavutettavuutta heikentävät seikat laskevat järjestelmän
luotettavuutta. Hälytysjärjestelmissä luotettavuus on olennainen asia.
Prototyyppi rakennettiin Android-käyttöjärjestelmän versiolle 2.2. Prototyypin
alustan valinnan ei koettu olevan merkittävässä osassa niiden samankaltaisuuden
vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli testata järjestelmän toiminnallisuutta ja soveltuvuutta, ei niinkään tiettyjen alustojen teknisten eroavaisuuksien vaikutusta hätäviestintäjärjestelmän toteuttamiseen.
Tutkimusprosessissa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla mitä kriisiviestin-
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nässä ja kriisienjohtamisessa täytyy huomioida. Sen jälkeen käytiin läpi viranomaisten nykyinen toimintamalli kriiseissä sekä viranomaistiedottaminen. Kartoittamalla
nykyisen järjestelmän puutteet ja vertaamalla näitä useiden työryhmien raportteihin saatiin kasattua parannusehdotukset. Viranomaisten toimintaa ja viranomaistiedottamista ohjaavat vahvasti lait ja asetukset. Valtion säädöstietopankkia FINLEX:iä käytettiin hyväksi lainsäädännön kartoittamisessa. Näiden läpikäynti antoi reunaehdot toteutettavalle järjestelmälle. Mobiililaitteisiin liittyvien tekniikoiden
kartoituksella ja vertailulla saatiin määritettyä sopivat työkalut. Tosin teknologioiden kartoitus oli aika pitkälle tehty Jyväskylän yliopistolla suoritetun Scope WP2
-hankkeen aikana muiden toimesta. Kyseisen hankkeen iScope-sovellusta on myös
käytetty pohjana järjestelmää toteutettaessa.
Viranomaisten toimintamalleja ja tarpeita kartoitettiin myös käymällä tutustumassa eri toimijoihin. Esiselvitystyön aikana suoritettiin vierailut Keski-Suomen hätäkeskukseen, Keski-Suomen poliisilaitokseen, Kuopiossa sijaitsevaan Pelastusopistoon sekä viranomaistoiminnassa vahvasti kytköksissä olevaan teleoperaattorin Jyväskylän toimipisteeseen. Näissä tapaamisissa esille nousi Suomen viranomaisten
omaavan hyvät taidot omien tehtäviensä hoitoon, mutta ICT:n hyödyntämisessä ei
kaikilta osin olla ajan tasalla. Ongelman aiheuttajana nousi esille määrärahojen vähyys, byrokratian vaikutus ja yhdistävän toimijan puute. Kansalaisten tiedottaminen koskee ensisijaisesti kahta eri ministeriötä eli liikenne- ja viestintäministeriötä
sekä sisäasiainministeriötä. Näiden kahden ministeriön vastuun- ja resurssienjaossa
esiintyy välillä epäselvyyksiä, koska johtovastuuta ei ole määritetty.

6.1 Kirjallisuuskatsaus
Hirsjärvi et al. [29, s. 111–113] mukaan kirjallisuuskatsauksessa tekijä laatii muistiinpanojensa pohjalta teoreettiseksi taustaksi kirjallisuuskatsauksen, joka keskittyy tutkimuksen kannalta olennaisimpaan kirjallisuuteen. Kirjallisuuskatsaus kuvaa mistä
näkökulmista ja miten asiaa on aikaisemmin tutkittu sekä miten tekijän oma tutkimus liittyy aikaisempaan tutkimukseen. Erilaisia näkökulmia, tutkimusasetelmia ja
-tuloksia on kyettävä arvioimaan kriittisesti toisiinsa suhteuttaen. Arviointi vaatii
pohjalle hyvän aihealueen tuntemuksen, joka vaatii laajamittaisen kirjallisuuskatsauksen.
Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus oli selvittää mitä tutkimuksia, selvitystöitä, lakeja ja asetuksia sekä järjestelmiä on olemassa tai kehitteillä tutkielmaan liittyen.
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Kirjallisuuskatsauksen pohjana on käytetty lisäksi Kaijanahon 26.1.2012 Jyväskylän yliopistolla pitämää luentoa ”Systemaattinen tutkimuskirjallisuuden käsittely”
js sieltä saatuja oppeja sekä hänen kirjoittamaa artikkelia [42]. Näin ollen kirjallisuuskatsaus noudattaa enemmän systemaattista kuin perinteistä katsausta. Tosin
puhtaaksi systemaattiseksi katsaukseksi toteutus ei ole kokonaisvaltaisesti tarpeeksi kattava. Ero näiden kahden välillä liittyy kirjallisuuskatsauksen suunnitteluun,
toteutukseen ja dokumentointiin. Relevanttien julkaisujen ja tutkimusten lähteitä
käytiin läpi eli myös ns. lumipallohakua toteutettiin. Luennolla esitetyn PICOC’mallin mukaisesti tutkimuskysymyksen voisi asetella seuraavasti: saavuttaako hätätiedote mobiilipohjaiseen hälytysjärjestelmän avulla Suomen väestön kattavammin ja nopeammin kuin radion ja television kautta?. Suoraan tähän reaalimaailmaa
koskevaan kysymykseen ei tosin löydy tyhjentäviä lähteitä, vaan vastausta on haettava tutkimuskirjallisuuteen kohdistuvista kysymyksistä.
Kirjallisuuskatsaus aloitettiin etsimällä kansainvälisiä tutkimuksia ja julkaisuja.
Niitä etsittiin tunnettujen tieteellisten tutkimusten tietokannoista näihin suunniteltuja erilaisia hakukoneita käyttämällä, kuten IEEE Xplore ja Google Scholar. Hakusanoina käytettiin aiheeseen oleellisesti liittyviä sanoja, kuten emergency, communication, message, emergency message system (EMS), emergency response system (ERS), short message system (SMS), cellular, phone, mobile device, smartphone,
crisis, location, location based services (LBS), early warning ja Cell Broadcast Service
(CBS). Kotimaisia julkaisuja etsittiin Google Scholarilla ja suoraan eri organisaatioiden hakukoneilla. Liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasiainministeriön, pelastusopiston, VTT:n sekä useiden yliopistojen julkaisuista etsittiin erikseen. Suomenkielisinä hakusanoina käytettiin muun muassa viranomaisviestintä, kohdennettu viranomaistiedote, hätäviestintä, kriisiviestintä, kriisinhallinta, tekstiviesti, väestön varoittaminen. Kotimaisista kriiseistä haettiin myös julkaisuja. Koulusurmien ja Nokian vesikriisin viestinnästä löytyi useita artikkeleita. Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen viestinnän laitoksilla on tehty paljon tutkimusta kriisiviestinnästä. Ministeriöiden sivuilta löytyi useiden aiheeseen liittyvien työryhmien raportteja.
Aluksi haettiin hätäviestintää koskevia julkaisuja. Tällöin osumia löytyi Google
Scholarilla puoli miljoonaa, josta iso osa koski ajoneuvoja ja patentteja. Patentit ja
ajoneuvot rajattiin pois hauista. Hätäviestijärjestelmiä koskevia julkaisuja haettaessa, etenkin IEEE Xplorella, osumia löytyi kohtuullinen määrä.
Sopivien hakusanojen ja niiden yhdistelmien löydyttyä alettiin aiheen kannalta
mielenkiintoisten julkaisujen kerääminen. Aluksi haettiin alle viisi vuotta vanho-
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ja julkaisuja, joista poimittiin 50 ensimmäisestä sopivimmat käymällä otsikot ja tiivistelmät läpi. Tämän jälkeen tarkastettiin vielä, ettei vanhemmissa julkaisuissa ollut sopivia julkaisuja hakemalla ilman vuosirajoitusta 50 ensimmäistä. Kotimaisista
julkaisuista pyrittiin käymään kaikki julkaisut läpi, vähäisempien osumien vuoksi. Hakujen jälkeen julkaisujen lähteet käytiin lävitse ja näistä kerättiin olennaisimmat lähteet. Samoihin lähteisiin törmääminen sekä Google Scholarin osoittama viittausten määrä osoittivat aihealueen tärkeimmät lähteet. Esimerkiksi kriisiviestinnän suhteen merkittävänä teoksena voidaan pitää Coombsin kirjaa ”Ongoing crisis
communication: Planning, managing, and responding” [8]. Tutkimusmenetelmistä
puhuttaessa esiin nousee Hirsjärven et al. kirja ”Tutki ja kirjoita” [29].
Viranomaistiedottamisen ja kansallisen hätäviestintäratkaisun painotusten lisääntyessä lähteiden painotus siirtyi enemmän kotimaisten julkaisujen puolelle. Tämä johtui viranomaistiedottamisen liittymisestä vahvasti kotimaiseen julkishallintoon ja lainsäädännön keskeisestä merkityksestä. Kotimaiset julkaisut huomioivat
myös paremmin Suomen kansalaisten ja viranomaisten toimintatapoja. Ulkolaisten
julkaisujen yhteydessä niiden soveltuvuutta kotimaiseen toimintaympäristöön jouduttiin arvioimaan erityisen tarkasti.
Kirjallisuuskatsauksella kartoitettiin aikaisemmat tutkimukset, lainsäädäntö sekä viranomaisten toiminta ja vastuut. Aikaisempien tutkimusten ja julkaisujen pohjalta muodostettiin tutkielman teoriapohja. Kriisiviestintä osana kriisinhallintaa antaa perustelut ja merkityksen Sapporo-järjestelmälle. Lait ja asetukset sekä Suomen
viranomaistiedottamisen käytänteet ohjasivat tutkielman ja Sapporo-järjestelmän
toteutusta. Etenkin nykyisen järjestelmän vahvuuksien ja heikkouksien kartoittamisella saatiin tutkielmalle suuntaa ja perusteluja. Mobiililaitteiden ja tekniikoiden
pintapuolinen kartoittaminen antoi työkalut, joilla empiirinen osuus saatiin toteutettua. Mobiililaitteita ja tekniikoita ei kuitenkaan kartoitettu syvällisesti.
Kirjallisuuskatsauksen tarkoitus oli viranomaisviestinnän ja mobiilipohjaisen
hätäviestintäratkaisun yhdistäminen. Näiden molempien taustojen kartoituksen jälkeen yhteensovittamisesta syntyi uusia ongelmia, joihin etsittiin uusia ratkaisuja ja
näkökulmia.

6.2 Konstruktiivinen tutkimus
Tutkimus on konstruktiivista silloin, kun se perustuu aikaisemman tutkimustiedon
yhdistelemiseen ja tutkimuksessa toteutetaan joko teoreettinen tai/ja käytännölli87

nen tuotos, jolla on tarkoitus ratkaista tutkimusongelma. Konstruktiivisen tutkimuksen tuotosta arvioidaan sen sovellusalueen ominaiskriteerien viitekehyksessä.
[12]
Sapporo-hankkeen aikana toteutettava järjestelmä on kuvattu tarkemmin luvussa 7. Tutkielman ennakkoselvityksellisestä luonteesta ja laajuudesta johtuen tutkielmassa ei suoritettu käyttötapaus- tai käyttöliittymätestejä. Toteutetun järjestelmän
heikkouksia ja vahvuuksia arvioidaan ainoastaan teoriataustaa ja muita tutkimuksia mukaillen. Järjestelmää arvioidaan luvussa 7.10 vertaamalla toteutetun järjestelmän eri osa-alueita teorian muodostamien viitekehysten avulla. Luvussa 7.8 esitellään lyhyesti järjestelmän testaukseen käytettävät menetelmät, joiden tulokset on
tarkoitus julkaista myöhemmin.
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7 Toteutettu hätäviestintäjärjestelmä
Luvussa esitellään Sapporo-hankkeessa toteutettua hätäviestintäjärjestelmää sekä
tiedotteiden välitystä viranomaisilta kansalaisille. Toteutetun järjestelmän tarkoitus
on toimia viranomaistiedottamisen tukena ja laajentaa viranomaistiedottamisessa
käytettäviä toimintamalleja kohdennettuun ja matalamman tason tiedottamiseen.
Järjestelmän avulla on tarkoitus saada viranomaistiedotteet (tulevaisuudessa vaaratiedotteet) ja muut syötteet välitettyä automaattisesti väestön mobiililaitteisiin sekä sosiaaliseen mediaan Facebookin ja Twitterin osalta. Järjestelmä tukee tiedon kulkua myös väestöltä viranomaisille, jolloin vaara-alueen väestöltä voidaan kerätä tietoa heidän tilastaan. Lisäksi käyttäjä voi tehdä erilaisia ilmoituksia päätelaitesovelluksen avulla. Käyttäjän tekemien ilmoitusten lähetystä mobiililaitteella kuvataan
tarkemmin luvussa 8.5. Kohdennettu ja matalamman tason tiedottaminen on tarkoitettu erityisesti tiettyä aluetta (esim. kaupungin osa) koskevaa vaaratiedottamista varten, joka ei ylitä viranomaistiedottamisen kynnystä. Tämä palvelee erityisesti
kuntien ja kaupunkien tiedottamista. Lisäksi eritasoisen tiedottamisen tarkoitus on
kasvattaa tiedottamisen määrää, jolloin järjestelmän käyttäminen on luontevampaa
niin viranomaisten kuin väestönkin osalta todellisen kriisin koittaessa. Todellisessa
kriisitilanteessa on suurta hyötyä siitä, että järjestelmä ja käytänteet ovat tuttuja sekä
sama järjestelmä on normaaliajan käytössä. Järjestelmä on helposti laajennettavissa
ja muunneltavissa erilaisia käyttötarkoituksia varten.
Hätäviestinnän onnistunut suunnittelu ja toteutus takaavat parhaan todennäköisyyden sille, että hätätilanteen hoitamisessa kansalaiset tekevät kaikki hätätilanteesta selviämisen kannalta olennaisimmat toimenpiteet. [74]

7.1 Järjestelmän rakenteen kuvaus
Järjestelmä koostuu palvelimesta ja mobiililaitesovelluksesta. Mobiililaitesovellus
on toteutettu Android-käyttöjärjestelmälle (versio 2.2 tai uudempi). Alustavaa versiota on kehitetty myös Windows Phone 7 -käyttöjärjestelmälle. Mobiililaitesovellukset vaativat tehokkaasti toimiakseen datayhteyden, jonka avulla tieto sovelluksen ja palvelimen välillä pääsääntöisesti välitetään. Tiedotteet lähetetään pääte-
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laitteisiin joko datayhteyttä tai SMS-viestiä käyttäen. Android-päätelaitesovellukseen voidaan lähettää viestejä paikka- tai tilannekohtaisesti. SMS-viestiä käytetään
toissijaisena viestikanavana tukemaan ja laajentamaan palvelua. Sen lähettäminen
paikka- tai tilannekohtaisesti on rajoittuneempaa.
Kuten kuvasta 7.1 näkyy, on palvelin järjestelmässä keskeisessä asemassa. Sen
tarkoitus on yhdistää viranomaisten järjestelmät mobiililaitesovellukseen eli palvelin hoitaa tiedon kulkemisen eri osien välillä. Samalla palvelin toimii ns. luotettavana kumppanina, joka suodattaa väärät lähteet, hälytykset ja viestit pois. Mobiililaitesovellus ja muut järjestelmät kommunikoivat palvelimen kanssa REST-ohjelmointirajapinnan avulla. Poikkeuksena tähän on push-"viestit ja SMS-viestit tiedotteiden välittämisessä. Lisäksi palvelin sisältää tietokannat tärkeiden tietojen ylläpitoa varten. Palvelin on toteutettu Django-web-ohjelmistokehyksellä (web framework)
ja tietokannat on toteutettu PostgreSQL-tietokantajärjestelmän avulla. Lisäksi palvelimen toteutuksessa on käytetty avuksi erilaisia ohjelmointikirjastoja liittyen koordinaattien ja paikkatiedon tallentamiseen, karttojen käyttöön, tiedotteiden välittämiseen sekä eri järjestelmien integraatioiden toteuttamiseen.

