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Transformation

Aalto EMBA in Security and
Risk Management is a unique
specialization program focusing
on strategic and comprehensive
management of the security and
risk issues in a rapidly changing
global business environment.

The program is built around the major areas
of strategy, leadership, security, and risk
management. The participants acquire a
comprehensive understanding of the modern
business and security environment, develop
their strategic competence and strengthen their
leadership abilities and practices.
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ervetuloa Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden Turvallisuus
Tiede -julkaisun ääreen. Viime vuonna julkaisun teema oli rikollisuus ja rikoksentorjunta. Tänä vuonna näkökulma ja myös
tutkijoiden kirjo on laajempi. Se kertoo siitä, miten monitieteistä ja laajaa turvallisuustutkimus on.
Pyysimme julkaisuun kirjoituksia korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista, ja meille tarjottiin enemmän kirjoituksia kuin pystymme
julkaisemaan. Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti julkaisee tästä julkaisusta
pois jääneitä kirjoituksia mahdollisuuksiensa mukaan myöhemmin ilmestyvissä lehdissä.
Julkaisun aloittaa Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun Jonna
Järveläisen, Marko Niemimaan ja Markus Zimmerin artikkeli, jossa he käsittelevät jatkuvuuden hallinnan uusia tuulia mindfulness-menetelmän kautta.
Sen kantavat peruspilarit ovat Map It, Design It ja Continue It. Soveltamalla
menetelmää on saatu erinomaisia tuloksia muun muassa korkean turvallisuuden kohteissa, esimerkiksi ilmailussa ja merenkulussa.
Toisessa artikkelissa VTT:n tutkijat Jaana Keränen ja Minna Nissilä käsittelevät dominoilmiöksi laajenevia onnettomuuksia ja häiriöitä. Kirjoittajien
mukaan dominoilmiöihin liittyvän yhteisen näkemyksen muodostaminen ja
keskustelu ovat suorastaan välttämätöntä.
Kyberturvallisuus on päivänpolttava aihe. Teknisten järjestelmien haavoittuvuutta kyberuhkien maailmassa tarkastelevat VTT:n tutkijat Riitta Molarius, Liisa Poussa, Tero Välisalo, Tony Rosqvist, Heimo Pentikäinen ja Sami
Noponen kirjoituksessaan, jossa he pohtivat myös suojausta ja riskienhallinnan analysointia.
Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkijan
Matti Näsin kirjoitus käsittelee nuorisorikollisuuden kehitystä Suomessa
vuosina 1995–2016. Näsi pohtii muun muassa sitä, ovatko nuoret kiltimpiä
kuin aiemmin ja vähentääkö teknologia nuorisorikollisuutta – viitteitä siitä
on, mutta asiaa pitää tutkia enemmän.
Julkaisun päättää Pelastusopiston Marko Hassisen ja Tuomas Kuikan sekä
Metropolia ammattikorkeakoulun Pasi Kovasen kirjoitus litiumakustojen
paloturvallisuudesta ja kohdesuojauksesta. Pelastusopistolla on tehty palonsyyhyn liittyviä rekonstruktioita.
Artikkeleiden lähdeluettelot ovat saatavissa toimituksesta. Antoisia lukuhetkiä
ja rentouttavaa kesää!
Jyri Paasonen
turvallisuustutkimuksen dosentti, Itä-Suomen yliopisto
Mikko Aaltonen
valtiotieteiden tohtori, Helsingin yliopisto

This program is ideal for executives and senior
specialists who work with security, safety, and
risk management issues in their organizations.
It also suits senior professionals taking on a
more strategic role, and who require a holistic
understanding of security and risk management.
Read more on our website and join one of
the info sessions where you can hear more
about the benefits and impact of the program.
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Mindfulness on tarkkaavaisuutta ja tarkkaavaisuuden
vaalimista yksilö-, organisaatio- ja tiimitasolla.

Map It, Desing It, Continue It – eroon
toiminnallisesta typeryydestä

Mindfulness
parantaa jatkuvuutta
ja luotettavuutta

Olemme tottuneet ajatukseen, että työskentely nyky-organisaatioissa
on ajattelukeskeistä tietotyötä. Tunnetut kriittiset organisaatiotutkijat
Mats Alvesson ja André Spicer ovat kuitenkin kyseenalaistaneet
näkemyksen. Organisaatioissa on monia rajoitteita, jotka estävät
ajattelua ja johtavat pikemminkin toiminnalliseen typeryyteen.
Englanniksi puhutaan käsitteestä functional stupidity.
TEKSTI JONNA JÄRVELÄINEN, MARKO NIEMIMAA JA MARKUS ZIMMER,
Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu, tietojärjestelmätieteet

4

Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE

turvallisuus.com

T

ehdessämme työtä olemme vain harvoin aidosti läsnä ja tietoisia teoistamme tai arvioimme tekojemme pidempiaikaisia vaikutuksia.
Keskitymme työn suorittamiseen, ja siihenkin
melko rutiininomaisesti.
Syyt suorituskeskeiseen työhön eivät liity vain ajatukselliseen laiskuuteen, vaan moneen muuhunkin
asiaan.
Organisaatiot tuskin voisivat toimia, jos kaikki jatkuvasti kyseenalaistaisivat toiminnan järkevyyttä, nykyisiä toimintatapoja tai toisivat esiin pidemmän aikavälin
vaikutuksia.
Toiminnallinen typeryys saa aikaan vakautta ja varmuutta organisaatioille ja yksilöille.
Nokian johto sortui
yltiöpositiivisuuteen
Toiminnallisessa typeryydessä kuitenkin piilee vakavia
uhkia, joiden seurauksia voidaan tarkastella esimerkiksi Nokian epäonnistumisen valossa. Tutkijat Timo Vuori ja Quy Huy (2015) väittävät, ettei keskeistä Nokian
tappiolle älypuhelinten kamppailussa ollut teknologia,
vaan organisaation sisäiset rakenteet ja johtaminen.
Tutkijoiden mukaan Nokian ylin johto pelkäsi ulkoisia
kilpailijoita ja reagoi vahvasti negatiivisiin viesteihin. Sen
seurauksena keskijohto pehmensi negatiivisia viestejä
miettimättä laajempia vaikutuksia. Ja vaikka osa keskijohdosta varmasti mietti vaikutuksia tulevaisuuteen,
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viestiä ei haluttu tai uskallettu välittää
ylimmälle johdolle.
Ylimmällä johdolla säilyi yltiöposiitivinen ja vääristynyt kuva Nokian asemasta
suhteessa kilpailijoihin. Yhtiö menetti
kykynsä varautua riittävästi uhkiin. Toiminnallisen typeryyden kehä oli valmis.
Vaikka toiminnallinen typeryys luo vakautta, se on myös haitallista organisaatioiden toiminnan jatkuvuuden kannalta.

Organisaatioissa on
monia rajoitteita, jotka
estävät ajattelua.

Luotettavuutta uudenlaisissa tilanteissa
voidaan saavuttaa sallimalla vaihtelu sekä
työsuorituksissa että yksiköiden välisessä
vuorovaikutuksessa Weickin ja muiden
mukaan.
Perinteisesti jatkuvuuden hallinta on
perustunut joko tekniseen varautumiseen
tai hyvin suunniteltuihin, mahdollisesti
uhkaskenaarioihin pohjautuviin jatkuvuussuunnitelmiin, joissa on huomioitu
tekniset ja sosiaaliset näkökulmat, kuten
varajärjestelmät ja vastuuhenkilöt.
Erilaisissa standardeissa ja it:n hallintamalleissa jatkuvuussuunnitteluun on
vaadittu paljon dokumentaatiota, jolloin
organisaatiot ovat kokeneet jatkuvuussuunnittelun monimutkaiseksi, aikaa
vieväksi prosessiksi.
Erityisesti pienissä ja keskisuurissa
yrityksissä standardien tai hallintamallien sertifiointi tai noudattaminen jatkuvuuden hallinnan osalta on voinut jäädä
tekemättä vaaditun työmäärän vuoksi.

