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Millaisia uhkia varten on varauduttava? 
Kriisityön päivät 7.4.2016 



 Mitä haluaisit kuulla, jos saisit 
kuulla, millaisiin uhkiin pitäisi 
varautua? 
 ’No, haluaisin kuulla uhkista, 

jotka liittyvät henkeen ja 
terveyteen’. 
 ’omaan elämänhallintaan 

liittyvistä uhkista’ 
 ja ’lähiyhteisöön liittyvistä 

uhkista’ 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 
unionin pelastuspalvelumekanismista 

 Jäsenvaltioiden on: 
 Kehitettävä riskinarviointeja kansallisella tai paikallisella tasolla ja 

annettava komissiolle yhteenveto niiden keskeisistä osista 
viimeistään 22.12.2015 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi  
 

 Kehitettävä ja parannettava katastrofien 
riskinhallintasuunnitteluaan kansallisella tai paikallisella tasolla   
 

 Annettava komissiolle riskinhallintakyvystään kansallisella tai 
paikallisella tasolla tehdyt arvioinnit joka kolmas vuosi tai 
tärkeiden muutosten johdosta useammin kuin joka kolmas vuosi 
 

 Osallistuttava vapaaehtoisuuden pohjalta riskinhallintakyvyn 
arviointeja koskeviin vertaisarviointeihin 
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Suomen kansallinen riskiarvio 2015 
Laajasti yhteiskuntaan vaikuttavat tapahtumat 

 Energian saannin vakavat häiriöt 
 Kybertoimintaympäristön riskit 
 Maailmanlaajuiset tai Suomen lähialueilla esiintyvät 

vakavat tarttuvat taudit ihmisiin 
 Suomeen suoraan tai välillisesti kohdistuva 

turvallisuuspoliittinen kriisi 
 Vakava ydinvoimalaonnettomuus Suomessa tai 

Suomen lähialueilla 
 Aurinkomyrskyn 100-vuoden riskiskenaario 
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Vaikutukset ihmisiin

Taloudelliset vaikutukset

Ympäristövaikutukset

Yhteiskunnalliset
vaikutukset

Sotilaallisen voiman käyttö

Poliittinen, sotilaallinen ja taloudellinen
painostus

Pandemia

Energiansaannin häiriöt

Kybertoimintaympäristön riskit

Ydinvoimalaitosonnettomuus

Aurinkomyrsky



Suomen kansallinen riskiarvio 2015 
Vakavat alueelliset tapahtumat (1/2) 

 Nopeasti syntyvä alueellinen tulva 
asutuskeskuksessa tai sen läheisyydessä 
 Vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus 

vaarallisia aineita käsittelevässä 
teollisuuslaitoksessa 
 Vakava meri-, lento-, maantie- tai raideliikenteen 

onnettomuus 
 Useampi yhtäaikainen laaja metsäpalo 
 Suuri, laajasti yhteiskuntaan vaikuttava rakennuspalo 

kriittisen infrastruktuurin kohteessa 
 Laaja- tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö 
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Suomen kansallinen riskiarvio 2015 
Vakavat alueelliset tapahtumat (2/2) 

 Laajalle alueelle ulottuva talvimyrsky, johon liittyy 
pitkä pakkasjakso 
 Ukkosmyrsky (rajuilma) 
 Suomeen kohdistuva terroristinen teko tai terrorismi 
 Vakava henkilöjoukkoon kohdennettu väkivallanteko 
 Isojen välijoukkojen väkivaltainen liikehdintä 
 Laajamittainen maahantulo 
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12 yleisintä riskityyppiä tehdyissä riskinarvioissa 
 
 

12.4.2016 

Category Hazard 

Natural hazards 

Floods 
Severe weather 

Wild/Forest fires 
Earthquakes 

Pandemics/epidemics 
Livestock epidemics 

Man-made hazards 

Industrial accidents 

Nuclear/radioactive accidents 
Transport accidents 

Loss of critical infrastructure 
Cyber attacks 

Terrorist attacks 



Muita huomioita 

 Hybridiuhkat ja 
informaatiovaikuttaminen - miten 
tähän vastataan kriisityössä ja 
psykososiaalisessa tuessa 
– useita samanaikaisia häiriöitä 
– saatavilla oleva informaatio vääristynyttä 

 Yhteydet läheisiin viestiliikenteen 
häiriöiden aikana 
 Jatkuvuudenhallinta ja oma 

varautuminen kriisityössä  
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