Kuva 7.1: Toteutetun järjestelmän rakenteellinen kuvaus
Hätäkeskuksen tietojärjestelmän on tarkoitus toimia automaattisten syötteiden välittäjänä järjestelmään. Nykyinen hätäkeskustietojärjestelmä ei tarjoa valmista rajapintaa viranomaistiedotteiden välittämiseen ja tietojärjestelmän tulevan vaihdoksen
takia rajapinnan suunnittelua ei ole mielekästä toteuttaa nykyiseen järjestelmään.
Tulevan TOTI-järjestelmän osalta integraation mahdollisuutta selvitellään. Myös90

kään nykyään väestön varoittamiseen käytettävät menetelmät ja käytänteet eivät
tue automaattista viranomaistiedotteiden välittämistä, koska viranomaistiedotteet
täytyy antaa manuaalisesti paperisella lomakkeella. Näin ollen viranomaistiedotteet tulee syöttää järjestelmään web-käyttöliittymän avulla. Liitteessä C on esitetty hätätiedotteen antamiseen käytettävä web-käyttöliittymä. Android-sovellukselle
lähetettävässä hätätiedotteessa voidaan kysyä vastaanottajan hyvinvointia, jolloin
vaara-alueelta saadaan paluukanavassa tietoa. Lisäksi hätäkeskus toimii hätäilmoitusten teossa tiedon vastaanottajana. Muut syötteet sisältävät muiden viranomaisten web-käyttöliittymästä lähetettävät matalamman tason tiedotteet ja muiden järjestelmien (e.g. liikennevirasto, LUOVA) syötteet. Näihin syötteisiin ei ole olemassa
paluukanavaa.
Palvelimelta saadaan viranomaistiedotteet ja muut syötteet välitettyä myös muihin kuin mobiililaitteisiin. Esimerkiksi sosiaaliseen mediaan saadaan vaivattomasti
välitettyä viranomaistiedotteet ja muut syötteet. Lisäksi erilaisten syötteiden tai sovelluksen avulla myös pöytäkone käyttöön laajentuminen on mahdollista. Luvussa
7.9 on käsitelty tarkemmin järjestelmän laajennusmahdollisuuksia. Lisäksi luvussa
9.1 on esitetty jatkotutkimuksessa käsiteltäviä sosiaaliseen mediaan laajennusta ja
laajentumista eri mobiilialustoille.

7.2 Järjestelmän toiminnallisuuden kuvaus
Palvelimella säilytetään reaaliaikaiset paikkatiedot sekä henkilökohtaiset profiilit
käyttäjistä, joiden avulla oikeat tiedotteet ja syötteet saadaan kohdistettua oikeille käyttäjille. Paikkatietoa tarvitaan kohdennettujen viranomaistiedotteiden lähettämiseen. Henkilökohtainen profiili sisältää käyttäjän perustietoa, kuten nimen, kotiosoitteen ja työpaikan osoitteen, puhelinnumeron, kielen sekä käyttäjätyypin. Käyttäjätyyppiin vaikuttaa onko sovellus asennettu vai ei. Henkilökohtaista profiilia käytetään palvelun personointiin ja tiedotteiden lähettämiseen. Kiinteiden osoitteiden
mukaan saadaan lähettyä niitä koskevia hätätiedotteita kohdennetusti, kuten tieto saastuneesta käyttövedestä tai vakavasta häiriöstä sähkönjakelussa. Henkilökohtaiseen profiiliin saadaan talletettua myös hätätilanteessa tarvittavia tietoja, kuten
veriryhmä, sairaudet, lääkitykset, allergiat ja lähiomaisen tiedot. Henkilökohtainen
profiili välitetään viranomaisille hätäilmoitusta tehtäessä. Hätäilmoituksen tekemisestä tarkemmin luvussa 8.
Sapporo-järjestelmässä paikkatiedon määrittämiseen käytetään WGS84-koordi91

naattijärjestelmää ja paikkatiedon määrittäminen on mobiililaitteen varassa. Paikkatiedon määrittämiseen ei käytetä teleoperaattoria, kuten hätäkeskus käyttää. Paikkatieto saadaan mobiililaitteen keräämästä solu-, GPS- ja WLAN-paikannukseen perustuvasta tiedosta. Android-päätelaitteesta sijainti saadaan Android Location
-ohjelmointirajapinnan avulla. Sapporo-järjestelmä käyttää lisäksi valmista optimoitua ohjelmointikirjastoa sijainnin määrittämiseen, jolloin virrankulutusta saadaan
vähemmälle. Mobiililaite pitää yllä sijaintia ja lähettää paikkatiedon palvelimelle.
Paikkatieto mitataan ja lähetetään pakotetusti palvelimelle 60 minuutin väliajoin,
mikäli päivitetty paikkatieto on saatavilla ilman erillistä mittausta lähetetään se 15
minuutin välein.
Viranomaistiedotteet ja muut syötteet välitetään vain kyseessä olevan tapauksen vaikutuksen alaisille käyttäjille. Palvelimella verrataan vaara-alueen tai muun
tapahtuman sijaintia käyttäjien sijainteihin. Mikäli käyttäjä on tapahtuman vaikuttavan alueen sisällä välitetään tiedot hälytyksestä tai tapahtumasta käyttäjälle. Hälytykset ja muut tiedotteet voidaan välittää myös ennalta määrätylle ryhmälle (esim.
kaupungin valmiusryhmälle) sen henkilöiden sijainneista välittämättä. Kuvassa 7.3
havainnollistetaan tulipalosta ilmoittamista. Siinä näkyy vaara-alueella yksi käyttäjä jota on tiedotettu tapahtuneesta. Viranomaistiedotteeseen voidaan myös lisätä kysely onko vaara-alueella tiedotteen vastaanottanut henkilö kunnossa vai ei. Kuvassa 7.2 on esimerkkinä viesti, jossa ilmoitetaan teollisuuspalosta kysymyksen kera.
Kuvassa 7.3 näkyvän käyttäjän lipun värillä merkataan käyttäjän tilaa seuraavasti:
Vihreä henkilö on vastannut kyselyyn ja on kunnossa.
Keltainen henkilö ei ole vastannut kyselyyn.
Punainen henkilö on vastannut kyselyyn ja tarvitsee apua.
Järjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi asennettavan sovelluksen avulla, mutta sitä voi käyttää myös rekisteröitymällä palveluun ilman sovelluksen asentamista. Rekisteröitymisen yhteydessä annetaan puhelinnumero, kieli ja osoite, jolloin muut viranomaistiedotteet voidaan lähettää kiinteän osoitteen mukaan kohdennetusti sekä valtakunnalliset hätätiedotteet kaikkiin matkapuhelimiin SMS-viestillä. Tällä voidaan välttää matkapuhelimen teknisiä rajoitteita sekä laajentaa järjestelmä lähes kaikille matkapuhelin tyypeille. Tosin SMS-viestintä ei mahdollista
kaikkien järjestelmän ominaisuuksien käyttöä ja lisäksi se on maksullista, joten sen
käytön tarvetta yritetään välttää.
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Kuva 7.2: Kysymyksen sisältävä tiedote tulipalosta

Kuva 7.3: Käyttäjän sijainnin vertaaminen hälytykseen
Ulkomailla sijaitsevien päätelaitteiden paikannuksen tarve rajoittuu maakohtaiseksi. Ulkomailla ongelmaksi muodostuu datayhteys. Vaikka kotimaassa olisikin
käytössä kiinteähintainen mobiililaajakaistaliittymä, ei sitä voida käyttää samaan
hintaan ulkomailla. Vapaan langattoman verkon alueella yhteys voidaan kuitenkin
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muodostaa hetkellisesti, jolloin sijainti ja tiedotteet saadaan päivitettyä. Päätelaitteisiin toimitetaan ulkomaita koskevat hätätiedotteet ainoastaan maakohtaisesti, eikä
kohdennetusti tarkemman alueen mukaan. Ensisijaisesti tiedote toimitetaan datayhteyden avulla. Mikäli datayhteyden avulla tiedotetta ei saada toimitettua, voidaan
se toimittaa SMS-viestinä. Kiireettömät tiedotteet toimitetaan aina datayhteydellä
tyhjentämällä tiedotteiden puskuri yhteyden taas muodostuttua. Mikäli sovellusta ei ole asennettuna, voi rekisteröity käyttäjä ilmoittaa järjestelmälle olevansa ulkomailla ja haluavansa kyseistä maata koskevat tiedotteet. Tämä voidaan suorittaa SMS-viestillä tai internetsivulla. Ulkomaita koskevat tiedotteet käsittävät ulkoasiainministeriön ja suurlähetystöjen julkaisemia tiedotteita.

7.3 Tiedotteeseen tarvittavat tiedot
Tiedote voidaan syöttää järjestelmään web-käyttöliittymällä tai mahdollisesti suoraan rajapintoja hyväksi käyttäen. Eri viranomaisille on räätälöity omat web-käyttöliittymät, jotka on eroteltu toisistaan käyttäjätilien avulla. Lisäksi hätätiedotteen
antamiseen on oma web-käyttöliittymä, johon pääsy on rajattu lain mukaan hätätiedotteen antamiseen sallituille viranomaisille. Käytännössä hätäkeskusvirkailija
syöttää hätätiedotteen järjestelmään viranomaisen antaman paperisen lomakkeen
pohjalta. Liitteessä A on hätätiedotepohja, jonka perusteella hätätiedotteeseen tarvittavat tiedot on kartoitettu. Hätätiedotteeseen viranomainen kirjaa edustamansa
laitoksen nimen ja logon, tapahtuman kuvauksen (mitä on tapahtunut, missä ja milloin?), tiedotteen päivämäärän ja ajan, perustelu uhalle, tapahtuman syyt, tapahtuman vaikutus asukkaille, toimintaohjeet, mitä viranomaiset tekevät tilanteen korjaamiseksi sekä tiedot jatkotiedotuksesta.
Tapahtumapaikka voidaan antaa joko osoitteena tai suoraan WGS84-koordinaatteina. Annettu osoite muutetaan koordinaateiksi Google Maps -ohjelmointirajapinnan avulla. Järjestelmä säilöö tapahtumapaikan järjestelmään WGS84-koordinaatteina. Eri koordinaatistojen sekoittamisen kanssa on oltava tarkkana, koska esimerkiksi kartoissa on käytössä eri koordinaatisto kuin GPS-järjestelmässä. Tapahtuman
ja tiedotteen kellonaika ja päivämäärä talletetaan järjestelmään ISO 8601 -standardia
käyttäen. Päivämäärän ja kellonajan muutoksissa on oltava myös tarkkana. Muut
tiedot talletetaan tavallisessa tekstimuodossa. Hätätiedote määritetään automaattisesti korkean prioriteetin tiedotteeksi.
Hätäkeskuslaitoksen on toteutettava järjestelmäänsä rajapinta, josta tiedotteet ja
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hälytykset saadaan muiden järjestelmien käyttöön. Hätäkeskuslaitos ja hätäkeskukset ovat viranomaisten ja kansalaisten välinen linkki, joten se on luonnollisin ja paras paikka jakaa tietoa muihin järjestelmiin. Muiden järjestelmien avulla tiedotteet
voidaan jakaa tehokkaasti käyttämällä eri viestikanavia ja tekniikoita. Rajapintojen puute on yksi merkittävimmistä puutteista, joka hidastaa sähköisten hälytysjärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Tämän hetkinen tieto peto-median kautta
kulkee vain tiedotusvälineille. Tämä nousi esille myös Jyväskylän kaupungin valmiusryhmän tapaamisessa [40], jossa koettiin ongelmalliseksi se, että kaupungin
viestintäosasto ei saa tietoa hätäkeskukselta ja tiedottamisen vastuu on liikaa tiedotusvälineillä. Tiedotusvälineiden uskottavuuden heikentyminen ja virallisen statuksen puute vähentävät tiedottamisen tehokkuutta. Tämä koskee etenkin hätätiedotetta matalamman prioriteetin tiedottamista.

7.4 Tiedotteen välittäminen käyttäjille
Kuten aiemmin todettiin tiedote välitetään päätelaitteeseen datayhteyttä käyttäen.
Tarkemmin ottaen tiedote lähetetään Android-päätelaitesovellukseen Googlen tarjoaman push-pilvipalvelun kautta push-viestinä. Googlen C2DM-palvelu (Android
Cloud to Device Messaging) mahdollistaa viestin lähettämisen yksilöidysti päätelaitteille. Palvelu oli tosin kehitysversio ja sen kehittäminen lopetettiin vuoden 2012
kesäkuussa ja uusia käyttäjiä ei enää hyväksytä [11]. Tilalle tuli vastaavana palveluna GCM (Google Cloud Messaging for Android), jota on käytettävä uudessa kehitystyössä. Push-pilvipalvelu vaatii toimiakseen Android-käyttöjärjestelmän version
2.2 [11]. Tästä johtuu Android-päätelaitteen alustan versiovaatimus. Mikäli päätelaitesovellukseen ei saada push-pilvipalvelun avulla tiedotetta menemään (ei datayhteyttä, sovellus suljettu), voidaan viesti välittää SMS-viestinä myös älypuhelimeen.
Kuvassa 7.4 on esitetty push-pilvipalveluiden yleinen toimintaperiaate.
Päätelaitteessa push-viestillä käynnistetään toiminnallisuus, joka tuo hätätiedotteen suoraan näkymään näytölle. Android-käyttöjärjestelmä mahdollistaa ääni- ja
värinähälytysasetusten ohittamisen, jolloin päätelaite saadaan hälyttämään vaikka
se olisi kytketty äänettömälle. Myös muille alustoille on olemassa vastaavanlaisia
palveluita. Seuraavassa on listattu push-pilvipalvelut yleisimmille alustoille:
iOS : Apple Push Notification Service (APNS),
WP7 : Microsoft Push Notification Service (MPNS),
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Kuva 7.4: Push-pilvipalveluiden yleinen toimintaperiaate
BlackBerry : Push Service ja
Symbian OS : Ovi Notifications API.