Pahanilmanlinnun haaste,
ongelmat voivat vieriä vyöryiksi
Nokian esimerkki on varsin äärimmäinen, mutta moni tunnistaa vastaavia
käyttäytymismalleja omassa organisaatiossaan. Erityisesti turvallisuudesta ja
jatkuvuudesta vastaavat henkilöt joutuvat usein vastaavaan tilanteeseen kuin
Nokian keskijohto. Pahanilmanlintuihin suhtaudutaan varauksella, eikä
negatiivisten uutisten tai uhkakuvien
esiintuominen ole helppoa tai suvaittua.
Toimivan turvallisuuskulttuurin ja
toimintatapojen menestyksekäs jalkauttaminen kuitenkin vaativat, että myös
työntekijät arvioivat tekojensa pidemmän
aikavälin vaikutuksia ja tuovat ongelmat
esille aikaisessa vaiheessa. Muuten on
riski, että ongelmat vierivät lumipallon
lailla ja kasautuvat täysmittaiseksi onnettomuudeksi.
Keskeistä on rikkoa toiminnallinen
typeryys ja saada organisaatio, tai ainakin osa siitä, toimimaan mielellisesti.
Englanniksi puhutaan tutusta termistä
mindfulness. Sillä tarkoitetaan tietoista
läsnäoloa, ja tietoisuustaidoilla pyritään
nauttimaan nykyhetkestä ja toimimaan
taitavasti vaikeissa tilanteissa.
Jatkuvuuden hallinnassa
mindfulness tärkeätä
Erityisesti organisaatioiden jatkuvuuden hallinnan, joka tähtää ongelmatilanteiden vähentämiseen ja ongelmatilanteissa toimimisen parantamiseen,
tulisi huomioida mindfulnessin tärkeys
ja tukea sen avulla organisaation toimintaa.
Kuitenkin usein, kun puhutaan jatkuvuuden hallinnasta tai luotettavuuden
parantamisesta, organisaation sosiaalisten prosessien ja rakenteiden tärkeys jää
teknologioiden ja teknisten parannusten
jalkoihin. Prosesseja ja rakenteita ei joko
huomioida lainkaan, tai ne monimutkaistuvat, ja lopulta kaikki niputetaan
epämääräisten termien, kuten kulttuuri
tai tietoisuus alle.
Erityisesti tunnettu organisaatiotutkija
Carl Weick on tutkimuksissaan tunnistanut mindfulnessin tärkeyden organisaatioiden luotettavalle toiminnalle.
6
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Map It, Design It ja Continue It
Tässä artikkelissa keskitymme prosesseihin jatkuvuuden hallinnan yhteydessä.
Tarjoamme ensin katsauksen perinteisestä jatkuvuuden hallinnasta ja sitten
mindfulness-prosessien tärkeydestä organisaation jatkuvuudelle ja luotettavalle
toiminnalle.
Lisäksi kuvaamme menetelmän yritysten jatkuvuuden hallinnan tueksi, jonka
suunnittelun lähtökohtana on ollut organisaatioiden mindfulnessista johdetut
periaatteet.
Menetelmä rakentuu kolmen pääkohdan alle: Map It, Design It ja Continue It.
Rutiini ei torjukaan uutta uhkaa, vaihtelun sallivuudesta hyötyä
Jatkuvuuden hallinnan perinteiset mallit tarjoavat apua ongelmatilanteisiin
varautumiseen. Hallinnolliset mallit ja
johtamisjärjestelmät koostuvat kokoelmista prosesseja ja käytäntöjä, jotka or-
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ganisaation tulisi omaksua ja jotka tukevat ongelmatilanteiden ja organisaation
prioriteettien tunnistamista.
Tyypillisesti mallin kautta dokumentoidaan organisaatiolle suunnitelmat
varautumiseen ja palautumiseen sekä
valitaan ja toteutetaan uusia teknologisia ratkaisuja, jotka parantavat kriittisten
toimintojen luotettavuutta.
Luotettavuuden (englanniksi reliability) on perinteisesti ajateltu paranevan
hyvin standardoiduilla rutiineilla. Ne
toimivatkin hyvin, kun vastataan tietynlaisiin tunnettuihin ongelmatilanteisiin.
Yritysten toimintaympäristö ei kuitenkaan pysy koko ajan samankaltaisena,
vaan jatkuvasti tunnistetaan uusia riskejä,
kuten uudenlaisia tietoturvariskejä tai
teknisiä ratkaisuja.
Uusiin tuntemattomiin riskeihin ei voida varautua rutiineilla, ja toisaalta, jos
jokaiseen uuden riskin torjuntaan keksitään uusi prosessi, jatkuvuuden hallinta
muotoutuu byrokraattiseksi.

Jatkuvuussuunnittelun
viisi vaihetta
Usein jatkuvuussuunnittelussa ajatellaan olevan neljä vaihetta (esimerkiksi
Pitt ja Goyal, 2004):
1. Yritysjohto päättää jatkuvuussuunnitteluprojektin aloittamisesta ja laajuudesta.
2. Business impact analysis -liiketoimintavaikutusten analysointi.
3. Suunnittelu ja dokumentaation kirjoitus.
4. Testaus ja koulutus.
5. Suunnitelmien ylläpito ja päivitys.
Nämä viisi vaihetta on tarkoitus toistaa säännöllisesti, ja vaiheesta 2 lähtien
on tärkeää, että liiketoimintavaikutusten
analysointiin, suunnitteluun, testaukseen
ja koulutukseen osallistuu monipuolisesti yrityksen henkilökuntaa kaikista
suunnittelun alueella olevista liiketoimintayksiköistä. Näin henkilökunta tulee
tietoiseksi jatkuvuuden hallinnan merkityksestä yritykselle, ja suunnitelmista
tulee yksiköille merkityksellisiä.
Useimmissa organisaatioissa on kuitenkin prosesseja paljon ja tietojärjestelmiä
vielä enemmän, jolloin suunnittelu voi
olla hyvin raskas prosessi.
Liiketoimintavaikutusten analysoinnissa on tarkoitus kartoittaa kaikki jatkuvuussuunnittelun piiriin kuuluvat
prosessit ja niitä tukevat it-resurssit ja
priorisoida ne häiriöistä aiheutuvien
vaikutusten mukaan. Silloin usein myös
analysoidaan järjestelmien riippuvuudet
ja asetetaan mahdolliset tavoiteajat prosessien toipumiselle ja datan häviämisen
vähentämiseksi.
Sen jälkeen riskit analysoidaan ja suun-

nitellaan riskienhallintaa, jotta voidaan
välttää, pienentää tai siirtää riskit, jotka
uhkaavat kriittisiä prosesseja ja niitä tukevia resursseja.
Kun suunnitelmat on dokumentoitu,
niiden testaaminen alkaa. Samalla voidaan kouluttaa asiantuntijoita, jos se
katsotaan tarpeelliseksi.
Syklin lopuksi suunnitelmia päivitetään
tarvittaessa. Usein myös sovitaan säännöllinen ylläpitoaika, esimerkiksi vuosi
tai kaksi vuotta.
Korkean turvallisuuden organisaatiot
hyödyntävät mindfulnessia
Mistä mindfulnessissa sitten on kyse?
Menetelmä on saanut osakseen huomattavaa suosiota populaarikirjallisuudessa muun muassa itämaisena keinona
hallita stressiä ja oppia elämään hetkessä. Menetelmä liitetään tällöin meditaatioon ja vastaavan kaltaisiin hengellisiin
harjoituksiin.
Länsimaissa puhutaan kuitenkin kyvystä hahmottaa ongelmallisia tilanteita,
luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuita ja toimia ”järkevästi” sekä tietoisesti.
Varsinkin länsimaisesta näkemyksestä on
muodostunut yksi keskeisiä teoreettisia
näkökulmia.
Tutkiessaan korkean luotettavuuden
organisaatioita (high-reliability organizations, HRO) Weick huomasi – ehkä
hieman yllättäen – organisaatioiden välillä tiettyjä samankaltaisuuksia, joita
hän kuvasi mindfulnessiksi. Vaativissa teknologisissa ympäristöissä, kuten
ydinvoimaloissa, lentotukialuksilla tai
lennonjohdossa, organisaation työntekijät olivat sitoutuneet jatkuvuuteen, olivat
keskittyneet itse toimintaan, varautuneet
etukäteen mahdollisiin epäonnistumisiin,
kunnioittivat asiantuntijuutta, eivätkä
halunneet yksinkertaistettuja selityksiä.
Nämä samankaltaisuudet olivat teknologiasta ja suunnitelmista riippumattomia
mindfulnessia hyödyntäviä sosiaalisia
prosesseja, jotka loivat organisaatioille
kyvyn selvitä yllättävistä tapahtumista
ja huomata ne.
On selvää, että kaikista organisaatioista
ei voi tulla korkean luotettavuuden organisaatioita, eikä monilla organisaatioilla
ole siihen edes tarvetta. Kuitenkin korkean luotettavuuden organisaatioiden
toiminnasta voivat tavallisetkin yritykset
oppia, erityisesti kehitettäessä organisaatioiden luotettavuutta ja jatkuvuutta.
Epämuodolliset selvittämistiimit
tuovat tietämystä ja kokemusta
Mistä siis korkean luotettavuuden organisaatioiden mindfulnessissa on kyse?
Aiemmin mainitut viisi prosessia luovat

siis kyvyn havaita ja selvitä yllättävistä
tilanteista.
Sitoutuminen jatkuvuuteen näkyy
usein ennakointina (riskien välttäminen
tai vähentäminen jo ennen katastrofia)
ja kestävyytenä (kyky selvitä yllättävistä
tilanteista nopeasti).
Usein tavalliset organisaatiot keskittyvät vain toiseen näistä.
Kriisitilanteissa korkean luotettavuuden organisaatioissa muodostetaan
epämuodollisia selvittämistiimejä, jotka
aikaisemmalla tietämyksellään ja improvisoimalla selvittävät ongelman ja tiimit
hajoavat, kun ollaan taas normaaliolosuhteissa. Näin ei välttämättä luoteta kirjallisiin suunnitelmiin tai rutiineihin, vaan
organisaation johto sallii improvisaation.
Keskittyminen operatiiviseen toimintaan on läheinen termi tilannetietoisuudelle, mutta viittaa ehkä vielä
aktiivisempaan, tietoiseen tilannekuvan
rakentamiseen ja hallintaan.
Lentotukialuksella monen lentokoneen
laskeutuessa samanaikaisesti lennonjohdon pitää olla erityisen tarkkana ja
keskittyä operatiiviseen toimintaan. Jos
toiminta alkaa olla liian hektistä, kollegat
voivat tulla avuksi, mutta yhdellä ihmisellä säilyy komento koko ajan.
Samanlaista keskittymistä – mindfulnessia – ei monissa muissa tehtävissä vaadita, vaan me kärsimme pilkkoutuneesta
työstä, joka voi haitata tilannetietoisuutta
ja saada aikaan virheitä, joka voi vaikuttaa
jatkuvuuteen.
Keskittyminen operatiiviseen toimintaan ei kuitenkaan tarkoita vain työntekijöitä, vaan myös yrityksen johtoa.
Tarkoitus ei nyt ole kannustaa johtoa
mikromanageeraukseen tai saada yrityksen johtoa osalliseksi operatiiviseen
toimintaan, vaan edistää strategisesti
merkityksellisten operatiivisten ongelmakohtien tunnistamista.
Usein ongelma on, että ylin johto keskittyy vain strategisiin asioihin, eikä
tunnista operatiivisen toiminnan strategisuutta. Toisin sanoen johto ei tiedosta
käytännön pikkuasioiden vaikutuksia
pidemmän aikavälin tavoitteisiin.
Asiat voivat mennä pieleen,
yksinkertaistaminen
jopa vaarallista
Varautuminen epäonnistumisiin tarkoittaa sitä, että ymmärretään, että millä hetkellä hyvänsä voi kohdata yllättävän ongelman, johon ei ole varauduttu
ja oletetaan, että häiriöistä ja epäonnistumisista voidaan oppia.
Koska suuria katastrofeja tapahtuu
harvoin, myös pienemmät epäonnistumiset ja läheltä piti -tilanteet nähdään
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oppimistilanteina ja kurkistusaukkoina
järjestelmien ”terveydentilaan”. Tilanteiden raportointiin kannustetaan jopa
palkitsemalla raportoijia, jotka usein ovat
järjestelmien ylläpitäjiä.
Usein ongelmatilanteet selitetään mahdollisimman yksinkertaisesti ja jätetään
jopa kokonaan miettimättä, mikä meni
vikaan. Pilliinviheltäjiä voidaan syrjiä ja
kohdella heitä hankalina työntekijöinä
(Nokia-esimerkki), vaikka kyseenalaistajia tarvittaisiin kipeästi.
Yksinkertaistetut selitykset voivat olla
vaarallisia, koska pelkistetty selitys voi
jättää huomiotta tärkeitä yksityiskohtia,
jotka voivat myöhemmin kumuloituessaan aiheuttaa katastrofin.
Korkean turvallisuuden organisaatiot
hylkivät yksinkertaistettuja selityksiä. Hymistelyn ja toiminnallisen typeryyden sijaan ne yrittävät rohkaista keskusteluissa
ja työryhmien kokoonpanoissa erilaisiin
näkökulmiin. Esimerkiksi rekrytoinneissa
voidaan hankkia eritaustaisia työntekijöitä, säännöllistä työkiertoa, uudelleenkouluttamista ja työryhmien kokoonpanojen
tasapainottamista monien näkökulmien
esiin tuomiseksi. Raportteja ei oteta itsestäänselvyyksinä, vaan ne voidaan antaa
skeptikon luettavaksi.
Päätöksen tekeekin
asiantuntija johtajan sijaan
Yleensä tavallisessa organisaatiossa tärkeät päätöksentekijät tekevät tärkeät
päätökset, kun taas korkean luotettavuuden organisaatioissa päätöksenteko voidaan jättää asiantuntijalle, koska
asiantuntemusta tarvitaan.
Jokainen häiriö ajatellaan uutena, jonka
ratkaisuun tarvitaan parasta asiantuntemusta. Päätöksenteko poikkeaa totutuista hierarkiaan pohjautuvista päätöksentekorakenteista, joissa päätökset
tehdään hierarkkisen aseman mukaan,
eikä asiantuntijuuden perusteella. Mindfulness- toiminta kuitenkin kannustaa
kunnioittamaan asiantuntijuutta, eikä
vain henkilön hierarkkista asemaa.
Mindfulness on tarkkaavaisuutta ja
tarkkaavaisuuden vaalimista yksilö- ja
organisaatio- sekä tiimitasolla.
Kolmiosainen menetelmä
jatkuvuuden hallintaan
Mindfulness jatkuvuuden hallintamenetelmänä koostuu kolmesta osasta
(muutosjohtamisen kuva sivulla 9),
mutta menetelmää voidaan käyttää kumulatiivisesti ja iteratiivisesti.
Ensimmäisessä osassa valikoidaan yksi
yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudelle
kriittinen prosessi, jota ilman yrityksen
toiminta pysähtyy tai ainakin vaikeutuu.
8
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Esimerkkinä voisi olla teollisuusyrityksen
tuotanto tai kaupan asiakaspalvelu. Tämän jälkeen kartoitetaan, mitkä kriittiset
it-resurssit tukevat prosesseja ja millaisia
riskejä resursseille voidaan tunnistaa.
Toisessa osassa valikoidaan edellisen
kartoituskierroksen riskianalyysin perusteella ne riskienhallinnan menetelmät,
jotka ovat relevantteja yritykselle ja sen
tunnistamille riskeille.
Menetelmistä kootaan kolmannessa
osassa toimintasuunnitelma, miten yrityksen jatkuvuuden ja riskien hallinta
tulisi organisoida ja minkälaisia toimenpiteitä ja vastuita tulisi jakaa. Toimintasuunnitelmaan kirjataan myös laukaisevat
tekijät, joiden toteutuessa riskejä syntyy ja
jatkuvuutta tulee pohtia uudelleen.
Kolmiosainen menetelmä on suunniteltu toteutettavaksi kahdessa puolen päivän
työpajassa, johon osallistuu jatkuvuuden
hallinnan asiantuntijoita, yrityksen edustajia, esimerkiksi kriittisistä prosesseista
vastuussa olevia henkilöitä, it-päällikkö
ja it-asiantuntija. On tärkeää, että osallistujat tuntevat prosessin ja it-resurssit
läpikotaisin, jotta menetelmä pureutuu
oikeisiin ongelmakohtiin. Hierarkkista
päätöksentekomallia lavennetaan asiantuntijoihin.
Vaikka esimerkissä keskitymme vain
yhteen kriittiseen it-prosessiin, menetelmä on toistettavissa muihinkin liiketoimintaprosesseihin sopivassa laajuudessa
ja aikataulussa. Menetelmä on tarkoitettu
kumulatiiviseksi – se rakennetaan aina
olemassa olevan päälle – ja myös iteratiiviseksi eli rakennetaan vähän kerrallaan
organisaation resurssien puitteissa.
Ensimmäinen työpaja:
kartoitusvaihe Map it
Ensimmäisessä Map it -vaiheessa keskitytään liiketoiminnalle kriittistä liiketoimintaa tukeviin it-resursseihin.
Kriittisimmän prosessin löytämisessä
voidaan pohtia, missä prosessissa kahden tunnin tai päivän häiriö aiheuttaa
välittömiä ongelmia liiketoiminnalle.
Pienemmässä yrityksessä koko tuotanto
voidaan analysoida.
Avaintoiminnot tunnistetaan. On hyvä
myös analysoida, millaisia kytköksiä toiminnolla tai prosessilla on asiakkaisiin tai
toimittajiin tai yrityksen sisäisiin prosesseihin sekä identifioida vastuuhenkilöt.
Kun kriittinen toiminto on tunnistettu,
selvitetään sitä tukevat tietojärjestelmät ja
niiden yhteydet muihin järjestelmiin sekä
aiheuttavatko häiriöt ongelmia muille toiminnolle. Lisäksi ryhmässä keskustellaan,
mitä informaatiota ryhmän jäsenet käyttävät ja mikä on kriittistä informaatiota
järjestelmille.
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Vastuukysymykset ovat olennaisia, ja
tässä vaiheessa tulee myös ilmi, ovatko
jotkut järjestelmät ulkoistettuja ja pääsevätkö esimerkiksi asiakkaat joihinkin
järjestelmiin.
Seuraavaksi pohditaan, millaista infrastruktuuria järjestelmien toiminta vaatii
esimerkiksi palvelimien ja verkkoresurssien suhteen ja millaisia ongelmia häiriöt
aiheuttaisivat.
Mindfulnessin kannalta on tärkeää,
ettei yritetä yksinkertaistaa kartoitusta
liikaa, eikä tarkoituksella jätetä pieneltä
tuntuvia, mutta keskeisiä asioita huomioimatta.
Sijainti- ja vastuukysymykset ovat
infrastruktuurin suhteen olennaisia.
Jatkuvuuden hallinta on erilaista, jos
infrastruktuuri on omassa hallinnassa,
ulkoistettu tai pilvessä. Myös yrityksen
asiakkaat voivat olla riippuvaisia infrasta, jolloin infran jatkuvuuden hallintaan
tulisi kiinnittää erityistä huomiota Design
it -vaiheessa.
Kun infra on käyty läpi, on jonkinlainen käsitys, mitkä toimittajat ovat tärkeitä it-resurssien toiminnalle ja kriittiselle
toiminnolle.
Myös lainsäädäntö tai muut ulkoiset
kriteeristöt – kuten toimialan yleiset sopimusehdot - voivat asettaa vaatimuksia
jatkuvuudelle. Hiljalleen saadaan kokonaiskuva toimintaympäristön vaatimuksista ja niiden kriittisyydestä. On hyvä
muistaa tarkistaa, asettaako yrityksen
strategia tavoitteita jatkuvuudelle.
Keskusteluissa on muodostunut alustava kuva häiriötekijöistä, jotka voisivat
vaikuttaa jatkuvuuteen. Riskianalyysissa
apuna voidaan käyttää riskilistoja. Toinen
hyvä apu on muistella aikaisempia häiriöitä ja läheltä piti -tilanteita.
Kukin kriittiseksi tunnistettu it-resurssi
käydään järjestelmällisesti läpi riskilistojen avulla.
Kullekin riskille voidaan arvioida mahdolliset vaikutukset ja todennäköisyydet
ja pisteyttämällä molemmat esimerkiksi
asteikolla yhdestä kolmeen, jossa yksi on
matalin ja kolme korkein. Esimerkiksi,
jos kriittinen järjestelmä tarvitsee tiettyä
dataa, jota säilytetään ainoastaan yhdellä
palvelimella, josta otetaan varmuuskopioita silloin tällöin, häiriön vaikutukset
ovat suuret palvelimen tuhoutuessa ja todennäköisyys vähintään keskinkertainen.
Kun erilaiset riskit on arvioitu, mietitään riskien hallintastrategioita: riskien
välttämistä, pienentämistä, siirtämistä tai
hyväksymistä. Hallintastrategian valinnassa kannattaa miettiä myös vaikutusten
kustannuksia, jos riskin pienentäminen
maksaa enemmän kuin riskin vaikutukset, ja todennäköisyys riskin toteu-

Kaavio havainnollistaa mielellistä eli mindfulness -jatkuvuuden hallinnan menetelmää muutosjohtamisprosessin kautta.