7.5 Tiedottamisen tasot
Nykyisestä järjestelmästä puuttuu tehokas matalamman prioriteetin tiedottaminen.
Hätätiedotteet saadaan toimitettua kansalaisille suhteellisen hyvin, mutta muiden
viranomaistiedotteiden saavutettavuus on jo heikompaa. Matalamman prioriteetin
viestintään kuuluu lievempien uhkien, vaarojen ja onnettomuuksien lisäksi myös
alueellinen tiedottaminen. Esimerkiksi kunnilla ja kaupungeilla ei ole yhtenäistä ja
tehokasta tiedotuskanavaa ja -mallia. Tällä hetkellä heidän tiedottaminen tapahtuu
median sekä heidän omien palveluiden kuten internetsivujen, lehtien ja postin jakamien tiedotteiden sekä henkilökunnan välityksellä. Prioriteettitasojen lisäämisellä
pyritään myös madaltamaan käyttökynnystä. Toteutettu järjestelmä tukee eri prioriteetin omaavien tiedotteiden laatimisen ja välittämisen. Tiedotteet luokitellaan kolmeen tasoon:
Korkea: käsittää hätä- ja muut viranomaistiedotteet (myöh. vaaratiedotteet).
Keskikorkea: käsittää alueellisen (kunnat ja kaupungit) ja muiden viranomaisten
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matalamman prioriteetin tiedotteet sekä vaaroista tiedottamisen.
Matala: käsittää normaaliajan tiedottamisen laajennuksineen.
Eri viranomaisilla ja automaattisesti järjestelmään tulevilla viesteillä on rajoitukset
tiedotteen prioriteetin määrityksessä. Korkeimman prioriteetin omaavien tiedotteiden lähetys on sallittu ainoastaan niille, joilla on lain mukaan oikeus viranomaistiedottamiseen (ks. luku 3.3). Keskikorkean prioriteetin omaavien tiedotteiden lähettäminen on korkean prioriteetin lähettämisen omaavien tahojen lisäksi kunnilla ja
kaupungeilla sekä tarpeen mukaan muilla virastoilla. Matalan prioriteetin omaavia
tiedotteita voi lähettää kaikki, joilla on lähetykseen mahdollistavat tunnukset. Lähetettävien tiedotteiden määrää voidaan kuitenkin rajoittaa. Tavallinen mobiilipäätelaite käyttäjä ei omista lähetysoikeuksia, vaan oikeudet liittyvät palvelin puolen
käyttäjiin.
Käyttäjälle eri prioriteettitasot näkyvät niin viestin vastaanotossa kuin itse viestissä. Korkean prioriteetin omaavat tiedotteet hälyttävät sovelluksessa käyttämällä
viranomaisen määrittämää ääni- tai värinähälytystä tai molempia ohittaen mobiililaitteen asetukset. Lisäksi viesti aukeaa suoraan näytölle. Keskikorkean prioriteetin omaava viesti käyttää mobiililaitteen asetuksen mukaista ilmoituksen (notification) hälytysmääritystä. Viestin saapuminen näkyy järjestelmäpalkissa ilmoituskuvakkeena, josta se voidaan avata. Matalan prioriteetin omaavat tiedotteet ja viestit näkyvät ainoastaan sovelluksessa, eikä niistä ilmoiteta sovelluksen ulkopuolella.
SMS-viesteissä prioriteetti ei näy kuin viestin sisällössä. Mikäli SMS-viestin vastaanottoon halutaan näkyviin prioriteettitaso, voidaan sovellukseen lisätä ominaisuus,
jossa sovellus tunnistaa viestin puhelinnumeron ja viestin alussa olevan tunnisteen
mukaan sen olevan korkea tai keskikorkea, voidaan haluttuja toimenpiteitä lisätä.
Korkean prioriteetin tiedotteita käytetään lain tarkoittamassa viranomaistiedottamisessa. Keskikorkean prioriteetin omaavia tiedotteita lähetetään tapauksissa, jotka eivät ylitä viranomaistiedottamisen kynnystä, mutta voivat aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi:
• säävaroitukset,
• liikennevaroitukset,
• saastunut käyttövesi,
• häiriöt veden- tai sähkönjakelussa sekä
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• merkittävät poikkeusjärjestelyt kunnallisissa palveluissa.
Matalan prioriteetin tiedotteita käytetään lisäarvon tuottamiseen ja normaaliajan tavalliseen tiedottamiseen. Lisäarvon tuottamiseen voidaan käyttää erilaisista kuntien
ja kaupunkien tapahtumista tiedottamista sekä kaupallista mainontaa. Normaaliajan tavalliseen tiedottamiseen voi kuulu viranomaisten valistuskampanjat, ohjeistukset ja neuvonta. Lisäarvon tuottamisella on tarkoitus madaltaa käyttäjän käyttöönotto kynnystä ja jakaa järjestelmästä koituvia kustannuksia eri toimijoiden kesken. Käyttäjä voi lisätä profiiliinsa mielenkiinnon kohteita, joiden mukaan lisäarvo
tiedotteet välitetään. Lisäarvotiedotteita ei välitetä ilman käyttäjän erillistä suostumusta. Lisäksi ne erotellaan sovelluksessa selkeästi pois viranomaisten tiedotteista, jotta väärinkäsityksiä ei esiinny. Kaupallisen materiaalin käyttö samassa sovelluksessa viranomaistiedottamisen kanssa sisältää mahdollisuuksien lisäksi paljon
uhkia. Minkälaista materiaalia voidaan käyttää ja miten hyvin ne pitää erotella viranomaisviestinnästä? Täytyykö käyttäjän kokea käyttävän kahta erillistä sovellusta vai riittääkö selkeä erottelu selkeästi yhden sovelluksen sisällä? Vai täytyykö tehdä kokonaan kaksi eri sovellusta, jolloin yhdysvaikutuksen syntymistä ei tapahdu?
Näihin kysymyksiin ei tämän tutkielman puitteissa voitu paneutua, vaikka ne vaativatkin lisäselvitystä.

7.6 Käyttäjien tasot
Päätelaitekäyttäjät voidaan jakaa sovelluskäyttäjiin eli tavallisiin ja SMS-käyttäjiin.
Mikäli päätelaitetukea laajennetaan, voidaan tavalliset käyttäjät jaotella käyttöjärjestelmän mukaan (WP7-, Android-, iOS-käyttäjä). Sovelluskäyttäjillä on asennettuna sovellus mobiililaitteeseensa. SMS-käyttäjä on ainoastaan rekisteröitynyt SMSviestin tai internetsivun avulla palvelun käyttäjäksi lataamatta sovellusta. SMSkäyttäjä paikannetaan ainoastaan kiinteiden osoitteiden mukaan (koti ja työpaikka)
ja tiedotteet lähetetään SMS-käyttäjälle puhelinnumeron mukaan. SMS-käyttäjän
mobiililaitteeseen ei kohdistu muita kuin SMS-viestin vastaanottovaatimus. SMSkäyttäjien tukea tulee arvioida uudelleen, mikäli luvussa 4 käsitelty massatekstiviestijärjestelmä otetaan käyttöön kansallisena ratkaisuna.
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7.7 Monikielisyys
Käyttäjän profiilissa on määritys käyttäjän kielestä, jolla tiedote halutaan. Tiedotteiden välittämiseen push-viesteinä vaikuttaa lisäksi mobiililaitteessa valittu kieli.
Oletuskielenä tiedotteet välitetään suomeksi. Järjestelmään voidaan tiedotteista luoda eri kielisiä versioita. Mikäli käyttäjä on määrittänyt jonkin muun kielen, lähetetään tiedote käyttäjän valitsemalla kielellä. Tosin viranomaistiedotteista eri kielisiä
käännöksiä ei ole yleensä saatavilla, koska tällä hetkellä viranomaistiedottaminen
hoidetaan käytännössä vain suomen kielellä.
Uuden vaaratiedote lain myötä kaksikielisten viranomaistiedotteiden lähetyksen voidaan olettaa kasvavan. Muutoksen myötä olisi tärkeä saada lisäksi tiedotteet englannin kielellä ja mahdollisesti venäjän kielellä. Uuden lakiesityksen mukaan hätäkeskukset auttaisivat viranomaisia käännöstyössä. Tämä tarkoittaisi sitä,
että web-käyttöliittymällä luotavat tiedotteet ohjataan myös hätäkeskuksen kautta,
jolloin käännöstyön voisi tehdä hätäkeskusvirkailija. Hätäkeskusuudistuksen myötä hätäkeskuksilla on mahdollisuus siirtää tehtäviä toisille hätäkeskuksille. Tällöin
käännöstyö voitaisiin jakaa eri hätäkeskusten kesken, jolloin resursseja keskittämällä syntyisi säästöjä. Viranomaisviestinnän käännösten on oltava selkeästi ja oikein
ymmärrettäviä, joten sanojen laajempi merkitys on oltava tiedossa. Tämä tarkoittaa
pätevien ja ammattitaitoisten kääntäjien ympärivuorokautista läsnäoloa. Käännöstyö voitaisiin jakaa esimerkiksi seuraavasti tulevalle kuudelle hätäkeskukselle:
• ruotsinkielinen käännöstyö Vaasan tai Porin hätäkeskukselle,
• englanninkielinen käännöstyö Keravan tai Turun hätäkeskukselle,
• venäjänkielinen käännöstyö Kuopion hätäkeskukselle sekä
• saamen kielten käännöstyöt Oulun hätäkeskukselle.
Kustannukset nousisivat huomattavasti mikäli jokainen viranomainen lisäisi käännöstyön omaan toimintaansa. Hätäkeskukset kuuluvat keskeisesti viranomaistiedottamisen viestiketjuun ja ne toimivat ympärivuorokautisesti. Lisäksi Hätäkeskuslaitos on ainoa viranomaisten piste, joka on mukana kaikessa viranomaistiedottamisessa. Näin ollen luonnollisin paikka hoitaa käännöstyö on hätäkeskukset. On kuitenkin muistettava, että tiedottamisesta vastaava viranomainen on vastuussa tiedotteen sisällöstä, joten yhteistyön merkitystä lienee turha korostaa. Uuden lain tuomaa
suuntaa on jatkettava ja valtioneuvoston on kasvatettava asetuksilla Hätäkeskuslaitoksen roolia tiedotteiden kääntämisessä.
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7.8 Järjestelmän testaus
Testaamisen tavoitteena on Keski-Suomen poliisilaitoksen ja hätäkeskuksen sekä Jyväskylän kaupungin kanssa selvittää Sapporo-sovelluksen soveltuvuus viranomaistiedottamiseen ja muista vaaroista tiedottamiseen. Viranomaistiedote on lakisääteinen ja sen lähettämisessä on otettava tietyt asiat huomioon. Viranomaistiedotteiden
selkeys, kohdennettavuus ja luotettavuus ovat tärkeimmät piirteet, johon sovelluksen on vastattava. Vastaanottajalle on tultava selväksi kuka viranomainen viestin
lähetti ja onko kyseessä hätätiedote vai muu viranomaistiedote. Lisäksi itse tapahtumaan liittyvät tiedot on oltava selkeästi ilmaistu.
Testaaminen on tarkoitus toteuttaa kvalitatiivisena tutkimuksena. Lähtökohtana
kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen [29]. Tarkemmin ottaen testaaminen toteutetaan tapaustutkimuksena. Poliisin kanssa toteutettavassa testauksessa poliisipartio toimi loppukäyttäjänä ja poliisin johtokeskus viestin lähettävänä viranomaisena. Tarkoitus
on simuloida todellista tilannetta ja kartoittaa laadullisesti analysoitavalla kyselylomakkeella eri toimijoiden kokemuksia. Jyväskylän kaupungin kanssa toteutettavan testin luonne ei ole vielä varma, mutta tarkoituksena testauksella on selvittää
esimerkiksi erilaisten ryhmien tavoittaminen. Näitä ryhmiä voisi olla esimerkiksi
kotisairaanhoidon työntekijät ja kaupungin valmiusryhmä. Tällöin voidaan arvioida ryhmään perustuvan lähetyksen osalta määrällistä saavutettavuutta eli kuinka
suurelle prosenttiosuudelle viesti menee perille. Toimintatutkimuksen tarkoitus on
myös Sapporo-järjestelmän kehittäjien osalta perehtyä tarkemmin viranomaistoimintaan sekä viranomaisten osalta perehdyttää heitä uuden järjestelmän käyttöönottoon. Kehitystyöhön ja pilotointiin osallistumalla viranomainen saa personoitua
järjestelmää mieluisakseen, millä oli Haatajan [22] tutkimuksessa iso vaikutus uuden teknologian käyttöönotossa. Eri teknologian hyväksymismallien pohjalta voidaan olettaa, että aktiivinen yhteistyö viranomaisten kanssa pilotoinnin osalta kasvattavat koettua helppokäyttöisyyttä ja käyttöönoton helppoutta, luottamusta sekä
palvelun sopivuutta arkikäyttöön. Näiden on todettu vaikuttavan olennaisesti käyttöönottoon.
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7.9 Järjestelmän laajentaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen
Viranomaispuolella käyttökynnystä saadaan alennettua hyvällä kohdennettavuudella ja lisäämällä prioriteetiltaan ja vakavuudeltaan eritasoisen tiedottamisen mahdollisuus. Mikäli saadaan luotettavasti varoitettua vain vaara-alueella olijoita käyttökynnys pienenee. Nykyisen viranomaistiedottamisen ongelmana on hitauden lisäksi se, että se varoittaa liian laajasti väestöä. Yleensä kriisit rajoittuvat kuitenkin
suhteellisen pienelle alueelle. Turhista hälytyksistä tulee viranomaisille kritiikkiä.
Tällä hetkellä viranomaisilta puuttuvan matalamman prioriteetin viestintäkanavan
lisääminen mahdollistaisi vaaroista ja uhista tiedottamisen.
Kuluttajien näkökulmasta käyttökynnystä voidaan madaltaa erilaisilla lisäpalveluilla. Sapporo-järjestelmään on kehitteillä laajennus, joka tarjoaa käyttäjälle tietoa hänen mielenkiintoa vastaavista tapahtumista ja tuotteista. Lisäpalveluiden lisäämisen kanssa on oltava kuitenkin äärimmäisen varovainen, ettei kansalaiset sotke lisäpalveluita ja viranomaispuolta toisiinsa. Viestien ja käyttäjää huomiota vaativien toimien määrän on oltava siedettävällä tasolla, ettei käyttäjä luovu järjestelmän käytöstä liiallisen häiritsemisen vuoksi. Lisäarvoa antavan viestinnän määrä
tulee olla helposti rajoitettavissa, ettei se vie pohjaa hätäviestinnältä.
Mikäli henkilö ottaa järjestelmän käyttöön on suurin askel otettu. Järjestelmän on
kuitenkin pystyttävä säilyttämään palvelun käyttäjä. Kuten kappaleessa 4.3 käsiteltiin, käyttäjä korjaa käsityksiään ja uskomuksiaan järjestelmän käytön myötä. Käyttäjän kokema hyödyllisyys ja luottamus on oltava korkeammalla kuin järjestelmän
käytöstä koituvat haitat. Liiallinen viestintä etenkin käyttäjän kannalta epäolennaisen sisällön osalta sekä mobiililaitteiden resurssien liiallinen käyttö voivat johtaa
käyttämisestä luopumiseen. Virrankulutuksella on oleellinen merkitys resurssien
käytössä.