tumiselle on melko pieni. Tarkoitus ei
ole tässä kohdin mennä yksityiskohtiin,
vaan päättää linjat, jotta seuraavan suunnitteluvaiheen keinovalikoimasta voidaan
valikoida sopivat vaihtoehdot.
Erilaisten näkökulmien huomioiminen
keskusteluissa on tärkeää, jotta yksinkertaistamisen hengessä ei yritetä lakaista
pieneltä tuntuvia asioita maton alle, vaan
yhdessä pohditaan asian vaikutusta jatkuvuuteen.
Ensimmäinen työpaja päättyy tähän.
Toinen työpaja:
suunnitteluvaihe Design It
Kartoitusvaiheen jälkeen riskien hallintastrategioiden suuret linjat ovat tiedossa, ja voidaan keskittyä suunnittelemaan
yksityiskohtaisempia keinoja. Tällä on
yhteys mindfulness-prosesseista erityisesti jatkuvuuteen, sitoutumiseen ja ennakointiin.
Riippuen kriittisille it-resursseille
tunnistetuista riskeistä ja niille valituista
hallintastrategioista yritys voi valikoida
suunnitteluvaiheen moduuleista olennaisimmat.
Jokaista moduulia tai keinoa ei tarvitse soveltaa. Moduulilistaan valitaan yleisesti tunnistettuja keinoja aikaisemman
tutkimuksen ja käytännön kokemuksen perusteella, ja monet niistä keskittyvät välttämään niin kutsuttuja single
point-of-failureja eli tilanteita, joissa on
vain yksi resurssi käytössä.
Prosessien toipumisen hallinta -moduulissa on tarkoitus pohtia, kuinka
kauan yritys voi toimia ilman kriittistä
prosessia, millaisia vaikutuksia sillä olisi ja mitä tarvitaan prosessin uudelleen
käynnistykseen. On syytä myös päättää,

kenen tulee olla vastuussa kriittisen prosessin toipumisesta ja keitä kaikkia tulisi
informoida häiriöistä ja mitä tietoa tulisi
välittää.
Joillain toiminnoilla voi olla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Jos esimerkiksi
lähetyslista ei tulostu, se voidaan tehdä
manuaalisesti tai, jos asiakasviestintään
käytettävä videokonferenssijärjestelmä
ei toimi, voidaan turvautua Skypeen tai
soittaa puhelimella. Jos kriittiselle prosessille tai jollekin toiminnolle tarvitaan
vaihtoehtoinen prosessi, voidaan suunnitella vaihtoehtoisia ratkaisuja ja miten
ne toimivat.
Vaihtoehtoisissa järjestelmissä olisi
hyvä päättää, mitkä asiat vähintään täytyy
tehdä vaihtoehtoisella järjestelmällä tai
prosessilla, josta voidaan päätellä, milloin
vaihtoehtoa tulisi alkaa käyttää.
Toisinaan jotain järjestelmää osaa käyttää tai hallinnoida vain yksi asiantuntija,
jolloin hänellä olisi hyvä olla varahenkilöitä. Mitä kriittisemmästä järjestelmästä
on kyse, vähintään kolme osaajaa tarvitaan.
Varmuuskopiot ovat liian usein satunnaisesti hoidettuja tai ne voivat jäädä
vaikka it-asiantuntijan auton takakonttiin
määrittämättömäksi ajaksi, jollei prosessi
ole sovittu yhteisymmärryksessä. Moduulissa keskitytään kriittistä prosessia/
toimintoa tukeviin järjestelmiin ja dataan
ja selvitetään, täytyykö jonkin datan olla
reaaliaikaista ja kuinka usein varmuuskopiot tulisi ottaa ja missä varmuuskopioita
säilytetään.
Tietoturvariskeillekin on olemassa erilaisia riskilistoja, joita voidaan käyttää.
On myös hyvä varmistaa, että järjestelmät ja käyttöjärjestelmät – myös pal-

velimilla – päivitetään säännöllisesti ja
testataan hyvin ennen kuin ne siirretään
käyttöön tai tuotantoympäristöön. Vastuu
tietoturvasta on osittain usein järjestelmähallinnoijilla, mutta myös käyttäjillä,
joiden tulisi allekirjoittaa tietoturvapolitiikka henkilöstöjohtamisen prosessien
osana. Käyttäjiä tulisi kouluttaa esimerkiksi erilaisten huijausmenetelmien välttämiseksi.
Infran jatkuvuuden hallinnassa etsitään
yksittäisiä resursseja infrastruktuurista.
Jos verkko on rakennettu ympyrän muotoon, voidaan jonkin osan pettäessä saada
verkkoyhteys toista kautta. Usein löytyy
myös langattomia vaihtoehtoja tai viime
kädessä verkkoon voi saada mobiiliyhteyden.
Verkoissa on monia osia, jotka voivat
pettää, ja niille on hyvä olla varasuunnitelma tai varaosia käytössä.
Sähkökatkoihin varautuminen akkukäyttöisillä laitteilla, ups-laitteilla tai
generaattoreilla voi olla tarpeen. Yksittäisen palvelimen sijaan voidaan käyttää
palvelinklustereita tai pilviratkaisuja varmuuskopioihin.
Infrastruktuuri on usein niin monimutkainen, että kattavan listan muodostaminen vaaranpaikoista on haastavaa, joten
moduulin riskienhallinnassa on hyvä olla
mukana it-asiantuntija, joka tuntee ympäristön hyvin.
Lisäksi on syytä pohtia, kuinka usein
varajärjestelyitä olisi testattava, jotta niiden toiminnasta hätätilanteessa voidaan
olla varmoja. Ja kuten muissakin moduuleissa, infran toipumiseen tarvittavaa
henkilökuntaa oltava riittävästi (vähintään siis kolme) vaikka ulkoistettuna.
Seuraava moduuli keskittyy kriittisiin
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Organisaatioissa on
monia rajoitteita, jotka
estävät itsenäistä ajattelua.
tiloihin ja rakennuksiin, joissa it-infrastruktuuri sijaitsee. Vaikka laki velvoittaakin suojaamaan tilat esimerkiksi palohälyttimin, tulee pohtia, onko palvelimet
suojattu tulipaloilta, tulvilta (sprinklerit
palvelinhuoneessa eivät ole hyvä ratkaisu), maanjäristyksiltä ja luonnonvoimilta.
Myös fyysiset varkaudet on otettava
huomioon. Pääsevätkö palvelimiin tai
verkkoinfrastruktuuriin käsiksi vain
asianosaiset? On myös selvitettävä, ovatko
tärkeät paperidokumentit suojattu samoilta riskeiltä ja säilytetäänkö niistä
varmuuskopioita toisessa rakennuksessa
esimerkiksi kassakaapissa, holvissa tai
pankin tallelokerossa.
Voidaan myös pohtia, miten etätyöntekijöitä ohjeistetaan yrityksen laitteiden
säilyttämisestä.
Lisäksi voidaan harkita vakuutuksia
tulipalon, tulvan tai muun rakennuksiin
kohdistuvan riskin varalle, tai jopa liiketoiminnan keskeytymiselle. On hyvä
muistaa, että vaikka riskin taloudelliset
seuraukset voi ehkä siirtää, imagoseuraukset jäävät yritykselle itselleen.
Näiden ohjeiden avulla on mahdollista
käydä läpi kriittisimmät riskit ja suunnitella niille yksinkertaiset varautumistoimenpiteet.
Sitä mukaa kuin riskejä ja moduuleja
käydään läpi, tulisi päätettyjä toimenpiteitä kirjata toimintasuunnitelmaan, jossa
myös määritellään, kuka lähtee toteutta10
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maan kutakin varautumistoimenpidettä
ja millä aikavälillä. Näin saadaan aikaan
jatkosuunnitelma työpajojen jälkeiseen
aikaan.
Toimintasuunnitelma: Continue it
Vaikka edellisessä suunnitteluvaiheessa
on jo kirjattu keskeisiä jatkotoimenpiteitä, on menetelmässä vielä muutama
asiakokonaisuus, jotka auttavat yritystä
jatkuvuuden hallinnassa.
Kriisivastuiden ja -viestinnän pohdinta
etukäteen nopeuttaa toipumista liiketoiminnan häiriöissä.
Lisäksi aikaisemmat jatkuvuuden hallintamenetelmät ovat sisältäneet säännöllisen ylläpito- tai päivityssyklin, jotka uudessa menetelmässä on korvattu
pohdinnalla, koska tai missä tilanteessa
jatkuvuutta pitäisi uudestaan tarkastella.
Korkean luotettavuuden organisaatioissa, kuten laivastossa, on tapahtumien
keskiössä komentaja, joka tietää tilanteen
tarkasti. Yrityksissäkin häiriötilanteissa on hyvä olla komento. Kriisivastuissa
mietitään, miten ja kuka toimii kriisitilanteessa, ketkä ovat vastuussa kokonaisprosessista ja ketkä tekevät mitäkin
toipumistilanteessa. Voidaan myös päättää, tarvitseeko organisaatio ennalta asetetun kriisitiimin ja varahenkilöt tiimin
jäsenille.
Pienemmissä organisaatioissa erillinen kriisitiimi voi tuntua turhalta, jolloin
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voi olla järkevää miettiä, millaista apua ja
missä ajassa on saatavilla organisaation
ulkopuolelta. Jos kriisitiimi päätetään
asettaa, on hyvä miettiä, milloin sen tulisi
toimia, miten se kommunikoi sisällään ja
missä tilanteessa pitäisi tiimin ulkopuolisia informoida.
Kriisitiimi voi tarvita myös koulutusta,
ja tiimin jäsenille voidaan määrätä vastuualueet, kuten kommunikointi organisaation sisällä tai toimittajiin ja asiakkaisiin päin.
Korkean luotettavuuden organisaatiot
eroavat tavallisista organisaatioista myös
niin, että kriisitilanteissa tiimi saa improvisoida hyvin vapaasti, ja organisaation
johto rohkaisee siihen.
Vapauksien salliminen tiimille voi vaatia keskustelua.
Kommunikointi organisaation sisällä
ja ulkopuolisille sidosryhmille kannattaa
miettiä tarkkaan etukäteen. Hyvä viestintä vapauttaa kriisitiimin ja it-asiantuntijat tekemään toipumistoimenpiteitä
puhelimeen vastaamisen sijaan. On tärkeä suunnitella mitä, miten ja kenelle ja
milloin viestitään.
Hyvä runko viestille saadaan, kun kerrotaan missä on vika, milloin arvioidaan
vian ratkeavan, koska annetaan seuraava
tiedote (esimerkiksi tunti) ja onko korvaavia tapoja toimia. Kaavaa toistetaan, kunnes vika on saatu korjattua. Jotta imagolle
ei aiheudu vakavia ongelmia, on syytä