7.10 Toteutetun järjestelmän vahvuudet ja heikkoudet
Toteutettua järjestelmää voidaan arvioida mielekkäästi kahdesta eri näkökulmasta.
Ensimmäinen näkökulma liittyy järjestelmän soveltuvuuteen kansalliseksi hätäviestintäjärjestelmäksi, jolloin sitä voidaan vertailla Yleisradion kautta kulkevaan radioon ja televisioon välitettävään tiedottamiseen. Vertailua voidaan toteuttaa myös
perinteisimpiin hälytyskeinoihin kuten kovaäänisiin, sireeneihin ja printtimediaan.
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Eri järjestelmiin vertailun lisäksi, järjestelmää on arvioitava myös sen soveltuvuudesta viranomaisten toimintatapoihin sekä lainsäädäntöön ja asetuksiin. Toinen vertailunäkökulma liittyy mobiilihälytysjärjestelmiin eli siinä arvioidaan puhtaasti järjestelmän toteutusta ilman kansallisen järjestelmän ja viranomaisten näkökulmia.
Tähän vertailuun saadaan paremmin yhdistettyä kansainvälistä tutkimusta.
Kokonaisvaltaiseksi kansalliseksi hätäviestintäjärjestelmäksi nykyisellään Sapporo-järjestelmä ei sovellu, koska lainsäädännön mukaan hätätiedotteiden saatavuuden on katettava koko väestö. Toteutetussa järjestelmässä kaikille matkapuhelin
tyypeille soveltuva SMS-viestintä on toissijaisena vaihtoehtona, joten sen kehittämiseen ei ole käytetty paljoa resursseja. Olennaisin syy tähän on teleoperaattoreiden
olennainen merkitys SMS-viestinnässä ja sen kehittämisessä. Lisäksi massatekstiviestijärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa olennaisimmat kysymykset liittyvät rahoitukseen sekä vastuunjakoon, joten sen tutkiminen ja kehittäminen yliopistossa ei ole mielekästä.
Osittaiseksi ja alueelliseksi hätäviestintäjärjestelmäksi Sapporo-järjestelmällä on
hyvät edellytykset. Mobiililaitteiden hyödyt hätätiedottamisessa on osoitettu eri
tutkimuksissa jo tekstiviestien osalta. Tekstin lisäksi kuvan, äänen ja paikkatiedon
avulla hyötyjä saadaan kasvatettua huomattavasti informatiivisuuden ja kohdennettavuuden osalta. Nykyiseen tiedottamiseen liittyy paljon käsityötä sekä erilaisia
vanhoja, hitaita ja virhealttiita tekniikoita, jotka eivät vastaa nopeudeltaan ja saavutettavuudeltaan nykypäivää. Tiedotteiden välittäminen sähköisessä muodossa Sapporo-järjestelmän sisällä mahdollistavat nopean ja luotettavan tiedonsiirron. Lisäksi palvelimen keskeisyys takaa järjestelmän laajennettavuuden erilaisille syötteille ja
tiedotuskanaville. Palvelimen avoimet ja dokumentoidut rajapinnat mahdollistavat
tiedon jakelun järjestelmän sisällä ja tiedotteiden välittämisen omia tiedotuskanavia
pitkin. Lisäksi ne tarjoavat kolmansille osapuolille mahdollisuuden viranomaistiedotuksen integroimisen heidän järjestelmiinsä. Lainsäädäntö ja eri selvitykset eivät
sulje pois mahdollisuutta kaupallisen järjestelmän käyttöön. Mikäli viranomaistiedotteet saadaan välitettyä suoraan hätäkeskuksen tietojärjestelmästä Sapporo-järjestelmään, niin viranomaisten toimintaan ei kohdistu mitään suuria muutosvaatimuksia. Eritasoisten ja kohdistettavien tiedotteiden avulla tiedotuksen määrää saadaan lisättyä. Tämä hyödyttää yleisesti tiedottamista ja tiedon kulkua viranomaisten ja kansalaisten välillä. Lisäksi käyttömäärä lisää rutinoitumista ja vahvistaa käytänteitä, joten se vähentää useissa selvityksissä esiin noussutta viranomaisten kriisiviestinnän rutiinin puutetta ainakin käytettävän järjestelmän osalta.
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Suurimpina heikkouksina on käyttöönottoon väestön keskuudessa liittyvät
asiat. Järjestelmän kokonaisvaltaiseen käyttöön kohdistuu tällä hetkellä vahvat tekniset rajoitteet, joten määrällinen saavutettavuus ei ole korkea. Tosin laajennettavuus muille älypuhelinalustoille on mahdollista suhteellisen pienin resurssein. Luvussa 9.1.2 esitellään lyhyesti saavutettavuuden parantamiseen liittyviä jatkotutkimus ja -kehitys ideoita. Lisäksi sovelluksen asentamiseen liittyy ongelmia. Itse asentaminen on tehty helpoksi, mutta järjestelmän tietoisuuteen saattamiseen sekä asentamiseen ja käyttöönottoon liittyvän kynnyksen ylittämiseen täytyy miettiä ratkaisuja. Tiukat tekniset rajoitteet vähentävät datayhteyteen ja alustan tarjoajan käyttötiliin liittyviä vaatimuksia. Mikäli henkilöllä on käytössä tekniset rajoitteet täyttävä
älypuhelin, on hänellä usein myös datayhteys ja käyttötili valmiina. Tosin tämäkin
vaatii tarkemman selvityksen, jotta niiden osalta johtopäätöksiä saavutettavuuteen
voidaan tehdä. Lisäsovellukset ja -palvelut kuormittavat käyttäjää ja mobiililaitetta,
joten jatkokehityksessä on ainakin virrankulutusta ja käytettävyyttä parannettava.
Mobiilipohjaisiin hätäviestijärjestelmiin Sapporo-järjestelmää on vaikeaa suoranaisesti verrata, koska järjestelmät on yleensä räätälöity tiettyjen käyttötarkoitusten mukaisesti, joten täsmälleen vastaavaa järjestelmää ei ole toteutettu. Sapporojärjestelmän kehitykseen on kuitenkin otettu mallia erilaisista järjestelmistä ja niissä
koetuista toimivista ratkaisuista, joten voidaan olettaa, että yleiset mobiilipohjaisten
hälytysjärjestelmien hyödyt tavoitetaan ainakin osittain. Jatkotutkimuksessa täytyy
tarkkailla uusia järjestelmiä sekä radioverkkoihin liittyvää kehitystä. Näillä toimilla
saadaan poissuljettua järjestelmän puutteita ja heikkouksia.
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8 Hätä- ja muiden ilmoitusten tekeminen
mobiililaitteella
Hätäkeskuksia on kritisoitu siitä, että hätäilmoituksen tekeminen onnistuu vain puheyhteydellä. Kuuloliitto ry ja Kuurojen Liitto ry ovat toistuvasti tuoneet esille 112hätätekstiviestipalvelun merkityksen henkilöille, jotka eivät voi tehdä ilmoitusta
soittamalla. Liikenne- ja viestintäministeriön viestinnän esteettömyyden toimenpideohjelman seurantaryhmä tukee esitystä järjestelmän kehittämisestä. Lisäksi se on
sisäasiainministeriön tulossopimuksessa Hätäkeskuslaitokselle asetettu toiminnallinen kehitystavoite. [5]
Joissain tapauksissa hätäpuhelun soittaminen voi olla mahdotonta tai soitto voi
pahentaa tilannetta. Esimerkiksi Norjassa Utöyan saarella sattuneen tapauksen yhteydessä on kaivattu hiljaisen hälytyksen mahdollisuutta. Arkipäiväisempinä ja
yleisempinä esimerkkeinä voidaan todeta perheväkivaltaan liittyvä ilmoittaminen
ja sosiaalityöntekijän kotikäynneillä uhkaavasta tilanteesta ilmoittaminen.
Tutkimuksen lähtökohtana on käytetty ajoneuvoihin kehitettävää automaattista
eCall-hälytysjärjestelmää. Valinnan perusteina ovat ajoneuvoihin tarkoitetun hälyttämisen suhteellisen vaivaton muuttaminen yleiseen käyttöön sekä hätäkeskusten
aikomus järjestelmän käyttöönottoon. eCall-hälytysjärjestelmän on arvioitu vähentävän Suomessa 4–8 % liikennekuolemaa eli 14 henkilöä vuodessa [90]. Myös Euroopassa on tutkittu laajasti eCall-hälytysjärjestelmän vaikutuksia liikennekuolemiin.
Kaminski et al. [43] kokoaa julkaisussaan tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. Järjestelmän vaikutusta liikennekuolemiin on tutkittu yli kymmenessä tutkimuksessa
ja niiden tulokset eivät poikkea kovin merkittävästi Suomen tuloksista. Tutkimusten mukaan Euroopassa säästyisi vuodessa tuhansia henkilöitä liikennekuolemalta
ja kymmeniä tuhansia vakavilta loukkaantumisilta eCall-hälytysjärjestelmän avulla. Järjestelmän hyöty perustuu nopeampaan avunsaantiin. Tutkimusten mukaan
Euroopassa keskimääräinen ensivasteen saapumisaika vähenisi maaseudun osalta
21,2 minuutista 11,7 minuuttiin ja kaupungeissa 13 minuutista 8 minuuttiin. Vakavissa onnettomuuksissa avunsaannin kestolla on merkittävä osuus uhrin selviämisen kannalta. Lisäksi nopeammalla avunsaannilla saadaan usein pienennettyä onnettomuuden vaikutuksia uhreihin.
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Hätäilmoitusten lisäksi mobiililaitteita voidaan hyödyntää kiireettömien ilmoitusten luonnissa ja välittämisessä viranomaisille sekä palvelun tarjoajille. Mobiililaitteilla tehty sähköinen ilmoitus kuormittaa vähemmän henkilöitä kuin puhelu.

8.1 112-hätätekstiviestipalvelu
Vuonna 2009 Hätäkeskuslaitos asetti työryhmän selvittämään 112-hätätekstiviestipalvelun käyttöönottoa. Sen tavoitteena oli selvittää nykyisen hätäkeskustietojärjestelmän tarjoamien puitteiden pohjalta 112-numeroon lähetettävän hätätekstiviestin käyttöönoton vaikutukset. Vaikutukset hätäkeskuslaitokseen ja sen yhteistyöviranomaisten osalta pyrittiin arvioimaan teknisten, taloudellisten ja henkilöstöön
vaikuttavien seikkojen pohjalta. Työryhmä koostui eri viranomaistahojen edustajista. Asiantuntijoina on kuultu hätäkeskustoiminnan kehittäjiä ja teleoperaattoreiden
asiantuntijoita. Työryhmän raportti [5] julkaistiin vuonna 2010.
Työryhmä esittää 112-hätätekstiviestipalvelun toteuttamista maassamme. Esityksen mukaan palvelu toteutetaan ensivaiheessa vastaanottamaan 112-hätätekstiviestit keskitetysti yhdessä erikoistuneessa hätäkeskuksessa, josta valmis tehtävä siirretään kyseistä tapausta koskevalle hätäkeskukselle. Toteutus vaatii teknisten valmiuksien luontia, hätäkeskusten henkilöstön lisäkoulutusta ja uudesta palvelusta tiedottamista. Esityksen mukaan 112-hätätekstiviestipalvelu olisi otettavissa
käyttöön vuoden 2012 aikana. Esitettävä toteutusratkaisu on hätäkeskusuudistuksen takia ylimenokauden ratkaisu, joka tullaan korvamaan verkottuneen toimintamallin ja siihen liittyvän tietojärjestelmän uudistuksen myötä. Uuden TOTI-tietojärjestelmän myötä Hätäkeskuslaitoksen mahdollisuudet palvella hätätekstiviestijärjestelmän käyttäjiä paranevat ja hätätekstiviestit saadaan suoraan tapahtumapaikan
hätäkeskukseen, jolloin keskitetystä palvelusta voidaan luopua. [5]
Työryhmän mukaan palveluun tulee liittymään rajoituksia ja ehtoja hätäpuheluihin verrattuna. Työryhmän esittämässä toteutuksessa käyttäjän on rekisteröidyttävä etukäteen palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle välitetään tietoa palvelun toteuttamisesta sekä rajoitteet, joita palveluun liittyy verrattuna hätäpuheluun. Palvelu mahdollistaa hätätekstiviestin lähettämisen yleiseen hätänumeroon 112. Hätätekstiviestinumerona 112 toimii koko valtakunnan alueella,
jolloin hätäpuhelun kanssa saman numeron käyttö yhdistää järjestelmät loogiseksi
kokonaisuudeksi. Tämän hetkisessä toimintamallissa jokaisella hätäkeskusalueella
on oma GSM-puhelin, johon tekstiviestin voi lähettää. Kyseiset numerot eivät ole
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julkisia, vaan ne toimitetaan henkilöille, joilla on vaikeuksia toimittaa asiansa puheella. Kyseisille henkilöille numerot toimitetaan esimerkiksi heidän asiaansa ajavien yhistysten ja järjestöjen kautta. Hätätekstiviestin sisällöksi on määritetty seuraavat pääkohdat: mitä on tapahtunut, tarkka osoite ja kunta sekä ilmoittajan nimi. Matkapuhelinoperaattoreiden järjestelmiä kehittämällä mahdollistettaisiin viestin lähettäminen, vaikka liittymässä ei olisi puheaikaa. Hätätekstiviestit vastaanotetaan ja käsitellään hätäkeskuksessa erillisellä sovelluksella, joka mahdollistaa myös
tekstiviestillä tapahtuvan viestinnän ilmoittajan kanssa. [5]
112-hätätekstiviestipalvelun käyttämiseen liittyvä rekisteröityminen johtuu pelosta häirintätekstiviestien tai aiheettomien ilmoitusten lisääntymisestä. Rekisteröimisellä pyritään myös pitämään hätäpuhelu ensisijaisena vaihtoehtona ja turvaamaan palvelun saatavuus sitä oikeasti tarvitseville. Hätätekstiviestipalvelun tulevien käyttäjien määrää ei voida luotettavasti arvioida, joten riittävien resurssien varaaminen on vaikeaa. Tätä näkemystä tukee myös ulkomailta saadut tiedot. Hätäpuheluun verrattuna hätätekstiviestin käsittelyyn kuluu huomattavasti enemmän
aikaa. Kuuloliiton ja Kuurojen liiton mukaan ongelma tulisi ratkaista sanktioita lisäämällä eikä hätäpalveluiden saavutettavuuden kustannuksella. Rekisteröityminen asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan, koska kaikki palvelua hätätilanteessa tarvitsevat eivät kuitenkaan ole rekisteröityneet. Rekisteröitymisen hyötynä voidaan
nähdä, että lähettäjän nimi ja osoite saadaan tietojärjestelmästä. Rekisteröitymistä ei
rajoiteta, vaan kaikilla on mahdollisuus palvelun käyttöön. Hätätekstiviestillä tehtävät hätäilmoitukset tulisi pystyä tekemään suomen, ruotsin tai englannin kielillä.
[5]
Useissa Euroopan maissa selvitetään tekstiviestin lähetysmahdollisuutta hätänumeroon 112 erilaisissa hankkeissa ja piloteissa. Suurimmassa osassa maista vaaditaan jonkinasteinen rekisteröinti. Euroopan Unionin sisälle on jo muodostunut
monta tapaa toteuttaa 112-hätätekstiviestipalvelu, vaikka hätänumeron 112 toimivuutta sen sisällä pyritään yhtenäistämään. [5]

8.2 eCall-hälytysjärjestelmä
Yleiseurooppalaisen automaattisen ajoneuvojen hälytysjärjestelmän eCallin tarkoitus on vähentää liikenneonnettomuuksien aiheuttamia kuolemia ja vammautumisia sekä parantaa onnettomuuksista johtuvien häiriöiden hallintaa. Automaattisessa hätäviestijärjestelmässä ajoneuvo varustetaan kolaritunnistimilla, jotka havaitse106

vat tapahtuneen onnettomuuden. Onnettomuuden havaitsemisen jälkeen ajoneuvon sisäinen päätelaite ottaa yhteyden hätäkeskukseen lähettäen onnettomuuden
hoitamiseen liittyvät tiedot. Saavutettava hyöty perustuu tiedon nopeaan välitykseen ja tapahtuman tarkan sijainnin tietämiseen. Automaattinen hätäviestijärjestelmä ei vähennä onnettomuuksien määrä, mutta se vähentää liikennekuolemien määrää nopeutuvasta avunsaannista johtuen. [90]
Automaattisen hätäviestin vastaanottaminen tapahtuu samalla tavalla kuin tavallisen hätäpuhelun, eikä se muuta hätäkeskusprosessia. Tavoitteena on, että eCalllaitteen lähettämien minimitietopaketin (minimum data set, MDS) ja mahdollisen kokonaistietopaketin (full data set, FDS) perusteella hätäkeskuksen virkailija saa tarvittavat tiedot hälytyksen tekemiseen. Minimipaketin lähettämisen jälkeen aukeaa puheyhteys hätäkeskuksen ja ajoneuvon välille. Minimitietopaketin sisältämät tiedot
mukailevat tavallista hätäilmoitusta: [27]
• aikaleima (milloin),
• tarkka sijainti ja suunta (missä),
• ajoneuvon tunnistetiedot (kuka),
• palvelukeskuksen tiedot (mistä saa lisätietoa) sekä
• hälytyksen lähde (kuinka vakava onnettomuus).
Minimitietopaketti on pakattu mahdollisimman pieneen tilaan, jolloin sen lähettäminen ei vaadi suuria resursseja. Liitteessä E.2 on MDS-viestin tarkempi rakenne.
Viesti voidaan koodata ja lähettää DTMF-formaatissa avattavan puhelun yhteydessä tai IP-verkon yli käyttämällä HTTP POST -metodia ja esimerkiksi GPRS-tiedonsiirtoa. [13]
Kokonaistietopaketti on XML-pohjainen ja se lähetetään IP-verkon yli HTTP
POST -metodia ja esimerkiksi GPRS-tiedonsiirtoa käyttäen. Tarkempi kuvaus FDSviestistä on esitetty liitteessä E.1. Kokonaistietopaketti lähetetään palvelukeskuksen kautta mikäli ajoneuvon omistajalla on sopimus palvelukeskuksen välityspalvelun kanssa. Kokonaistietopakettiin lisätään palvelukeskuksen tietokannoista etsimät tiedot ajoneuvosta, jonka jälkeen se välitetään hälytyskeskukselle. [27]
Hautala et al. [27] julkaisussa on kuvattuna tarkemmin eCall-päätelaitteiden
tiedonsiirron testiympäristö, järjestelmän kansallinen arkkitehtuuri sekä alustava eCall-päätelaitteiden sertifiointisuunnitelma. Julkaisussa esitellään myös eCall
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Discussion Paper, jonka tarkoitus on linjata kansalliset tavoitteet järjestelmän toteuttamiseen liittyen.
Automaattisen hätäviestijärjestelmän hyödyt eivät rajoitu pelkästään liikenneonnettomuustilanteisiin, vaan manuaalihälytyksellä voidaan ilmoittaa esimerkiksi muista tapahtuvista tapaturmista, sairaskohtauksista ja rikoksista. Tavalliseen hätäilmoitukseen nähden hyöty tulee automaattisesti lähetettävästä tarkasta sijainnista. [90]
Virtasen [90] tutkimuksen mukaan hätäkeskuspäivystäjien suhtautuminen
eCall-järjestelmään on kriittistä. Pelkona on väärien hälytysten runsas määrä. Automaattisten palo- ja rikosilmoittimien hälytyksistä 90 % on Virtasen haastattelemien
hätäkeskuspäivystäjien mukaan vääriä. Pelastustyöntekijät eivät nähneet mahdollisia vääriä hälytyksiä niin suurena uhkana. Kaikkien haastatelluiden henkilöiden
mielestä väärinkäytön ja väärien hälytysten mahdollisuus on minimoitava.
Hätäkeskuksille tulevien väärien ilmoitusten määrää voidaan vähentää hälytysten ohjaamisella luotettavien kumppanien kautta. Luotettava kumppani toimisi
suodattimena lähettäjän ja hätäkeskuksen välillä. Suomessa kattava, nopea ja luotettava matkapuhelinverkko mahdollistaa hätäilmoitusten lähettämisen tekstiviestinä.
Hätäkeskusten tekstiviestien vastaanottomahdollisuudet ovat kuitenkin heikot. [27]
Käyttäjän saattaminen tietoiseksi järjestelmän tilasta on tärkeää. Käyttäjän on oltava tietoinen lähtevistä hälytysviesteistä ja puheyhteydestä hätäkeskukseen. Käyttäjälle on tultava myös selkeä ilmoitus mikäli onnettomuus on ollut niin lievä, ettei
automaattista hätäilmoitusta lähetetä. [90]
Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että liikenneonnettomuuksissa ensimmäiset
kymmenet minuutit ovat kriittisimmät onnettomuudesta selviämisen kannalta. Hätäilmoituksen viiveet voidaan poistaa ja saada tarkempia tietoja onnettomuudesta
automaattisen hätäilmoitusjärjestelmän avulla. [90]

8.3 Vaikutukset hätäkeskustoimintaan
Mobiilipäätelaitteella voitaisiin suorittaa hätäilmoitus ilman puhetta hyödyntäen
joko SMS-lähetystä ja tai datayhteyttä mikäli hätäkeskukset kykenisivät niitä vastaanottamaan. SMS-viesteillä tehtävien hätäilmoitusten käyttöönottoa ja sen vaikutuksia hätäkeskustoimintaan arvioidaan Hätäkeskuslaitoksen asettaman työryhmän loppuraportissa [5]. Datayhteydellä vastaanottamista arvioidaan eCall-julkaisuissa. Uusien menetelmien käyttöönotto ja kehittäminen on vahvasti kytköksissä
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TOTI-hankkeeseen. Sen kehityksessä ja käyttöönotossa tullaan määrittämään mitä
menetelmää lopullisessa Sapporo-järjestelmässä voidaan hyödyntää. Vaikka hätäilmoitus tehtäisiinkin hätäpuheluna niin SMS-viestin tai datayhteyden avulla voitaisiin välittää lisätietoa henkilöön ja sijaintiin liittyen.
Automaattisen hälytyksen tekoa on vaikeampi soveltaa mobiililaitteelle kuin
ajoneuvoille, johtuen ajoneuvoihin kytketyistä törmäysantureista. Parempi sovellettavuus lienee manuaalisessa ilmoituksessa. Siinä hyöty saadaan esimerkiksi tarkan
sijainnin ja henkilön profiilista saatavien tietojen avulla. Näiden tietojen lähetyksellä
voisi olla merkittäviä vaikutuksia onnettomuuksista selviämiseen.
Muiden kuin hätäilmoitusten (esim. häiriöt sähkön- ja vedenjakelussa) ja päällettäisten hätäilmoitusten kuormitusta hätäkeskuksissa voidaan vähentää sähköisellä
ilmoittamisella. Kiireettömistä tehtävistä voidaan ilmoittaa mobiililaitteella ilman
hätäkeskusten virkailijoiden kuormittamista. Ilmoitukset voitaisiin ohjata myös
suoraan mahdolliselle palveluntarjoajalle, kuten esimerkiksi sähköverkon, tien tai
kiinteistön omistajalle. Ilmoituksista lähetettäisiin kuittausviesti, jossa olisi mahdollisesti myös ohjeistusta.
Sisäasiainministeriön pelastusosaston selvityksestä myrskyihin varautuminen ja
vahinkojen torjunta [75] käy ilmi, että viime vuosina etenkin myrskyt ovat aiheuttaneet ongelmia yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille. Luonnononnettomuudet
koskevat usein laajaa aluetta, jolloin samanaikaiset ilmoitukset ja viestintä lisääntyy.
Mikäli jonkin toimijan informaatiopalvelu ei toimi, lisääntyy hätäkeskusten kuormitus ihmisten soittamilla kiireettömillä ilmoituksilla. Myrskyt aiheuttavat materiaalisia vahinkoja, mutta myös ihmisiin kohdistuvia vaaratilanteita. Useat pelastuslaitokset ovat lisänneet valmiutta kohdata laajoja luonnononnettomuuksia.
Vuonna 2011 Tapaninpäivän yöllä alkaneen myrskyn seurauksena 200 000 kotitaloutta oli ilman sähköä. Hätäkeskuksiin tuli myrskyn aiheuttamia hätäpuheluita enimmillään 3 600 puhelua tunnissa, mikä on seitsemänkertainen määrä tavalliseen verrattuna. Puheluista suurin osa koski kiireetöntä asiaa, jolloin hätäkeskukset
kuormittuivat turhaan. Ruuhkan vuoksi hätäpuheluita meni jonoon ja pisin rekisteröity jonotusaika oli 19 minuuttia 7 sekuntia. Pelastuslaitoksille tuli kahden ensimmäisen vuorokauden kuluessa normaalikuukauden tehtävämäärää vastaava määrä
tehtäviä eli yli 9 000 tehtävää. Väestöä varoitettiin säätiedotusten kautta, mutta erillisiä toimintaohjeita ei annettu. Kaatuneiden puiden raivaus aiheutti pelastuslaitokselle suurimman työkuorman, vaikka niiden raivaaminen ei yleensä kuulu pelastuslaitokselle. [75]
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Jokelan kouluampumiskohtauksessa hälytyksiä tuli koulusta kello 11.43–16.00
välillä ampumiseen liittyen yhteensä 161 [24]. Useasti samasta tapauksesta tehdyt
ilmoitukset eivät sisällä suurta lisäarvoa. Tällöin suurin osa hätäpuheluista kuormittaa ja aiheuttaa sekaannusta hätäkeskuksen virkailijoille ja muille viranomaisille. Mobiililaitteilla tehty hätäilmoitus välitetään hätäkeskukseen sähköisessä muodossa, jolloin ilmoitusten suodatus, jaottelu ja luokittelu on mahdollista. Oletettua
lisäarvoa sisältäviin hätäilmoituksiin kohdistettaisiin korkeampi prioriteetti.
Hätäkeskusten nykyiset valmiudet ottaa vastaan ilmoituksia erilaisia menetelmiä käyttäen ovat hyvin rajalliset. Oikeastaan hätäilmoituksen voi tehdä ainoastaan puhelulla. Tekstiviestillä hälytyksen tekeminen on mahdollistettu vain puhetai kuulovaikeuden omaaville henkilöille. Jatkokehityksessä on tarkoitus selvittää
tulevan TOTI-tietojärjestelmän vaikutuksia erilaisten hälytysten vastaanottoon. Ainakin eCall- ja tekstiviesti-ilmoitusten vastaanottomahdollisuuksia on selvitetty tietojärjestelmän kehityshankkeessa.

8.4 Kansalaisten aktiivisuus ilmoitusten tekemiseen
Jyväskyläläisen Tiimiakatemian poliisille teettämän vuorovaikutukseen perustuvien verkkopalveluiden kehittämisen selvityksen mukaan 91 % vastaajista halusi
vaikuttaa oman alueensa turvallisuuteen ja 83 % vastaajista koki poliisille ilmoittamasta asiasta olevan oikeasti hyötyä alueen turvallisuuteen. Selvityksen mukaan ihmiset eivät koe kuitenkaan yleiseen turvallisuuteen tai järjestykseen liittyvien asioiden ilmoittamista velvollisuudekseen tai tapahtumaa pidetään niin pienenä, ettei
ilmoittamiselle koeta olevan tarvetta. 112-numeroon soittamisen kynnystä pidetään
korkeana eikä muita yhteydenottokeinoja tunneta. Nämä kaikki tukevat vähemmän
muodollisen ja matalamman käyttökynnyksen omaavien palveluiden kehittämistä.
[76]
Kehittämisehdotuksina työryhmän selvityksessä [75] mainittiin sähkönjakelun
turvaamisen lisäksi väestölle tiedottamisen tarve ja väestön omatoiminen varautuminen. Väestölle pitää tiedottaa, että toimitushäiriöistä tulee ilmoittaa palveluntuottajan palvelukanaviin, eikä kiireettömiä ilmoituksia saa tehdä hätäkeskukseen. Kiireettömiä tehtäviä varten tulee perustaa uusia palvelukanavia ja parantaa entisten
ruuhkansietoa sekä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää valmisteilla olevia Kansalaisen yleisneuvontapalvelua ja kriisiviestintäportaalia.
Hätäkeskuksia ruuhkautetaan ja kuormitetaan sinne kuulumattomilla ilmoi110

tuksilla. Hätäilmoittamisen rinnalle voitaisiin järjestelmään toteuttaa häiriöstä tai
muusta ei-kiireellisestä tapahtumasta ilmoittaminen. Tällaisia tapauksia voisi olla
esimerkiksi häiriö sähkön- tai vedenjakelussa, rikosilmoitus ilkivaltatapauksissa, este tiellä sekä muu häiriö kaupungin tai kunnan tarjoamassa palvelussa.
Palveluita koskevat häiriöilmoitukset välitetään suoraan palveluntarjoajalle. Mikäli palveluntarjoajan järjestelmässä ei ole yksinkertaista ja helppoa rajapintaa, jonka avulla ilmoitus välitetään järjestelmään, niin ilmoitus toimitetaan sähköpostilla.
Tällä hetkellä on mahdollisuus tehdä internetissä sähköinen rikosilmoitus. Sähköinen rikosilmoitus on tarkoitettu tehtäväksi sellaisista vähäisistä rikoksista, jotka
eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä poliisin taholta. Sähköinen rikosilmoitus vaatii
tunnistautumisen, johon voidaan käyttää mobiilivarmennetta. [69]
Rikosilmoitusta tehtäessä mobiililaitteen tarkasta paikannuksesta on hyötyä mikäli tarkkaa osoitetta ei tiedetä. Henkilökohtaisesta profiilista saadaan ilmoittajan
henkilötiedot automaattisesti. Mobiililaitteen kamera saadaan käyttöön, jolloin tilanteesta saadaan otettua kuvia ja ne liitetään automaattisesti ilmoitukseen. Käyttäjälle tulee kuitenkin muistuttaa että väärän ilmoituksen tekeminen on rikos, josta on
säädetty rikoslaissa rangaistus [69].

8.5 Mobiililaitteella tehtävän ilmoittamisen toteuttaminen
Sapporo-järjestelmässä ilmoitusten tekemisessä on olemassa kaksi eri tasoa: hätäilmoitus ja matalamman prioriteetin ilmoitus, joka voi olla esimerkiksi palveluhäiriöstä ilmoittaminen. Sijainti ja aika saadaan automaattisesti mobiililaitteesta. Ilmoituksen pohja luodaan kuvakkeita painelemalla. Ilmoituksen pohjaa täydennetään
tarkentavalla lomakkeella. Luvussa on esitelty toteutettua Sapporo-järjestelmää ilmoitusten tekemisen näkökulmasta.
Lähtökohtaisesti puheyhteyttä ei käytetä ilmoituksessa, mutta mikäli halutaan
hätäilmoitus tehdä puheluna 112-numeroon, voidaan sovelluksen avulla hätäilmoitukseen lisätä tarpeellisia lisätietoja. Sovellus huomaa soiton 112-numeroon, jonka jälkeen se lähettää paikka- ja profiilitiedot hätäkeskukseen Sapporo-palvelimen
kautta. Käyttäjän ilmoittaman ja automaattisesti saadun sijainnin perusteella paikantaminen on nopeampaa ja luotettavampaa. Kuten aikaisemmin todettiin, niin
hätäkeskuksiin ei saada yhteyttä muuten kuin puhelulla. Tästä johtuen ilmoitusten listaaminen suoritetaan Sapporo-palvelimella, josta hätäkeskusvirkailija tai viranomainen voi niitä tarkastella web-käyttöliittymän avulla. Hätäkeskukseen in111

tegroinnin mahdollisuuksien selvittäminen suoritetaan vasta jatkokehityksessä johtuen kehitteillä olevasta TOTI-tietojärjestelmästä ja sen lopullisesta muodostumisesta.
8.5.1 Toiminnallisuuksien kuvaus
Hätäilmoituksen tekoon käytettävä viesti on XML-pohjainen. Sen määrittelyssä on
käytetty apuna hätäkeskuksen ohjeistusta hätäilmoituksen tekoon sekä CAP-protokollaa [62] ja eCall-päätelaitteiden tiedonsiirron testiympäristöä [27]. Viesti välitetään lähtökohtaisesti mobiililaitteen datayhteyttä käyttämällä Sapporo-palvelimelle. Sapporo-palvelimella voidaan suorittaa suodattamista ja hätäilmoituksen ohjaaminen lähimpään hätäkeskukseen. Sapporo-palvelin toimii eCell-järjestelmässä ehdotettuna luotettavana kumppanina, jonka tarkoitus on minimoida virheelliset ja
aiheettomat hälytykset.
Mikäli yhteyttä palvelimeen ei ole, voidaan hätäilmoituksesta muodostaa SMSviesti, joka lähetetään Sapporo-palvelimelle. Mikäli hätäkeskuksen uudessa TOTIjärjestelmässä on mahdollisuus vastaanottaa SMS-viestejä, voidaan suoraa lähetystäkin käyttää tapauksissa, jossa palvelimeen ei saada yhteyttä. Tällöin hätäilmoitus
saadaan välitettyä, vaikka Sapporo-palvelu olisi pois käytöstä.
Palvelimella säilytettäviä henkilökohtaisia profiileja voidaan käyttää kahdella tavalla. Profiiliin voi lisätä tietoja käyttäjän sairauksista, allergioista, rajoitteista, käytössä olevista lääkkeistä sekä muista tiedoista joista on hyötyä viranomaisille hälytykseen vastaamisessa. Nämä tiedot välitetään viranomaisille, mikäli hätäilmoituksen tekijä on itse avuntarvitsijoiden joukossa. Toisessa tavassa profiiliin voidaan
lisätä jokin erityisosaaminen tai ammatti. Tätä voidaan käyttää onnettomuuden lähellä olevien henkilöiden apuun hälyttämiseen, mikäli halutaan erillinen ilmoitus
onnettomuuden lähellä sijaitseville erityisille ihmisille, kuten lääkäreille, palomiehille, ensihoitajille. Sivullisten hyödyntämisestä on tarkemmin jatkokehityksessä eli
luvussa 9.1.
8.5.2 Käyttöliittymä
Sapporo-järjestelmän rekisteröitymisen yhteydessä kysytään, haluaako käyttäjä ottaa käyttöön myös hätäilmoituksen teon. Mikäli käyttäjä haluaa ja hyväksyy sen
käyttöön liittyvät ehdot, näkyy käyttöliittymässä hätäilmoituksen teon mahdollisuus. Hyväksymisen jälkeen käyttäjä vastaanottaa tietopaketin 112-hätätekstiviesti112

palvelun toteuttamisesta. Ilman hyväksymistä käyttäjä voi tehdä vain rikos- ja häiriöilmoituksen. Näillä toimenpiteillä järjestelmä saadaan työryhmän esittämän 112hätätekstiviestipalvelun mukaiseksi.
Ilmoitusten tekemiseen käytettävä käyttöliittymä muodostuu painikkeilla muodostettavasta rungosta ja tarkemmasta näkymästä, jossa kuvataan tarkemmin tapahtumaa. Painikkeilla muodostettava perusrunko saadaan muodostettua painamalla kuvalla varustettua painiketta, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan näkymään. Painikenäkymiä on ilmoitustyypistä riippuen 1–3, jonka jälkeen tulee tarkentava näkymä. Liitteessä F on kuvia käyttöliittymästä. Kuvassa 8.1 on esitetty ilmoituksen koostamisen näkymät. Näiden lisäksi jokaisessa on muu-kohta, jossa ilmoitustyyppi voidaan kirjoittaa käsin. Valintojen jälkeen avautuu tarkentavien tietojen
syöttönäkymä, jonka valintaan vaikuttaa valittu ilmoitustyyppi.
Tee ilmoitus