myös päättää, missä tapauksissa pitää ulkopuolisia sidosryhmiä (asiakkaat, viranomaiset, toimittajat) informoida,
ja miten ja kuka viestin lähettää.
Kun aikaisemmissa vaiheissa on suunniteltu jatkotoimenpiteitä, tässä kolmannessa vaiheessa kannattaa miettiä,
miten voidaan olla varmoja toimenpiteiden onnistumisesta.
Yksi mahdollisuus on asettaa tavoitemittareita, joita
seurataan. Perinteisiä mittareita ovat esimerkiksi tavoitetoipumisajat ja häiriöiden väheneminen, mutta kukin
yritys joutuu itse miettimään, millaiset mittarit sopivat
heille. Mittareita ja tavoitteita olisi hyvä asettaa jokaiselle
toimenpiteelle.
Jatkuvuuden ja riskienhallinta moduulissa on tärkeää
myös miettiä toimenpiteiden jälkeistä aikaa. Millaiset tapahtumat voisivat muuttaa nykyistä kriittistä toimintoa tai sitä
tukevia it-resursseja. Jos yritys hankkii uuden järjestelmän
tukemaan kriittistä prosessia tai kehittää uuden tuotteen,
miten jatkuvuuden hallintaa pitää muuttaa? Voisiko jokin
muu tapahtuma, kuten avainhenkilön lähtö yrityksestä,
toimia laukaisevana tekijänä jatkuvuuden hallinnan toimenpiteiden päivittämiselle?
Jatkoa ajatellen on hyvä pohtia, miten mahdolliset muutokset ulkoisissa vaatimuksissa jatkuvuudelle otetaan huomioon ja millaisia vaatimuksia voi toimittajille esittää jatkuvuuden suhteen.
Jos suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että jokin toimittaja
on keskeisessä roolissa kriittisen liiketoimintaprosessin
toiminnon kannalta, voi olla tarpeen tarkastella, pitääkö
jatkuvuusvaatimuksia kiristää. Lisäksi kannattaa pohtia,
millaiset tilanteet tai tapahtumat voisivat aiheuttaa muutoksia toimittajavaatimuksiin.
Yhteenveto mindfulnessista,
menetelmää kehitetään edelleen
Kokonaisvaltainen jatkuvuuden hallinta ja varautuminen
vaativat sosiaalisten prosessien ja rakenteiden korostamista. Jatkuvuuden hallinnan ja varautumisen toteuttavat ihmiset, jotka auttavat häiriöiden jälkeen takaisin jaloilleen.
Onkin tärkeää tunnistaa tekijöitä, jotka edistävät ihmisten
tehokasta ja luotettavaa käyttäytymistä. Tässä mindfulnessilla on keskeinen rooli. Se pyrkii vaikuttamaan käyttäytymiseen.
Kolme työpajaa auttavat katkaisemaan organisaation
toiminnallisen typeryyden kehän – ainakin hetkellisesti.
Mindfulness-menetelmä pyrkii luomaan mahdollisuuksia
irtautua arkisista rutiineista ja kannustaa olemaan tietoinen
organisaation toimintatapojen suhteen.
Menetelmä liittyy eniten tarkkaavaisuuden edistämiseen
ja riittävän ajan allokoimiseen tarvittaville toimille. Organisaatioiden tulisi investoida enemmän aikaa tutkiakseen
toimintaansa häiriöiden kautta, välttääkseen tekemästä liian
yksinkertaisia tulkintoja häiriöistä, kehittääkseen operatiivista toimintaa ja löytääkseen parhaat asiantuntijat organisaation sisältä ja ulkoa ja kehittääkseen heidän arvostustaan.
Kuvaamamme mindfulness-menetelmä on vielä kehitysvaiheessa ja vaatii taakseen lisää koeponnistuksia. Vaikka
menetelmää on jo kokeiltu ja arvioitu useissa eri yrityksissä,
tarvitaan lisää kokemuksia menetelmän toimivuudesta
erikokoisissa organisaatioissa ja eri toimialoilta. Tarvitaan
myös kehittyneempiä mittareita, joilla voidaan arvioida
muutoksen vaikutuksia.
Jokaisessa organisaatiossa on kuitenkin jo korkea aika
herätä pohtimaan, onko oman organisaation toiminta mielellistä vai jopa täysin mieletöntä. ■
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Riskinä onnettomuuksien
ja häiriöiden laajeneminen

DOMINOILMIÖKSI
Tuotantoketjut ja toimijaverkot perustuvat ajan tasalla oleviin, luotettaviin ja toimiviin
toimintoihin ja palveluihin. Jos ketjuun syntyy häiriö, se voi laajeta ja aiheuttaa haittaa
muissa toiminnoissa ja laajeta dominoilmiöksi. Yhteisen näkemyksen muodostaminen
ja keskustelu dominoilmiöstä ovatkin suorastaan välttämätöntä.
TEKSTI JAANA KERÄNEN JA MINNA NISSILÄ, VTT

Dominoilmiöllä tarkoitetaan
tietystä tapahtumasta käynnistyvää, muualle etenevää
ja vaikutuksiltaan laajenevaa
tapahtumaketjua

D

ominoilmiöksi
laajenevien
onnettomuuksien
mahdollisuutta ja niistä aiheutuvien
vaikutusten tarkastelua on jo
vaadittu esimerkiksi vaarallisia kemikaaleja käsittelevässä teollisuudessa.
Ajattelumallia voidaan soveltaa myös
muille toimialoille.
Häiriötilanteiden tarkastelua ja varautumista voidaankin parantaa tunnistamalla toimintojen välisiä riippuvuuksia.
Riippuvuudet tuotantoketjun
ja toimijaverkon ominaispiirteitä
Verkottuneessa tuotanto- ja palvelutoiminnassa riippuvuudet toimijoiden
välillä ovat vahvoja, ja häiriö yhden
toiminnassa voi levitä dominoilmiönä
suurempaa kokonaisuutta koskevaksi
häiriöksi (Helbing 2010). Dominoilmiöllä tarkoitetaan tietystä tapahtumas-
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ta käynnistyvää, muualle etenevää ja
vaikutuksiltaan laajenevaa tapahtumaketjua.
Tuotanto- ja palveluketjuissa toimijoiden välillä on monenlaisia riippuvuuksia.
Osa riippuvuuksista on konkreettisia ja
helposti havaittavia, kun taas esimerkiksi
politiikkaan tai globaaliin talouteen liittyvät ovat vaikeammin hahmotettavia
riippuvuuksia (Utne et al. 2011).
Toimijaverkoissa esiintyviä riippuvuuksia määritellään ja kuvataan monin eri
tavoin. Seuraavassa esittelemme joukon
erilaisia riippuvuuksia.
Seitsemän erilaista riippuvuutta
Aineellisella riippuvuudella tarkoitetaan yrityksen toiminnassaan tarvitseman materiaalin tai energian saatavuuteen liittyviä riippuvuuksia, joissa
jonkin järjestelmän toimiminen riippuu
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toisen järjestelmän tuotoksesta (Rinaldi
2001). Järjestelmän toiminnan riippuvuus raaka-aineen, puolivalmisteen tai
jonkun tietyn tarvikkeen saatavuudesta
on esimerkki tästä.
Kyberriippuvuudella tarkoitetaan tiedon saatavuuteen ja sen kulkuun liittyviä
kytköksiä (Rinaldi 2004). Laajat tietoliikenneyhteyksien häiriöt ovat esimerkkejä tilanteista, joissa kyberriippuvuuksia
esiintyy. Maantieteellinen riippuvuus
mahdollistaa häiriöiden leviämisen
konkreettisesti lähellä oleviin, häiriön
vaikutuspiirissä oleviin kohteisiin (Rinaldi 2001). Onnettomuuksien, kuten tulipalojen tai räjähdysten seurausvaikutusten leviäminen on esimerkki tällaisesta
riippuvuudesta.
Loogisella riippuvuudella tarkoitetaan
sellaisia järjestelmien välisiä riippuvuuksia, jotka eivät ole edellä mainittuja ai-

neellisia, kyber- tai maantieteellisiä
riippuvuuksia (Rinaldi 2001). Tästä esimerkkinä on julkinen liikenne. Jos yhteen
liikennemuotoon kohdistuu häiriöitä,
heijastuvat häiriöt nopeasti myös muihin
liikennemuotoihin.
Toiminnallisella
riippuvuudella
tarkoitetaan järjestelmän riippuvuutta toisen järjestelmän toimintakyvystä
(Zimmerman 2001). Esimerkiksi jokin
turvallisuutta valvova toiminto voi olla
riippuvainen puhelinyhteyden toimivuudesta. Toiminnalliseen riippuvuuteen voi
sisältyä myös aineellisia tai kyberriippuvuuksia.
Poliittinen riippuvuus liittyy esimerkiksi yhteiskunnan tai organisaation
korkean tason päätöksiin tai poliittisiin
linjauksiin (Dudenhoeffer 2006). Poliittisia riippuvuuksia voi syntyä esimerkiksi
energian saannin häiriötilanteissa, mikä
puolestaan voi vaikuttaa esimerkiksi elintarvikkeiden saatavuuteen.
Taloudellisen riippuvuuden avulla
kuvataan seurauksia, joita voi syntyä taloudellisissa järjestelmissä tapahtuvista
muutoksista tai häiriöistä (Carhart et al.
2016). Verotukseen liittyvät muutokset,
investointipäätökset tai rahoitusmekanismien muutokset voivat aiheuttaa taloudellisia riippuvuuksia.
Jaetun riippuvuuden avulla kuvataan
monelle eri toimijalle yhteisen fyysisen
komponentin tai toiminnon häiriötilanteen aiheuttamia seurannaisvaikutuksia
(Wallace 2003). Esimerkiksi tietyn liikennemuodon pysähtyminen voi aiheuttaa
tällaisen riippuvuuden ja häiriöitä laajasti
yhteiskuntaan.
Seuraavassa tarkastelemme, miten
dominoilmiöitä otetaan huomioon eri
toimialoilla ja miten laajenevia onnettomuus- tai häiriömahdollisuuksia voitaisiin järjestelmällisesti tunnistaa eri
kohteissa.
Prosessiteollisuudessa dominoilmiö
on vaarallinen
Vaarallisia kemikaaleja käsittelevässä
teollisuudessa dominoilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa tietyssä prosessikohteessa tai -laitoksessa tapahtuva
onnettomuus (primäärionnettomuus)
ja sen vaikutukset johtavat uuteen, toisessa kohteessa tapahtuvaan vakavaan
onnettomuuteen (sekundäärionnettomuus). Liikkeelle lähdettyään onnettomuusketju siis etenee kuin sysäys jonoon asetetuissa dominopalikoissa.
Prosessiteollisuuden onnettomuudet
liittyvät ensisijaisesti vaarallisten aineiden vapautumiseen, tulipaloihin ja räjähdyksiin.
Yksittäisillä laitoksilla ja kokonaisilla