Hätäilmoitus

Tulipalo

Liikennonnettomuus

Ilmoitus häiriöstä

Rikos

Sairauskohtaus

Rikosilmoitus

Vedenjakelu
Sähkönjakelu

Ajoneuvo

Nokkakolari

Rakennus

Ulosajo

Metsä
Pensas tai ruohikko

Kevyt liikenne

Sydänkohtaus
Suuri verenvuoto
Avomurtuma

Perheväkivalta

Tiestö

Seksuaalinen väkivalta
Vakava pahoinpitely

Peräänajo

Kuva 8.1: Ilmoituksen muodostamisen kulku
Hätäilmoitusta tehtäessä tarkentavassa näkymässä kysytään vakavuutta, uhrien lukumäärää, tarkempaa tapahtumapaikkaa ja kuvausta sekä ilmoittajan omaa avuntarvetta. Matalamman tason ilmoituksia tehtäessä on oletettava, että ilmoituksen antamiseen ja tapahtumaan liittyvä sijainti ja aika eivät välttämättä ole samoja. Nykyinen sijainti määritetään mobiililaitteen paikannusta hyväksikäyttäen. Mikäli ilmoitetaan jostain muuta sijaintia koskevasta tapauksesta, joutuu käyttäjä syöttämään
sijainnin itse. Sijainti syötetään katuosoitteen, maan (oletuksena Suomi) ja paikkakunnan perusteella. Ajaksi asetetaan oletuksena nykyinen aika, jota voidaan muuttaa. Mobiilalaitteen kameralla voi ottaa kuvia, jotka lähetetään Sapporo-palvelimelle ja kytketään tietokannassa ilmoitukseen. Kuvista voidaan olettaa olevan hyötyä
etenkin julkisia palveluita koskevia laitevikailmoituksia ja rikosilmoituksia tehtäessä. Hätäilmoitusten osalta kuvan ottamisen mahdollisuutta tapahtumapaikalta ja
sen hyödyntämistä tapahtumaan reagoimisessa ensivasteen osalta vaatii vielä jatkotutkimusta.
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Ilmoituksen tekemisen testaaminen suoritetaan jatkokehityksen aikana. Testaaminen on tarkoitus suorittaa arvioimalla käyttöliittymän soveltuvuutta ilmoitusten
tekemiseen eli onko rungon muodostavat painikkeet ja täydentävät näkymät valittu oikein. Tämän kartoituksen ja korjailujen jälkeen suoritetaan käyttötapauspohjainen testaus, jossa puutteita kartoitetaan tekemällä ilmoituksia simuloimalla oikeita
tapauksia. Hätäilmoitusten tekoa pyritään testaamaan hätäkeskuksen tai pelastusopiston opiskelijoiden kanssa, jolloin hätäkeskusvirkailija tekee sovitusta esimerkkitapauksesta hätäilmoituksen, jonka perusteella toinen virkailija tekee ensivastetilauksen sekä kuvauksen onnettomuudesta. Tämän jälkeen onnettomuuskuvausta ja
ensivastetilausta verrataan tapahtuman kuvaukseen.
8.5.3 Sähköisten ilmoitusten vahvuudet ja heikkoudet
Mobiililaitteilla tehtävien ilmoitusten tekeminen kuormittaa vastaanottopäätä huomattavasti vähemmän kuin puhelu. Etenkin kiireettömien ilmoitusten osalta voidaan vastaanoton kuormitusta tasata, jolloin ilmoittajan ei tarvitse ruuhkan aikana
odotella linjoilla ja vastaanottajan ei tarvitse varautua ruuhkahuippuihin ylimääräisillä resursseilla. Lisäksi ilmoituksia voidaan suodattaa ja lajitella, jolloin kiireettömät ilmoitukset saadaan välitettyä automaattisesti oikealle palveluntarjoajalle tai
viranomaiselle. Käyttäjän profiilista saatavat henkilötiedot ja mobiililaitteelta saatavat paikkatiedot vähentävät tiedon syöttämistä. Lisäksi paikkatiedon määrittäminen manuaalisesti henkilön toimesta voi olla joissain tapauksissa vaikeaa. Henkilötietojen saaminen voi olla myös vaikeaa esimerkiksi uhrin ollessa tajuton. Järjestelmän laajentaminen on mahdollista myös ilmoitusten osalta esimerkiksi antureita ja
automaattisia hälytyksiä koskeviksi.
Haittapuolena järjestelmässä on väärien ja aiheettomien hälytysten antaminen.
Käyttäjä voi huomaamattomasti syöttää väärää tietoa. Lisäksi hätäkeskusten tietojärjestelmien rajoitteet rajoittavat järjestelmän hyödyntämistä. Toteutettua järjestelmää ei ole testattu, joten sen vahvuuksien ja heikkouksien luotettava arviointi ei ole
mahdollista toteuttaa. Järjestelmä vaatii luotettavan testauksen ja arvioinnin sekä
jatkokehitystä, jotta sen käyttöönottoa voidaan harkita.
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9 Jatkotutkimus, kehitysideat ja tulevaisuuden
näkymät
Myös tulevaisuudessa älypuhelinten ja datayhteydellisten mobiililaitteiden määrä
voidaan olettaa kasvavan. Myös erilaiset paikkasidonnaiset palvelut yleistyvät, joten tulevaisuudessa ihmiset ovat tarkemmin ja varmemmin paikannettavissa. Älypuhelimien ja tarkemman paikannuksen yleistyminen kasvattaa tulevaisuudessa
mobiilipohjaisten hälytysjärjestelmien mahdollisuuksia entisestään.
Luvussa ei esitellä tarkemmin kaikkia aikaisemmin esitettyjä jatkotutkimus tai
-kehitys tarpeita, vaan keskitytään ainoastaan muutamaan tärkeimpään. Kehitysideoissa on erilaisia ideoita, joita tutkielmaa kirjoittaessa tuli esille. Näiden toteuttamismahdollisuuksia ei ole arvioitu niin toimintamalleihin yhdistämisen kuin teknisen toteutuksenkaan osalta. Tulevaisuuden näkymissä esitellään muutamia tärkeäksi koettuja asioita, jotka liittyvät näkökulmiin, teknologioihin, hankkeisiin ja järjestelmiin. Näiden kehitystä ja muutoksia on hyvä seurata, koska niiden kehittyminen
ja muutokset vaikuttavat olennaisesti Sapporo-järjestelmän ja koko aihealueen kehitykseen.

9.1 Jatkotutkimus
Jatkotutkimuksessa esitellään järjestelmän laajennettavuuteen ja toiminnan parantamiseen liittyviä näkökulmia. Järjestelmä on laajennettavissa kumpaankin suuntaan tapahtuvan tiedottamisen osalta. Viranomaisilta kansalaisille suunnatun tiedottamisen laajentamista sosiaaliseen mediaan ja syötteisiin käsitellään lyhyesti. Luvussa esitetty virrankulutuksen optimoiminen ja saavutettavuuden parantaminen
liittyvät toiminnan parantamiseen.
Viranomaisten ja kansalaisten tulee olla rutinoituneempia hätä- ja kriisiviestinnässä. Tähän auttaa tiedottamisen, eri viestikanavien ja järjestelmien käytön lisääminen. Viestintäkanavien ja -tapojen lisäyksellä saadaan kattavampi viestintä ja määrällisesti saavutettavampi järjestelmä. Kanavien lisäämisessä on kuitenkin huomioitava, että tiedotteiden sisällön ja tulkinnallisuuden täytyy pysyä samana. Tiedottamista lisättäessä tiedotteiden lähettäjäorganisaation ja lähetyksen ajankohdan on ol115

tava selkeästi näkyvillä, jotta tiedotteiden järjestyksessä ei tule väärinymmärryksiä.
9.1.1 Laajentaminen sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median palveluihin kuten Facebook ja Twitter saadaan järjestelmän ulkopuolisilta palvelimilta syöttettyä tietoa tietyin rajoituksin heidän tarjoamien ohjelmointirajapintojen (application programming interface, API) kautta. Useilla viranomaisilla on jo käytössä kyseiset sosiaalisen median palvelut osana tiedottamista.
Näin ollen tiedottamisen käytännöt ja periaatteet sosiaalisen median välityksellä
ovat jo jollakin asteella määritelty ja perusteltu. Vuonna 2011 silloisen pääministeri
Kiviniemen [46] mukaan sosiaalisen median käyttö lisääntyy koko ajan viranomaisten kriisiviestinnässä. Hänen mielestään ulkoministeriö käytti tehokkaasti Facebookia ja Twitteriä Japanin luonnonkatastrofissa. Suomessa viranomaisista poliisi toimii
aktiivisimmin ja hallituimmin sosiaalisessa mediassa.
Suomen poliisi aloitti vuonna 2007 sosiaalisen median palveluiden käytön. Tarkoituksena oli lisätä poliisin viestintäkanavia, tarjota uudenlainen tapa otta yhteyttä
poliisiin, esitellä ja tehdä tunnetuksi poliisin toimintaa sekä ennaltaehkäistä rikoksia. Poliisi käyttää IRC-Galleriaa, Facebookia, Twitteriä, Youtubea ja blogeja. Poliisin
kokemukset sosiaalisen median käytöstä on pääosin positiivisia ja poliisin näkyvälle toiminnalle sosiaalisessa mediassa on selvä tilaus. Toiminnalla tavoitetaan kohdeyleisöt, joiden tavoittaminen perinteisin keinoin on haastavaa. Poliisin toimintaja taloussuunnitelmassa 2012–2016 on sosiaalisen median kanavien ylläpitäminen
ja kehittäminen yhtenä osana toteutettavia viestintästrategian kehittämishankkeita.
Poliisin toimintaa sosiaalisessa mediassa ohjaa Poliisihallitus. [76]
Taulukossa 9.1 on listattu eri viranomaisten Twitter-tilejä. Listauksen tarkoituksena on hahmottaa eri viranomaisten ja organisaatioiden aktiivisuutta ja saavutettavuutta. Twiittien määrä voi olla harhaanjohtava, koska niiden lähettämiseen käytettyä ajanjaksoa ei tunneta, joten niiden perusteella todellisen aktiivisuuden arviointi
ei ole luotettavaa. Taulukossa 9.2 on listattu eri Facebook-tileja sekä niistä tykkääjien
ja keskustelijoiden määrät. Poliisien internetsivulla [70] on listattu sosiaalisessa mediassa yksilöitävinä henkilöinä esiintyvät poliisit. Näitä omilla kasvoilla ja nimellä
esiintyviä poliiseja on eri poliisilaitoksista yhteensä 15. Näistä suurimmalla osalla
on Facebook-profiili. Lisäksi muutamilla on profiili IRC-galleriassa ja yksi ilmoittaa
messenger-tilinsä. Eri poliisien toimesta pidetään ”Poliisista päivää” -blogeja.
Sosiaaliseen mediaan integroitavan tiedotteen sisältö saadaan suoraan SMStiedotteen sisällöstä, joten ongelmaksi jää tiedotteen välittämisen tekninen toteutus
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Kanava

Kuvaus

@halytys

Pelastustoimen hälytystehtävät

Twiitit

Seuraajat

19 739

614

7 996

478

15 006

1 275

95

104

2 284

1 571

uutislistauksista
@poliisit

Poliisin hälytystehtävät

@SuomenPoliisi

Suomen poliisin tiedotteet

@Sisaministerio

Sisäasiainministeriö

@Valtioneuvosto Hallituksen ja ministeriöiden
tuoreimmat uutiset
@lvmfi

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteet

176

177

@stminfo

Sosiaali- ja terveysministeriön

811

867

645

1 570

1 402

9 668

tuoreimmat uutiset
@ymparisto

Ympäristöministeriö ja
Suomen ympäristökeskus SYKE

@meteorologit

Ilmatieteen laitos

@STUK_FI

Säteilyturvakeskus

262

2 345

@EKpelastus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

276

17

lähde: www.twitter.com (viitattu 16.8.2012)
Taulukko 9.1: Eri viranomaisten Twitter-tilejä seuraajineen.
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Tunnus
Suomen poliisi

Tykkääjät Keskustelijat
179 970

1 130

2 478

19

91

1

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

242

38

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

287

7

Pohjanmaan pelastuslaitos

265

13

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

375

13

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

328

91

Etelä-Savon pelastuslaitos

187

5

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren

104

15

Satakunnan pelastuslaitos

196

189

Sisäasiainministeriö

603

10

Liikenne- ja viestintäministeriö

455

335

Suomen ympäristökeskus SYKE

511

60

2 158

2

Helsingin poliisilaitos
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos

alueen pelastuslaitos

STUK - Säteilyturvakeskus

lähde: www.facebook.com (viitattu 16.8.2012)
Taulukko 9.2: Eri viranomaisten Facebook-tilejä tykkääjineen ja keskustelijoineen.
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eri sosiaalisen median palveluihin. Eri järjestelmistä Twitter ja Facebook soveltuvat käyttäjämäärien ja tyyliensä puolesta parhaiten viranomaistiedottamiseen. Tiedotteet kannattaa lähettää poliisin, sisäministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön
sekä pelastuslaitoksen Facebook- ja Twitter-tileille. Tiedotteita ei kannata välittää
yksittäisten pelastuslaitosten tileille, vaan yhdelle yhteiselle. Lisäksi säteilyturvakeskuksen, liikenneviraston, ympäristökeskuksen ja ilmatieteenlaitoksen kanavia
voi hyödyntää niitä koskevissa tiedotteissa. Kaupungit ja kunnat ovat avanneet
Facebook-tilejä, mutta Twitter-tilien luonti ja käyttö on vähäisempää. Myös kaupunkien ja kuntien kannattaisi lisätä sosiaalisen median käyttöä tiedottamisessa, jolloin
niitä koskevat tiedotteet voidaan lisätä heidän kanaviinsa.
Twitter-integrointiin

voidaan

käyttää

ohjelmointirajapintaa

ja

POST

statuses/update -metodia. Metodin käyttö vaatii tunnistautumisen käyttämällä
OAuth-palvelua. Varsinainen viestin lähetys tapahtuu HTTP POST -metodilla joko
XML:ää tai JSON:ia käyttäen. [81]
Twitteriin saadaan tiedotteet lähetettyä myös SMS-viestillä. SMS-viestien avulla päivittämisestä operaattorit perivät maksun. Lisäksi tarkoituksena on integroida
palvelimelta tulevat viestit Twitteriin, joten SMS-viestien käyttö palvelimien välisessä liikenteessä ei ole järkevää. [82]
Mikäli Twitter-integrointi on tehty, voidaan Twitterin asetuksiin lisätä twiittien
automaattinen välittäminen Facebookin seinälle. Näin ollen järjestelmä ei välttämättä tarvitse kuin yhden ylläpidettävän integroinnin. [82]
9.1.2 Saavutettavuuden ja sisällön parantaminen
Nykymaailmassa ihmisillä on käytössä valtavasti henkilökohtaisia hälytysjärjestelmiä, kuten herätyskello tai palohälytin. Nämä hälytysjärjestelmät toteutetaan erilaisten teknisten keinojen avulla, jolloin ne eivät ole luonnollisia varoitussignaaleja. Vaikka ihmisillä on luonnostaan tarve turvallisuuteen, silti monet ihmiset jättävät
hälytykset huomiotta. Hälytyksen epäonnistuminen nähdään usein ihmisten virheinä, eikä itse hälytyksen virheenä. Hälytysten suunnittelussa tulee ottaa paremmin
huomioon ihmiset. [30]
Saavutettavuutta voidaan ajatella kahdesta eri näkökulmasta. Tutkielmassakin
esiteltyä laadullista saavutettavuutta eli sitä miten hyvin vastaanottaja saavuttaa
viestin sisällön voidaan kehittää tutkimalla ihmisen käyttäytymistä. Tähän osa-alueeseen liittyy Häkkisen väitöskirja ”Why alarms fail: A cognitive explanatory model” [30]. Määrällistä saavutettavuutta saadaan arvioitua tarkastelemalla älypuheli119

mien ja eri alustojen käyttäjämääriä. Viestintävirasto julkaisee aika ajoin tutkimuksia liittyen kuluttajien viestintäpalveluiden käyttöön. Esimerkiksi vuonna 2012 julkaistusta tutkimuksesta [88] selvitetään muun muassa matkapuhelinten ja mobiililaajakaistan käyttöä. Aalto yliopistolla meneillään olevassa MoMIE-hankkeessa
(Modeling of Mobile Internet Ecosystem) tutkitaan mobiiliin internetin kehitystä
Suomessa. Sen julkaisussa ”Mobile Handset Population in Finland 2005-2011” [72]
käsitellään eri alustojen ja mobiililaitteiden määriä Suomessa. Eri tapaamiskäynneillä nousi esille Nokian ja SymbianOS matkapuhelinten korkea osuus etenkin julkisella puolella. Nokian siirtyminen käyttämään Microsoftin Windows Phone -mobiilikäyttöjärjestelmää älypuhelimissaan lisää todennäköisesti sen osuutta Suomessa.
Saavutettavuutta on parannettava vastaamaan kehittyvää toimintaympäristöä.
Eri alustoille laajennettaessa tulee arvioida mikä tapa on kustannustehokkain. Natiivissa ohjelmistokehityksessä saadaan kaikki alustan tarjoamat ominaisuudet hyödynnettyä. Tässä ratkaisussa jokaiselle alustalle joudutaan kirjoittamaan päätelaitesovellus erikseen. Toisena vaihtoehtona on kehittää web-tekniikoihin (HTML5,
CSS) pohjautuva ratkaisu. Charland ja LeRoux [7] vertailevat artikkelissaan webja natiivikehityksen eroja. Heidän päätelmien mukaan todennäköisin tulos on hybridiratkaisu. Hybridiratkaisujen teossa voi käyttää apuna kehitysalustoja kuten
PhoneGap-alustaa.
Sisällön parantamiseen täytyy kartoittaa tarkemmin eri järjestelmistä saatavia
syötteitä. Nämä syötteet on tarkoitus saada automaattisesti järjestelmän tietokantaan, josta niitä voidaan ottaa käyttöön sopivalla tavalla. Myös erilaisten organisaatioiden henkilötietorekisterien yhteensovittamista on tarkasteltava. Henkilötietoja tarvitaan organisaation sisäiseen tiedottamiseen tai tietyille ryhmille tiedottamiseen. Mikäli henkilötiedot saataisiin esimerkiksi kaupungin tietokannasta järjestelmään, olisi järjestelmän käytössä automaattisesti ajantasaiset kaupunkia koskevat
eri ryhmät, joille voidaan lähettää viestejä. Kaupunkia koskevia ryhmiä voisivat olla
esimerkiksi: valmiusryhmä, rehtorit ja kotisairaanhoitajat. Toisenlaisessa jaottelussa
voitaisiin ryhmitellä uhan mukaan eli esimerkiksi saastunutta vettä koskevaan vesiepidemiaryhmään voisi kuulua terveystarkastajia, johtavia lääkäreitä, vesihuoltolaitoksen johtoa, teknisen keskuksen johtoa, kaupungin johtoa ja tiedottajia. Lisäksi
tällaisiin erityisryhmiin voitaisiin lisätä kyseisiä tapauksia koskevien erityiskohteiden yhteyshenkilöitä, kuten sairaalat, koulut ja päiväkodit. Näille ryhmille lähtisi matalammalla lähetyskynnyksellä ennakkotiedote samaan tyyliin kuin Japanissa
maanjäristyksistä. Näin laajamittainen ryhmittely vie tosin henkilötietorekisterien
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integroimisen ongelman haastavammaksi.
Sisältöä saadaan parannettua lisäämällä järjestelmään tärkeiden kohteiden sijainteja. Lisäysten jälkeen käyttäjälle voitaisiin näyttää kartalla tärkeiden paikkojen
sijainteja. Tällaisia tärkeitä paikkoja voisi olla esimerkiksi sairaalat, poliisilaitokset
ja väestönsuojat. Näiden tärkeiden paikkojen löytäminen voi olla vaikeaa hädässä,
etenkin vieraalla paikkakunnalla oltaessa. Oman paikan sijainnin perusteella voidaan laskea etäisyyksiä ja reittejä tärkeisiin kohteisiin.
Järjestelmää voidaan laajentaa erilaisten normaaliajan tiedotus- ja valistuskäyttöön. Viranomaiset käyttävät paljon resursseja erilaisiin kampanjoihin, joiden apuna
mobiililaitteita ja Sapporo-järjestelmää voisi käyttää. Isoimpana yksittäisenä tapahtumana on 112-päivä. Päivän aikana puhutaan arjen turvallisuudesta ja siitä, miten
jokainen voi osallistua turvallisuudesta huolehtimiseen. Toisin sanoen viranomaiset käyttäisivät matalan tason tiedottamista kaupalliseen käyttöön rinnastaen. Huomioitavaa on kuitenkin se, että kaupallisen materiaalin yhteensopivuutta hätätiedotusjärjestelmään on tutkittava lisää.
9.1.3 Virrankulutus
Virrankulutus on merkittävässä asemassa mobiililaitteiden käytettävyyttä ja uusia
palveluita lisättäessä. Reaaliaikainen paikannus ja tiedonsiirto kuluttavat paljon virtaa. Mikäli järjestelmät kuluttavat liian paljon virtaa, nousee riski siitä, että käyttäjä lopettaa palvelun käyttämisen. Esimerkiksi WLAN- ja GPS-paikannukset vievät paljon virtaa. Näiden käyttöä voidaan vähentää tukeutumalla mastopaikannukseen, mikäli tarkemmalle sijainnin määritykselle ei ole tarvetta, tai harventamalla päivitysväliä. Virrankulutuksen pienentämiseen tulee varmasti tulevaisuudessa
uusia tekniikoita, koska virrankulutus on merkittävässä osassa melkein mitä tahansa mobiililaitteiden toiminnallisuuksia lisättäessä. Näin ollen järjestelmän jatkokehityksessä on optimoitava paikannukseen ja tiedonsiirtoon käytettävät resurssit sekä
tarkkailtava uusien virtaa säästävien teknologioiden kehitystä. Toteutettua järjestelmää pitäisi myös testata pitempi aikaisena käyttötestauksena, jossa yhtenä arvioitavana kriteerinä olisi virrankulutus.
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9.2 Kehitysideat
Kehitysideat poikkeavat jatkokehityksestä ja -tutkimuksesta siten, että niiden toteuttaminen ei vaikuta järjestelmän mahdollisuuksiin kansallisena hätätiedotusjärjestelmänä. Lisäksi niiden toteuttaminen käytännössä voi olla vaikeaa ja konkreettiset hyödyt ovat matalampia.
9.2.1 Antureiden hyödyntäminen automaattisessa hälytyksessä
Mikäli toteutetaan kaksisuuntainen sähköinen hälytysjärjestelmä, voidaan sitä laajentaa kohtalaisen helposti muihin järjestelmiin. Tämä vaatii kuitenkin rajapintojen olevan selkeitä ja yleiskäyttöisiä. Automaattisten hälytysten laukaisemiseen voidaan käyttää erilaisia antureihin perustuvia laitteita. Näiden avulla voidaan hälytyksiä lisätä järjestelmään, josta ne jaetaan edelleen ennalta määrätyllä tavalla sekä
ennalta määrätylle ryhmälle. Käyttökohteita voisivat olla esimerkiksi kiinteistöjen
anturit, sääilmiöitä mittaavat anturit ja henkilöihin kiinnitetyt anturit.
Antureihin ja mittareihin perustuvat automaattiset sähköiset hälytysjärjestelmät
mahdollistavat nopean viestin välityksen, kuten Japanin maanjäristyksistä varoittavan järjestelmän esittelyssä todettiin. Ydinvoimalat, padot, juomaveden automaattinen seuranta ja muut kriittiset järjestelmät, joista voi seurata mittavia vahinkoja,
voitaisiin kytkeä automaattisen hälyttämisen piiriin. Automaattinen hälytys lähtisi
vaihtoehtoisesti joko asukkaille alueellisesti tai pelkästään tietyille henkilöille.
9.2.2 Rannekellon hyödyntäminen
Älypuhelimeen yhteydessä olevat älykkäät rannekellot mahdollistavat älypuhelimen ohjauksen. Tähän rannekelloon voitaisiin kytkeä manuaalisen hälytyksen nappi (kuten eCall-järjestelmässä), jolla saataisiin lähetettyä sijainti ja profiilitiedot sekä
muodostettua suora puheyhteys hätäkeskukseen. Myös äänen ja mahdollisen kuvan tallentaminen puhelimen muistiin aloitettaisiin napin painalluksen jälkeen. Tällä saataisiin tehtyä nopea hätäilmoitus ja tarkkaa dokumentointia esimerkiksi rikostapauksessa tai sairauskohtauksessa. Tämän tyyppisen palvelun käyttö tulisi ehkä
rajata vain riskialtista työtä tekeville tai vakavan sairaskohtauksen riskin omaaville
henkilöille.

122

9.2.3 Hätäkeskusvirkailijan ja mobiilikäyttäjän välisen vuorovaikutuksen lisääminen
Vuorovaikutusta voidaan lisätä mahdollistamalla hätäkeskuksen käyttöliittymässä
mahdollisuus kyselyille sähköisen hätäilmoituksen ja hätätiedotteiden tekemisen
yhteydessä. Toteutetussa järjestelmässä on ainoastaan vastaanottajan kuntoon liittyvä kysely. Tämä voitaisiin laajentaa, jolloin hätäkeskusvirkailija voi lähettää lyhyitä kysymyksiä hätäilmoituksen tekijälle tai hätätiedotteen vaara-alueella olijoille joihin vastaanottaja vastaa painamalla viestissä näkyviä kuvakkeita. Kysymysten on oltava lyhyitä ja yksinkertaisia. Tarkentavia kysymyksiä voidaan toki lähettää. Oletettavia vastauksia on kaksi: kyllä/positiivinen, jota korostetaan kuvakkeen
vihreällä taustavärillä, sekä ei/negatiivinen, jota korostetaan vastaavasti punaisella
taustavärillä.
9.2.4 Vapaaehtoisten ja sivullisten osallistuminen hätätilanteiden hoitoon
Matkapuhelimien alati kasvava läsnäolon ja potentiaalin avulla sivustakatsojat on
mahdollista saada osallistumaan tapahtuman hoitamiseen. Erilaisten anturien, mittarien ja lisäominaisuuksien määrä matkapuhelimissa, etenkin älypuhelimissa, lisääntyy vauhdilla. Matkapuhelimilla voidaan kerätä tietoa onnettomuuksista automaattisesti (antureilla) tai käyttäjän toimesta (kameralla, sanelemalla, kirjoittamalla). Kerättyä tietoa voidaan käyttää yhteiseksi hyväksi tai tutkinnan apuna. Monet
kansalaisjärjestöt ovat halukkaita auttamaan ja osallistumaan kriisinhallintaan. Toisaalta matkapuhelimien käyttäminen tietojen keruussa eräänlaisena sensoriverkkona aiheuttaa haasteita yksityisyyden suojalle, tietoturvalle ja etiikalle. [1]
Isoimmista kriiseistä tehdään aina selvitystyö. Utöyan ja Oslon terrori-iskujen
selvitysryhmän loppuraportin [78] johdannossa mainittiin, että vuoden selvitystyön
tarkoitus on ollut löytää vastaus kolmeen kysymykseen. Mitä tapahtui, miksi ja miten yhteiskunta antoi sen tapahtua? Kriisin aikaisten tapahtumien selvitystyötä auttaa kunnollinen dokumentointi.
Laajojen onnettomuuksien tutkinta on vaikeaa, koska ne ovat usein monimutkaisia ja epätavallisia. Saksassa vuonna 2010 joukkotapahtumassa nimeltä Love Parade
sattunut paniikin aiheuttama onnettomuus on yksi parhaiten dokumentoitu onnettomuus. Kyseinen onnettomuus korosti onnettomuuden dokumentoinnin merkitystä. Onnettomuudelle omistettuun blogiin (Love Parade Blog, 2010) kävijät lähettivät
kokemuksiaan, kuvia ja videoita. Näitä pieniä osia voitiin käyttää avuksi kokonais123

kuvan ja todisteiden rakentamisessa. [1]
Nykyään tapausten selvittämisessä joudutaan turvautumaan silminnäkijöiden ja
osallisten haastatteluihin. Mikäli mobiililaite aloittaisi tärkeiden tietojen tallentamisen aika- ja paikkaleimoilla hälytyksen teon jälkeen, saataisiin kasaan paljon tutkimusmateriaalia. Aikojen ja tilanteiden tarkka muistaminen on vaikeaa, joten haastatteluilla ei aina saada oikeita tai tarkkoja vastauksia. Ristiriitaisten kuvausten selvittämiseen ja oikean kuvan kokoamiseen menee paljon aikaa ja työtä. Esimerkiksi
Utöyan selvitysryhmä analysoi dokumentteja, teki tutkimuksia, luki raportteja, tapasi henkilöitä, tutki valokuvia, videoita ja teknistä tietoa sekä kuunteli tapahtuman
osallisten selvityksiä, ennen kuin tapahtumien kulku saatiin selvitettyä [78].
Sivustakatsojat ovat onnettomuuksissa merkittävässä osassa, koska ne ovat valmiina paikanpäällä ja ovat mahdollisesti nähneet tapauksen. Sivustakatsojien ominainen käyttäytyminen on ratkaisevassa asemassa hyödyntämisen tehokkuudessa.
Vaikka ihmisillä on usein halu osallistua onnettomuuden hoitamiseen, niin silti tapahtumien hoitoon jätetään osallistumatta. Mitä enemmän sivustakatsojia on, sitä
varmemmin henkilö ei osallistu. Syy tähän on oletettu auttamisen vastuun jakautuminen monelle henkilölle. Tätä sivustakatsojien määrän vaikutusta osallistumiseen
kutsutaan termillä bystander effect. [1]
Sivustakatsojia voidaan käyttää tiedon keruun ja ilmoituksen tekemisen lisäksi itse onnettomuuden hoidossa. Sivullisten apuun pyynnöistä ehkä tunnetuin tapa
on kysyä lentokoneen matkustajien joukosta lääkäriä äkillisen sairastapauksen hoitamiseen. Mobiililaitteeseen asennettavalla sovelluksella tällainen on mahdollista
myös muualla. Järjestelmä voi verrata onnettomuuspaikan sijaintia ja kutsua viestillä lähellä olevia onnettomuuden luonteelle sopivia ammattilaisia tai vapaaehtoisia apuun. Tällöin sovelluksen profiilissa tai järjestelmän tietokannassa on oltava
merkintä erityisosaamisesta. [1]