teollisuusalueilla käsiteltävien aineiden
ominaisuuksista, määristä ja prosessiolosuhteista johtuen onnettomuuksien
ja onnettomuusketjujen seuraukset voivat
olla henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojenkin osalta erittäin suuria. Dominoilmiö ja sen mahdollisuus aiheuttavat laajoja ja vakavia vahinkoja. Asia
on ollut pitkään tunnettu, ja esimerkkejä
domino-onnettomuuksista on runsaasti
(Abdolhamindzad et al. 2011).
Lainsäädäntö antaa määräyksiä,
Tukes ohjeen
Lainsäädännössä vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin liittyvän dominoilmiön mahdollisuus ja sen
torjumiseen tähtäävät toimenpiteet on
otettu huomioon EU:n Seveso III -direktiivissä (2012/18/EU). Siihen sisältyy
muun muassa vaatimuksia onnettomuuden leviämisen estämisestä.
Suomen kemikaaliturvallisuussäädökset (390/2005, 685/2015) edellyttävät toisiaan lähellä sijaitsevilta toiminnanharjoittajilta yhteistyötä onnettomuuksien
ehkäisemiseksi.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myös nimennyt kohteet, joissa voi
olla dominovaikutuksia tuotantolaitosten
välillä. Suomessa tällaisia kohteita on 14.
Ne ovat suuria usean toimijan prosessiteollisuusalueita, teollisuuspuistoja ja
satamavarastoalueita.
Tukesin julkaiseman ohjeen Kemikaalilaitosten yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisemiseksi mukaisesti:
Dominovaikutus eli onnettomuuden
leviäminen on tapahtumaketju, jossa

tuotantolaitoksessa sattuvan onnettomuuden seuraukset aiheuttavat uuden
onnettomuuden lähellä olevassa tuotantolaitoksessa, johtaen suuronnettomuuteen. Tapahtumaketju voi syntyä
lämmön, räjähdyspaineen tai heitteiden
vaikutuksesta. Dominovaikutukseksi ei
katsota myrkyllisten kemikaalien leviämistä toisen tuotantolaitoksen alueelle.
Onnettomuus voi laajeta
suuronnettomuudeksi
Esimerkkejä prosessiteollisuuden onnettomuuksista, jotka voivat johtaa
suuronnettomuuteen eli esimerkiksi
laajeta toiseen laitokseen ovat seuraavat:
Tulipalo, joka leviää toiseen tuotantolaitokseen tai jonka lämpösäteily ulottuu
toiseen tuotantolaitokseen.
Vaarallista kemikaalia sisältävän säiliön
tai putkiston räjähdys.
Nestettä sisältävän paineastian repeäminen kuumenemisen vuoksi.
Toisiinsa liukenemattomien nesteiden
ylikiehuminen eli niin kutsuttu boilover.
Räjähdeonnettomuuksien vaikutukset:
suurella nopeudella etenevä räjähdys tai
humahdus, räjähdyspaineen vaikutus,
heitteet.
Palavan kaasun vuoto ja siitä aiheutuvan kaasupilven kulkeutuminen toisen
tuotantolaitoksen alueelle.
Tukes-ohjeen mukaisesti organisaatioiden olisi tehtävä alueen domino-riskeistä
yhteinen selvitys, jonka tulokset käydään
yhdessä läpi.
Dominovaikutusten selvittäminen
ja arviointi edellyttävät, että jokaisella
tehdasalueen toiminnanharjoittajalla on

Sään ääri-ilmiöt, kuten rankkasateet, aiheuttavat häiriöitä ja turvallisuusuhkia
infrastruktuuriin.
turvallisuus.com
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Dominoilmiöiden tunnistaminen
teollisuusalueilla lisää
alueen turvallisuutta.

riittävän perusteelliset tiedot oman toimintansa onnettomuusmahdollisuuksista
ja niiden vaikutusalueista.
Sekundäärionnettomuuksien mahdollisuutta arvioitaessa tarvitaan tiedot
primäärionnettomuuksien vaikutusetäisyyksistä (lämpövaikutus, painevaikutus,
heitteet) ja toiminnan piirissä olevista
haavoittuvista kohteista.
Vaikka Tukesin edellyttämä selvitys ei
ole kaikille prosessiteollisuuden toimijoille pakollinen, on mahdollisten dominovaikutusten tarkastelu hyödyllistä
esimerkiksi silloin, kun arvioidaan laitosten ja laitteistojen sijoittelua, käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten aineiden
määriä, mahdollisten onnettomuuksien
vaikutusetäisyyksiä ja tarvittavia torjuntaja pelastustoimia.
On myös syytä tarkastella, millaiset
onnettomuudet voivat vahingoittaa esimerkiksi kriittisten käyttöhyödykkeiden,
kuten sähkön, paineilman ja höyryn tuotantoa tai keskeyttää sen kokonaan.

dominoilmiöön, jonka seuraukset eivät
ehkä ole laajenevia onnettomuuksia, vaan
laajenevia toimintahäiriöitä.
Pahimmillaan toimintahäiriöt voivat
johtaa myös onnettomuuksiin. Teollisen
toiminnan lisäksi monet muut toimialueet, palvelut mukaan lukien, voivat
muodostua monimutkaisista toimijaverkoista.
Tuotantoketjujen ja toimijaverkostojen
häiriöiden tarkastelun näkökulmasta dominoilmiö voidaan määritellä esimerkiksi
seuraavasti (Janssen et al. 2015):
Dominoilmiö on häiriö, jossa ei-haluttu tapahtuma leviää primäärijärjestelmän ulkopuolisiin kohteisiin peräkkäisinä tai samanaikaisina tapahtumina
aiheuttaen yhden tai useamman uuden,
ei-halutun tapahtuman. Nämä puolestaan voivat aiheuttaa häiriöiden ketjureaktion muihin järjestelmiin. Dominoilmiön seurausten vakavuus on suurempi
kuin alkuperäisen ei-halutun tapahtuman suorien seurausten vakavuus.

Erilaisten häiriöiden
laajeneminen dominoilmiöksi
Erilaisten riippuvuussuhteiden ja -ketjujen mahdollistamien dominovaikutusten tarkastelu on hyödyllistä myös
monella muulla toimialueella.
Häiriöt tuotantoketjussa tai monimutkaisessa toimijaverkossa voivat johtaa

Kriittistä infraa tarkasteltava
erityisen huolellisesti
Yhteiskunnan kannalta on tärkeää turvata elintärkeät toiminnot ja varautua
mahdollisimman hyvin häiriöihin.
Kriittinen infrastruktuuri käsittää ne
rakenteet ja toiminnot, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan jatkuvalle toi-
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mainitut ilmiöt voivat aiheuttaa katkoksia
tai häiriöitä esimerkiksi kuljetuslogistiikkaan, sähkönjakeluun, energian tuotantoon tai tietoliikenneyhteyksiin.

minnalle (Puolustusministeriö 2010).
Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat
esimerkiksi vesihuollon, sähkönjakelun, voimahuollon, tieto- ja viestintäjärjestelmien, elintarvikehuollon, kuljetusten sekä terveydenhuollon fyysiset ja
sähköiset toiminnot sekä palvelut.
Kriittisen infrastruktuurin turvaamisessa on otettava huomioon paitsi yksittäisen toiminnon mahdolliset häiriöt
myös niiden monimutkaiset seurannaisvaikutukset ja riippuvuudet muista
toiminnoista.
Kriittinen infrastruktuuri vaatii toimiakseen usein monien muiden toimintojen
häiriötöntä toimintaa. Lähes kaikki yhteiskunnan kannalta merkittävät toiminnot vaativat esimerkiksi sähkön saantia ja
tietoliikenneyhteyksiä. Näitä voidaankin
pitää esimerkkeinä käyttöhyödykkeistä,
joiden saatavuus on turvattava mahdollisimman hyvin ja joiden saatavuuteen
kohdistuvia uhkia on syytä tarkastella
eri kohteiden riskianalyyseissä mahdollisimman kattavasti.
Luonnonilmiöitä tarkasteltaessa sään
ääri-ilmiöt voivat aiheuttaa primäärihäiriöstä eteneviä tapahtumaketjuja ja
häiriötilanteita yhteiskuntaan. Suomessa
laajoja häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi pitkät kireät pakkasjaksot tai pitkään jatkuva hellejakso, kovat myrskyt ja
rankkasateiden aiheuttamat tulvat. Edellä

Toimijaketjujen monimutkaisuus
otettava huomioon häiriötilanteissa
Toimintojen lisäksi itse toimijat ovat
monipuolisesti verkottuneita. Monet
yritykset ja julkisen sektorin toimijat
keskittyvät vain ydinosaamiseensa ja
hankkivat muut toiminnot ostopalveluina.
Toimijaketjuihin liittyy lukuisia alihankkijoita sekä materiaalien, puolivalmisteiden, tavaroiden ja käyttöhyödykkeiden toimittajia ja palveluiden tarjoajia.
Ketju jatkuu asiakkaiden ja edelleen
heidän asiakkaidensa kautta eteenpäin.
Häiriöt ketjun eri vaiheissa heijastuvat
herkästi yrityksen tai toimijan omaan
toimintaan. Erityisen tärkeää on tunnistaa ne kriittiset toimijat ja vaiheet, joiden
mahdolliset häiriöt voivat haitata merkittävästi oman toiminnan jatkuvuutta.
Esimerkiksi terveydenhuollossa palveluketjut koostuvat monesta erillisestä osa-alueesta. Osa-alueet puolestaan
palvelevat yhtäaikaisesti monia erillisiä
palveluketjuja, joten osa-alueiden riippuvuus toisistaan on monimutkainen
kokonaisuus. Häiriö yhdellä osa-alueella
voi heijastua useaan eri palveluketjuun
riippuen häiriökohteen kriittisyydestä.
Seuraukset voivat olla merkittäviä, jolloin
erilaiset häiriötilanteet kumuloituvat yhä
laajemmalle.
Esimerkiksi tietyt toimenpiteet, kuten
kuvantaminen, tarvikkeet, esimerkiksi infuusionesteet ja lääkevalmisteet tai
sähköiset palvelut, kuten potilastiedot
liittyvät moniin eri terveydenhuollon
palveluketjuihin ja ovat häiriöiden näkökulmasta kriittisiä. Jos toimivuuteen tai
saatavuuteen tulee kriittisissä osa-alueissa ongelmia, heijastuvat häiriöt laajasti eri
palveluketjuihin.
Kuljetuslogistiikan häiriöt voivat heijastua dominoilmiöinä häiriintyneestä kohteesta laajemmalle alueelle. Esimerkiksi
raideliikenteessä pääradan junaliikenteen
häiriöt heijastuvat muille rataosuuksille ja
voivat aiheuttaa myöhästymisiä ja junavuorojen peruuntumisia laajalti ympäri
Suomen. Logistiikan toimitusketjuissa satamapalvelut ovat kokonaisuuden
kannalta kriittisiä solmukohtia, joiden
laajat toimintahäiriöt voivat vaikuttaa
merkittävästi tuonti- ja vientitavaroiden
ja tarvikkeiden toimitusketjuihin.
Sähköiset palvelut, järjestelmät ja tietokannat ohjaavat ja valvovat logistiikan
toimintoja. Niiden avulla muun muassa
suunnitellaan ja järjestellään kuljetus-

Häiriö voi edetä toimijaketjussa suoraviivaisesti tai mutkitellen eri reittejä pitkin.

yksiköt ja -reitit ja valvotaan kuljetusten
turvallisuutta.
Kuljetusyksiköiden ja -reittien määrittelyn yhtenä tavoitteena voi olla tehokas
on-line-toiminta, jolloin varastoitujen
tuotteiden määrä on pieni tuotannon ja
kuljetusten ohjautuessa kysynnän mukaan. Varastojen pieni koko ja kuljetusten optimointi kysynnän mukaan voi
olla kustannustehokasta, mutta vahvasti
riippuvaista sähköisten palveluiden saatavuudesta ja niiden toimivuudesta.
Myös ajoneuvojen polttoainejakelu tarvitsee sähköä. Suomessa on vain muutamia polttoaineen jakeluasemia, jotka
ovat varautuneet laajaan pitkäkestoiseen
sähkökatkoon oman kiinteän varavoiman
avulla. Laajat sähkökatkokset aiheuttavat
monenlaisia häiriömahdollisuuksia kuljetuslogistiikan toimivuuteen.
Dominovaikutusten tarkastelu
vaatii laajaa näkökulmaa
Turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tehtävät riskianalyysit kohdistuvat tyypillisesti tiettyyn
tarkasteltavaan kohteeseen ja sen onnettomuus- ja häiriömahdollisuuksien
tunnistamiseen. Myös vaikutuksia ja
niiden merkittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tarkasteltavan kohteen, tuotantolaitoksen, prosessin tai palvelun
kannalta (SFS-ISO 31000 2011). Kumuloituvia vaikutuksia ja seurauksia ei
pääsääntöisesti tarkastella järjestelmällisesti ja kattavasti.
Dominovaikutusten tarkastelussa näkökulman on oltava laajempi.
Onnettomuuksista tai häiriöistä alkavan tapahtumaketjun tarkastelu ja vaikutusten arvioiminen vaativat sekä koh-

teiden että riippuvuuksien tuntemusta.
Arvioijien käytössä on oltava riittävästi
tietoa ja ymmärrystä kohteista ja toiminnoista, joiden turvallisuutta tai toimivuutta leviävä onnettomuus tai häiriö voi uhata. Tämä edellyttää eri toimijoiden välistä
avointa yhteistyötä. Prosessiteollisuuden
dominokohteille asetettu yhteistoiminnan
vaatimus on tästä hyvä esimerkki.
Dominovaikutuksiin johtavat onnettomuudet ovat tyypillisesti seurauksiltaan
vakavia, mutta epätodennäköisiä. Järjestelmällinen, aikaisempia riskitarkasteluja ja eri toimijoiden asiantuntemusta
hyödyntävä toimintatapa mahdollisia dominovaikutuksia tunnistettaessa antaa
hyvän pohjan laajenevien onnettomuusketjujen arviointiin. Samalla eri toimijoiden tietoisuus sekä toisten aiheuttamista
vaaroista että toisille mahdollisesti aiheutettavista vaaroista täsmentyy.
Yleinen toimintamalli
riippuvuuksien tunnistamiseen
VTT tutkii menettelytapoja, joiden
avulla voidaan pureutua syvemmin
erilaisten häiriötapahtumien dominovaikutuksiin ja niiden haitallisiin seurauksiin. Vaikutusten tunnistamiseksi
ja seurausten arvioimiseksi on kehitetty toimintamallia, jonka avulla riippuvuuksia mallinnetaan karkealla tasolla.
Malli sopii moniin eri kohteisiin, kuten
myös kriittiseen infrastruktuuriin liittyvien riippuvuuksien ja häiriötilanteiden
tunnistamiseen. Sitä voidaan hyödyntää
selvitettäessä riskien ja häiriöiden lisäanalysoinnin tarvetta ja priorisoitaessa
analysoitavia kohteita eri toiminnoissa
ja järjestelmissä.
Malli tunnistaa riskejä, jotka eivät
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välttämättä ole merkittäviä ensisijaisesti, mutta joiden merkittävyys voi kasvaa
suuremmaksi mahdollisia seurannaisvaikutuksia tarkasteltaessa.
Toteutustavaltaan menetelmä muistuttaa tapahtumapuuanalyysiä, jossa alkutapahtumaa seuraavia onnettomuusskenaarioita kuvataan ja luokitellaan
riskinäkökulmasta (SFS-EN 31010 2013).
Näin saadaan kuvauksia mahdollisista
ongelmista tapahtumayhdistelminä, jotka
tuottavat erityyppisiä ongelmia alkutapahtumasta (häiriökuva sivulla 15).
Tapahtumapuun avulla voidaan myös
laatia graafinen kuvaus, miten erilaiset
toimenpiteet, esteet tai hallintakeinot,
joiden tarkoituksena on lieventää ei-toivottuja tuloksia, vaikuttavat tapahtuman
lopputulokseen.
Rakenteellisia ja toiminnallisia
kuvauksia
Toimintamallin avulla voidaan tarkastella sekä rakenteellisia että toiminnallisia riippuvuuksia ja tunnistaa niihin
liittyviä häiriömahdollisuuksia.
Riippuvuuksien
tunnistamiseksi
kohteen toiminta tulee kuvata riittävän
tarkasti. Kuvauksessa voidaan esittää
esimerkiksi rakenteelliset (fyysinen) ja
toiminnalliset yhteydet (toimintojen järjestys suhteessa toisiinsa) eri toimintojen välillä. Rakenteellisessa kuvauksessa
esitetään, miten eri toiminnot fyysisesti
sijaitsevat suhteessa toisiinsa. Toiminnallisessa kuvauksessa esitetään eri toimintojen väliset yhteydet.
Tämän sivun kuvassa on esitetty, miten
häiriötilanteita tunnistetaan rakenteellisten ja toiminnallisten riippuvuuksien
avulla. Kuvassa on esitetty myös kolmas
mahdollinen tunnistamisen taso, jossa
tarkastellaan toimintojen välisiä yhteiskunnallisia riippuvuuksia. Kohteen mukaan tarkasteluun voidaan lisätä erilaisten riippuvuussuhteiden tunnistamista.
Rakenteellisen kuvauksen perusteella
tunnistetaan, miten häiriöt voivat levitä
fyysisesti toimintojen välillä. Tunnistamista voidaan auttaa esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:
Voiko primäärihäiriö aiheuttaa ei-haluttuja tapahtumia muissa kohteissa, jotka
fyysisesti sijaitsevat häiriökohteen läheisyydessä tai häiriön vaikutusalueella?
Voiko tästä aiheutua ei-haluttuja kohteita kauempana (tapahtumaketju)?
Millaisia seurauksia tästä voisi syntyä?
Millaisia ei-haluttuja tapahtumia estäviä tai rajoittavia tekijöitä kohteiden
välillä on?
Toiminnallisen kuvauksen avulla tunnistetaan, miten häiriöt voivat toiminnallisesti levitä toimintojen välillä.
16
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Esimerkki riippuvuuksien tunnistamisesta tuotantoketjussa tai toimijaverkossa (mukaillen
Utne et al. 2011).

Kysymyksiä tunnistamisen avuksi
Seuraavia kysymyksiä voidaan käyttää
apuna tunnistuksessa:
Mihin toimintoihin rakenteelliset häiriöt kohteissa vaikuttavat?
Mitä seurauksia näillä voi olla?
Rakenteellisen ja toiminnallisen tarkastelun jälkeen on tunnistettu joukko
erilaisia sekundäärihäiriöitä ja niiden
seurannaisvaikutuksia. Toimintojen välisiä riippuvuuksia ja niiden aiheuttamia
mahdollisia häiriötilanteita tarkastellaan
myös takaisinkytkennän näkökulmasta.
Tarkasteltavalle kohteelle määritellään
kriittiset toiminnot, joita ilman kohteen
toiminta ei ole mahdollista. Näiden toimintojen osalta tarkastellaan, millaisia
seurannaisvaikutuksia toiminnon mahdollisilla häiriötilanteilla rakenteellisesti
tai toiminnallisesti voisi olla.
Takaisinkytkentätarkastelun avulla pienennetään virhettä jättää jokin oleellinen
häiriötilanne ja sen aiheuttamat mahdolliset tapahtumaketjut tunnistamatta.
Riippuvuuksien tunnistaminen
havainnollistaa kriittisiä tekijöitä
On ilmeistä, että riippuvuuksien jaottelu ja tunnistaminen eivät välttämättä ole
yksiselitteistä.
Toimintojen välisiä riippuvuuksia voidaan jaotella monin eri tavoin, ja ne voivat
olla päällekkäisiä.
Artikkelimme fokuksena olleiden tuotantoketjujen ja toimijaverkkojen, kuten
kriittisen infrastruktuurin kohteiden
häiriöiden tunnistusta parannetaan tunnistamalla riippuvuuksia eri toimintojen
välillä.
Rakenteellisten ja toiminnallisten riippuvuuksien mallintaminen on hyvä lähtökohta työlle. Sen avulla voidaan löytää
jatkuvuuden kannalta kriittisiä tekijöitä,
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parantaa varautumista erilaisten häiriötilanteiden varalle ja vähentää haavoittuvuutta.
Samalla tunnistaminen lisää tietoisuutta muiden toimijoiden aiheuttamista
häiriötilanteista ja häiriötilanteista, joita
toisille voi aiheutua.
Erilaisten riippuvuuksien mallintaminen vie aikaa ja vaatii laajaa tiedonkeruuta. Mallintamalla lisätään tietoisuutta
häiriötilanteiden syntymekanismeista ja
niistä mahdollisesti aiheutuvista ei-toivotuista tapahtumista. Mitä useampia riippuvuustasoja tarkasteluun otetaan mukaan, sitä enemmän ja monipuolisempaa
tietoa häiriöiden syntymekanismeista ja
seurannaisvaikutuksista kertyy.
Tarkastelutasomäärien valinta vaatii
toisinaan optimointia. Liian vaatimaton
riippuvuuksien tunnistaminen ei tuo
riittävästi tietoa häiriötilanteista ja mahdollisista onnettomuuksista.
Liian monimutkainen tarkastelu voi
puolestaan sekaannuttaa mallintamista.
Keskeisimpien riippuvuuksien tunnistaminen vähemmän merkityksellisten
joukosta vaatii tällöin vankkaa asiantuntemusta.
Prosessiteollisuudessa mahdollisten dominovaikutuksiin johtavien tilanteiden
tunnistaminen ja niiden arviointi vaativat
toimivaa tiedonvaihtoa ja yhteistyötä teollisuusalueen toimijoiden kesken.
Samoin verkottuneessa tuotanto- tai
palvelutoiminnassa tehokkaalla vuorovaikutuksella ja tiedonsiirrolla on keskeinen
rooli mahdollisten häiriöiden tunnistamisessa ja arvioinnissa. Dominoilmiöihin
pohjautuvat häiriötilanteet eivät välttämättä rajoitu vain yhden toimijan tai organisaation toimintaan, joten keskustelu
ja yhteisen näkemyksen muodostaminen
ovat suorastaan välttämätöntä. ■