9.3 Tulevaisuuden näkymät
Tulevaisuuden näkymien arviointia sekä tulevien tekniikoiden kehittymistä voidaan lähestyä toteutetun järjestelmän osalta kahdella eri tavalla. Ensiksi viranomaisiin ja kansallisen hätätiedotusjärjestelmään liittyvää kehittymistä on seurattava.
Tähän liittyy ainakin lainsäädäntö, massatekstiviestijärjestelmä, TOTI-tietojärjestelmä ja viranomaisten organisaatiouudistukset. Toinen lähestymistapa liittyy suoraan
tekniikkaan eli tarkemmin ottaen mobiilipohjaisten hätäviestintäjärjestelmien kehit124

tymiseen. Tähän liittyy sähköisten hälytysjärjestelmien ja mobiililaitteiden kehittyminen.
9.3.1 MANET (mobile ad-hoc networks)
Mobiilipohjaisen hätäviestintäjärjestelmän kriittinen kohta on tiedonsiirto. Tukiasemat ja matkapuhelin verkko voi ruuhkautua tai pahimmassa tapauksessa olla pois
käytöstä. Matkapuhelin verkon tila vaikuttaa olennaisesti hälytysjärjestelmän toimivuuteen. Datayhteyden muodostamiseen ja tiedonsiirtoon täytyy kehittä varasuunnitelmia. Yksi tapa on käyttää useiden mobiililaitteiden tukemaa IEEE 802.11
-langatonta lähiverkkotekniikkaa (käytetään myös termejä WLAN ja WiFi) avuksi.
Sen tukiasemien kantama on kuitenkin niin lyhyt, että sillä ei saada kattavaa järjestelmää rakennettua.
Tätä tekniikkaa voidaan kuitenkin laajentaa mobiililaitteiden väliseen yhteydenpitoon, jolloin tukiasemaa ei tarvita. Tällöin ainakin helposti ruuhkautuvissa
paikoissa, kuten kauppakeskuksissa ja tapahtumissa, puhelinten välinen viestintä
mahdollistaisi viestien perille menon, vaikka matkapuhelin verkot ruuhkautuisivatkin. Mikäli mobiililaitteet ovat toistensa lähiverkon kantaman ulkopuolella eli
verkko ei ole tarpeeksi tiheä, ei tekniikkaa voida hyödyntää.
Mobiililaitteiden välistä eli device-to-device (D2D) kommunikaatiota tutkitaan
paljon ja uutta tekniikkaa kehitetään, joten kyseisten menetelmien kehittymistä on
syytä tarkkailla. Esimerkiksi LTE-matkapuhelinstandardin (Long Term Evolution)
yhteydessä kyseisen menetelmän hyödyntämistä tukiasemien (LTE:ssä Evolved Node B) kuormituksen vähentämisessä on tutkittu ja kehitetty.
9.3.2 Broadcasting
Yleislähetyksenä tiedotteita saataisiin lähetettyä ilman käyttäjämäärän vaikutusta.
Yleislähetykset eivät ota kantaa kuinka monelle viesti lähetetään, joten niiden verkon kuormitus ja ruuhkautuminen sekä viestien perillemenoaika on tarkemmin
määriteltävissä. Näin ollen ne soveltuvat hyvin hätätiedottamiseen. Esimerkiksi tvja radiolähetykset ovat yleislähetyksiä.
Olemassa olevien tekniikoiden osalta CBS-järjestelmän tilaa on syytä tarkkailla,
vaikka sen käyttöönottaminen Suomessa on epätodennäköistä. Tulvaisuuden tekniikoiden yleislähetyksen mahdollisuuksia on myös syytä tarkkailla, kuten LTEmatkapuhelinstandardin mahdollisuuksia yleislähetyksen toteuttamiseen.
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10 Yhteenveto
Viimeaikaiset kriisit niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisestikin ovat paljastaneet
puutteita tiedonkulussa. Yleensä isot kriisit koskevat useaa eri viranomaista, jolloin ongelmaksi muodostuu tiedonkulku, toimintatapojen yhteensovittaminen sekä vastuunjakoon liittyvät epäselvyydet. Eri viranomaisten välillä on puutteita tiedonvaihdossa sekä toimintatapojen yhteensovittamisessa. Viranomaisten sisäiset ja
keskinäiset ongelmat yhdessä teknisten järjestelmien puutteiden kanssa aiheuttavat suurta viivettä tiedottamiseen. Käytetyt tiedotuskanavat eivät tavoita kansalaisia tarpeeksi nopeasti muuttuneessa maailmassa. Internetin myötä tieto liikkuu laajemmin ja nopeammin, mikä aiheuttaa valtavat muutospaineet viranomaisten viestinnälle.
Viranomaisten tulisi miettiä viestinnässä tapoja, joilla koko väestö saadaan tehokkaasti tavoitettua. Etenkin nuorison keskuudessa tapahtuneen internetin merkityksen kasvaminen ensisijaisena uutislähteenä vaikuttaa siihen, että pelkästään vanhoihin järjestelmiin ei voida tukeutua, vaan niiden rinnalle on rakennettava uusia
järjestelmiä. Internetissä ei tarvitse tavoittaa itse kaikkia, koska tieto leviää nopeasti
esimerkiksi sosiaalisen median vaikutuksella. Näin ollen viranomaisten on avattava rajapintojaan, joista kolmannet osapuolet voivat ottaa tiedotteet järjestelmiinsä
jakamista varten, tai tiedotettava sellaisia viestintäkanavia pitkin joista tieto lähtee
leviämään tehokkaasti. Tällöin viestit leviävät eri konteksteissa, jolloin niiden omaksuminen on parempaa. Tähän tarkoitukseen ei yleensä käy pelkästään viranomaisten omat internetsivut. Tosin internetsivut ovat myös tärkeät, koska sieltä saadaan
tarkastettua eri viestintäkanavissa kulkeva tieto ja käyttäjät voivat linkittää internetsivuja.
Suomea koetelluista kriiseistä tehdyissä selvitystöissä on ilmennyt sähköisten
tiedotuskanavien ja yhteisten toimintatapojen puutteiden lisäksi viestinnän merkityksen aliarvioimista kriisien hoidossa. Esimerkkinä voidaan todeta Nokian vesikriisin yhteydessä terveydenhallinnon edustajan toteamus tv-haastattelussa ”meillä
oli tärkeämpää tekemistä kuin rustata internetiin tiedotteita” [52, s. 109]. Ihmisten
tottumukset eri tiedotuskanavien käytöstä ja eri tiedotuskanavien saavutettavuus
vaihtelevat, joten viestinnässä on huomioitava tarpeeksi kattava tiedottaminen eri
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tiedotuskanavilla. Internetin myötä ihmiset ovat aktiivisempia tiedon hakijoita. Tämän lisäksi kaikenlaista tietoa kriiseistä alkaa vyörymään internetiin välittömästi,
joten viranomaisten on varmistettava, että oikea ja ajankohtainen tieto on internetissä saatavilla.
Kattavan ja yhtenäisen tiedotuksen sähköisiä viestikanavia pitkin mahdollistavan järjestelmän käyttöönotto vaatii toimenpiteitä viranomaisten taholta. Ensinnäkin tiedotteet pitää olla sellaisessa sähköisessä muodossa (XML-pohjainen), josta ne
voidaan helposti ja varmasti siirtää eri järjestelmiin. Pelkistä paperisista tai suullisista tiedotteista ainoana tiedonvaihdon tapana on luovuttava. Näiden käsittelyyn
menee aikaa ja virheiden riski kasvaa tiedotteiden välityksen, antamisen, tulkitsemisen ja arkistoinnin osalta. Toimenpide vaatii toimintatapa muutosten lisäksi viranomaisten järjestelmien kehitystä rajapintojen osalta. Toiseksi kehitettävien järjestelmien käyttöönottoa on tuettava, jotta niistä saataisiin kokemusta ja hyötyä. Kaikenkattavaa ja täydellisesti toimivaa järjestelmää ei voida kehittää ilman erilaisten ja
eritasoisten järjestelmien käyttöönottoa. Kolmanneksi hätätiedotteita ei tule välittää
aina valtakunnallisesti, koska hätä ei koske yleensä koko Suomea. Tämän osalta alueellisten ja kohdennettujen tiedotteiden lähetyksen mahdollistavien järjestelmien
kehittämistä ja käyttöönottoa on tuettava. Viimeiseksi viranomaisten on pyrittävä
aikaansaamaan entistä enemmän konkreettisia tuloksia. Tämä vaatii viranomaisten
roolien ja vastuiden tarkentamista sekä byrokratian vaikutuksen minimoimista eri
hankkeiden sekä kriisien hoitamisessa. Julkisen sektorin ja valtionhallinnon resurssien niukkuus sekä kehitettyjen järjestelmien käyttöönotossa ja hankkeiden tulosten hyödyntämisessä epäonnistuminen ovat syitä jotka pakottavat tehokkaampaan
ja yhtenäisempään työskentelyyn. Mikäli järjestelmien käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksiin ei riitä resurssit, on niiden kehittäminen resurssien tuhlaamista.
Hätätiedotteiden valtakunnallisesta lähetyksestä johtuva korkea kynnys ja muiden viranomaistiedotteiden näkymättömyys kertovat siitä, että Suomessa ei todellisuudessa ole käytössä toimivaa sähköistä hälytysjärjestelmää ja tiedotuskanavaa.
Tähän pitää saada muutos lisäämällä tiedottamista eritasoisella ja aktiivisella tiedottamisella. Jotta tiedottamisen määrän kasvua ei koeta häiritseväksi, on kohdennusta
tarkennettava. Mikäli tiedotetaan vain alueella olevia henkilöitä tai henkilöitä jota
asia koskee, saadaan tiedottamisesta positiivinen kokemus. Turha tiedottaminen on
usein pahempaa kuin tiedottamatta jättäminen. Uskon, että Suomen viranomaisilla on kyky nähdä oikean tiedottamisen tarve ja osaaminen oikeaan tiedottamiseen,
mikäli tiedottamiseen käytettävät työkalut ovat oikeanlaisia ja riittäviä. Tällä het-
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kellä viranomaisilta sekä kaupungeilta ja kunnilta puuttuvat onnistuneen kriisitiedottamisen hoitamiseen tarvittavat tekniset työkalut. Toki myös sisäisessä tiedottamisessa ja käytänteissä on havaittavissa puutteita, mutta näiden korjaaminen on
suhteellisen hyödytöntä ellei ulkoisen viestinnän välineitä saada kuntoon.
Viranomaiset ja julkishallinnon edustajat usein selittelevät lykkääntymisiä kustannuksilla. Esimerkiksi massatekstiviestijärjestelmän rakentamisen on arvioitu
kustantavan noin miljoona euroa ja ylläpidon kustannukset ovat noin 100 000 euroa vuodessa. Koko kansaan suhteutettuna perustaminen kustantaa noin 20 senttiä
henkilöä kohden ja ylläpito 2 senttiä. Ihmisten turvallisuudesta puhuttaessa näin
pienten kustannusten ei pitäisi olla ongelma. Todentuntuisempana rajoituksena lienee hallinnolliset seikat, kuka vastaa järjestelmän ylläpidosta ja ottaa vastuun mahdollisista ongelmista. Lisäksi viranomaisilta ja operaattoreilta puuttuu yhteinen näkemys järjestelmän toteutuksesta. Näin ollen ainaista kustannuksiin vetoamista olisi
syytä vähentää ja esitellä todentuntuisempia syitä, jotta viranomaisten ja hätätiedottamisen uskottavuus ei kärsisi.
Tutkielman esittelemä järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden käyttää kattavasti eri
sähköisiä tiedotuskanavia, kuten SMS- ja push-viestit mobiililaitteille, Facebook ja
Twitter sosiaaliseen mediaan sekä laaja internetin tuki syötteiden avulla. Lisäksi järjestelmä tarjoaa eritasoista viestintää eritasoisiin tapahtumiin sekä tarkan kohdennuksen ja kaksisuuntaisen kommunikoinnin mobiililaitteiden avulla. Tiedotteet saadaan järjestelmään käsin web-käyttöliittymällä tai viranomaisten järjestelmien rajapinnoista riippuen automaattisesti. Järjestelmän tarjoamalla paluukanavalla saadaan tehtyä hätäilmoituksia sekä matalamman prioriteetin ilmoituksia. Hätäilmoitukset saadaan näkyviin web-käyttöliittymällä, johon vain hätäkeskuksen virkailijoilla on pääsy. Viranomaisten ja palveluntarjoajien järjestelmien rajapintojen mahdollisuuksien mukaan ilmoitukset on mahdollisuus laajentaa myös niihin. Matalamman prioriteetin ilmoitukset jaotellaan siten, että viranomaisilla ja ilmoitusta
koskevilla palveluntarjoajilla on niihin pääsy.
Monissa tutkimuksissa on todettu sähköisten hätäviestintäjärjestelmien potentiaali hätätilanteista ja kriiseistä viestimisessä. Lisäksi oikein suunniteltuina sähköiset
järjestelmät vähentävät virheitä ja ovat kustannustehokkaita. Vaikka Sapporo-hankkeessa toteutettu järjestelmä on osittain keskeneräinen ja sen testaamista ei ole suoritettu käytännössä, silti se vaikuttaa muihin järjestelmiin ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin teoreettisesti vertailtuna potentiaaliselta vaihtoehdolta kansalliseksi hätäviestintäjärjestelmäksi. Tosin jatkokehitystä ja -tutkimusta sekä testaus-
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ta vaaditaan vielä paljon ennen kuin järjestelmän todellista käyttöönottoa voidaan
harkita. Alueellisen tiedottamisen tueksi käyttöönottoa voidaan harkita matalammalla kynnyksellä. Tästä alueellisesta käytöstä voidaan laajentaa käyttökokemuksen ja sen pohjalta tehtävien korjausten myötä valtakunnalliseen käyttöön.
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A Tiedotepohja hätätiedotteelle
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B Esimerkkejä annetuista hätätiedotteista [54]
B.1 Esimerkki 1:
Typpioksidipilvi paikkakunnalla X
Tuotantolaitoksesta karkasi kaasupilvi läheiselle järvialueelle. Hätäkeskus antoi yleisen hätämerkin ja lähetti hätätiedotteen Yleisradion Pasilan toimintakeskukseen. Tiedotteessa mainittiin karkuun päässyt vaarallinen aine, jonka kerrottiin kulkeutuvan kohti nimeltä mainittua asutusaluetta. Väestölle annettiin ohje suojautua
sisätiloihin ja sulkea ilmastointi.
Ongelmaksi muodostui tiedotteessa mainittu asutusalueen nimi. Kaikille paikkakuntalaisillekaan ei ollut selvää, missä vaarallisen aineen muodostama pilvi oli ja
mihin suuntaan se todellisuudessa liikkui. Ilmansuunnan mainitseminen voikin olla yksiselitteisempää kuin pelkän paikallisnimistön käyttäminen: ”typpioksidipilvi
liikkuu hitaasti kohti pohjoista”.

B.2 Esimerkki 2:
Koulurakennuksen palo.
Monikerroksinen rakennus paloi lähellä kirkonkylän keskusta-asutusta. Palosta
syntyi runsaasti savua. Hätäkeskus lähetti hätätiedotteen, jossa kehotettiin väestöä
pysyttelemään sisällä ja sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmastointi koulurakennuksen
lähistöllä.
Epäselvyyttä tuotti se, että tiedote ei maininnut, miksi väestön piti suojautua. Tämä voi aiheuttaa kuulijoissa pelkoa ja hätäännystä; eihän tiedetä, mikä vaara ulkona uhkaa. Tiedotteeseen lisättiinkin selventävät sanat ”savun takia”, jolloin tiedote
antoi väestölle loogisen ja perustellun toimintaohjeen.
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C Hätä- ja muun viranomaistiedotteen lähettämiseen
käytettävän web-käyttöliittymän hahmotelma
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D CAP-viestin rakenne [62, s. 12]
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E eCall-viestien määritykset
E.1

FDS-viesti [13]
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E.2

MDS-viesti [13]
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F Sapporo-järjestelmän käyttöliittymä ilmoitusten
tekemiseen mobiililaitteella

Kuva F.1: Hätäilmoituksen tekeminen mobiililaitteella liikenneonnettomuudesta
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Kuva F.2: Ilmoituksen tekeminen mobiililaitteella sähkönjakelun häiriöstä
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