UHKIEN ANALYSOINTI JA SUOJAUSMENETELMÄT

Teknisten järjestelmien haavoittuvuus

KYBERMAAILMASSA
Tarkastelemme tässä artikkelissa laajoja teknisiä järjestelmiä ja niiden haavoittuvuutta
kyberhyökkäyksille, sekä suojausmenetelmiä, analysointikeinoja ja käsitteistöä.
TEKSTI RIITTA MOLARIUS, LIISA POUSSA, TERO VÄLISALO JA TONY ROSQVIST , VTT, Teknisten järjestelmien riskienhallinta, sekä
HEIMO PENTIKÄINEN JA SAMI NOPONEN, VTT, Kyberriskien hallinta

K

un esimerkiksi Yhdysvalloissa
vielä vuosina 2000–2008 noin
43–70 prosenttia yrityksistä raportoi olleensa kyberhyökkäyksen kohteena (Richardson 2008), vuonna 2011
yli 80 prosenttia yrityksistä raportoi
hyökkäyksistä (Shackleford 2012).
Kustannuksiltaan tiettävästi suurimpia
vahinkoja aiheuttivat hakkerit, jotka huhtikuussa 2011 pääsivät Sonyn tietojärjestelmään. Hakkerit varastivat luottokorttitietoja ja aiheuttivat 1–2 miljardin euron
vahingon yritykselle (Shackleford 2012).
Lisäksi samaiset hakkerit tunkeutuivat
lukuisten muiden yritysten järjestelmiin
ja saivat saaliikseen 45 miljoonan luottokortin haltijatiedot.
Kyberhyökkäykset ovat arkipäivää, eikä

se, että niitä ei havaita tarkoita, etteikö
niitä tapahtuisi.
Hyökkäyksen kohteen kannalta ongelma on hieman sama kuin sairastumisessa
– tartunnasta (hyökkäyksestä tai viruksesta) ei usein tiedetä ennen kuin sairaus puhkeaa (hyökkäyksen tai viruksen
vaikutus näkyy yrityksen toiminnassa).
Kriittinen infrastruktuuri laajempi
kuin perinteisesti ajatellaan
Kriittinen infrastruktuuri (critical infrastructure, CI) on perinteisesti tarkoittanut fyysistä infrastruktuuria, kuten
televerkkoja, teitä, vesijohtoverkkoja ja
niihin liittyviä rakenteita, jotka ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä.

Tänä päivänä kriittiseksi infrastruktuuriksi voidaan mieltää kuitenkin monenlaisia verkostoja, kuten myös terveydenhuollon verkostot ja kuljetusverkosto.
Fyysisen infrastruktuurin lisäksi osa
kriittistä infrastruktuuria on kriittinen
informaatioinfrastruktuuri (critical information infrastructure, CII), joka käsittää
tietojärjestelmät, jotka ohjaavat, valvovat
tai muutoin hallitsevat kriittistä infrastruktuuria.
Kriittisen infrastruktuurin järjestelmien toimivuudesta vastaavat usein teollisuusautomaatiojärjestelmät (Industrial
Control Systems, ICS), jotka ovat 90-luvun lopulta lähtien alkaneet kytkeytyä
yhä enemmän muihin tietoverkkoihin.
Teollisuusautomaatiojärjestelmät oh-
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jaavat ja hallinnoivat sähkömekaanisia
laitteita, jotka ylläpitävät teollisuuslaitosten tai kriittisten infrastruktuurien
toimintoja. Siksi mikä tahansa hyökkäys
niitä kohtaan aiheuttaa merkittävän uhan
yhteiskunnan toiminnalle (Stouffer ym.
2011).
Kriittinen infrastruktuuri tuleekin aina
ymmärtää verkostomaisena fyysisten laitteiden, rakennusten ja informaatioverkostojen systeeminä.
Kolme peruspilaria:
luottamuksellisuus, eheys, saatavuus
Tietoturvallisuus määritellään perinteisesti niin kutsutulla CIA-mallilla (Confidentiality, Integrity, Availability), jolla
tarkastellaan tiedon ja palvelun luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamista.
Näiden kolmen ominaisuuden painotukset vaihtelevat kohdeympäristöstä
riippuen; esimerkiksi vesihuollon tapauksessa tiedon saatavuus nousee hyvin
tärkeäksi prioriteetiksi.
Tietoturvallisuus kuuluu olennaisena
osana isompaan kokonaisuuteen, kyberturvallisuuteen, jossa huomioidaan myös

ympärillä olevan infrastruktuurin turvaaminen. Kyberriski voidaan määritellä
esimerkiksi seuraavalla tavalla: Kybertoimintaympäristöön kohdistuva vahinkomahdollisuus tai haavoittuvuus, joka
toteutuessaan tai jota hyväksi käyttäen
kybertoimintaympäristön toiminnasta
riippuvalle toiminnolle voi aiheutua vahinkoa, haittaa tai häiriötä. (Kyberstrategia 2013)
On huomattava, että kriittisten infrastruktuurien riskienhallinnassa kyse ei
ole pelkästään fyysisen CI:n suojaamisesta, vaan myös palveluiden turvaamisesta sekä tiedon ja sen luotettavuuden
suojaamisesta ja sen kautta kansalaisten
turvallisuuden varmistamisesta (kuva 1
sivun alaosassa) (Dunn 2005).
Mahdollisesta kyberhyökkäyksestä
aiheutuvien laajojen yhteiskunnallisten
vaikutusten arvottaminen on sidoksissa
ympäröivään yhteiskuntaan, sillä eritasoisten seurausten vastuunkanto on eri
toimijoilla; suuresta osasta CI:stä vastaa
yksityiset toimijat, kun taas kansalaisten
turvallisuuden varmistaminen nähdään
yhteiskunnan tehtäväksi.
Yritysten ja yhteiskunnan kannalta ris-

Kuva 1. suojattavat näkökohdat turvattaessa kriittisen infrastruktuurin toimintaa
(mukaillen Dunn 2005).
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kienhallinnassa on yhtä vaarallista kiinnittää huomio pelkästään kyberuhkiin ja
jättää fyysiset uhat huomiotta kuin keskittyä pelkästään fyysisiin uhkiin (Dunn
2005).
CII:n suojaaminen tulee koko ajan tärkeämmäksi, sillä kyberuhkien seurannaisvaikutuksia paitsi fyysiseen infrastruktuuriin myös koko liiketoimintaan
ja markkinoihin on vaikea kokonaisuudessaan edes hahmottaa. Pahimmillaan
uhkien toteutuminen seurannaisvaikutuksineen voi heikentää kansalaisten
luottamusta koko yhteiskunnan toimintaan.
Riskien analysoinnin
haasteita
Toimivalle kyberriskien ja fyysisten riskien analysointimenettelyn kehittämiselle haasteina ovat muun muassa seuraavat:
Miten riskianalyysimenetelmät saadaan
tehokkaasti ja kattavasti tunnistamaan
kaikki, tai edes merkittävimmät seurannaisvaikutukset, jos niitä ei edes tiedetä?
Mitä on yhteiskunnan kannalta tärkeää
suojata, ja mikä on yrityksen kannalta
tärkeää?
Miten huomioida ”ei-mitattavissa” olevat asiat?
Miten varautua tulevaisuuden kyberuhkiin, joita ei vielä ole tapahtunut, mutta
jotka voivat nousta esiin huomenna?
Tarkastelemmekin niitä lähtökohtia,
joita perinteinen fyysisten riskien riskianalyysi ja riskienhallintamalli voivat
tarjota tueksi kyberriskien hallitsemiseksi
– ja päinvastoin; mitä kyberriskien hallintamallilla on annettavaa fyysisten riskien
tunnistamiseksi. Hahmotamme toimintamallia, jonka avulla voidaan yhdistää
perinteinen teknisiä järjestelmiä koskeva
riskiosaaminen kyberriskien hallinnan
tueksi. Toimintamallia on peilattu kriittisen infrastruktuurin (vesihuoltojärjestelmä) riskienhallinnan kautta.
Muuttuvat riskit vaikeampi hahmottaa
Perinteisesti riski käsitetään tietyn onnettomuusskenaarion esiintymisen to-

dennäköisyyden ja seurausten suuruuden funktiona (Kaplan & Garrick 1981).
Teknisten järjestelmien verkottuessa
ja skenaarioiden monimutkaistuessa
edellisen kaltainen riskinmäärittely antaa helposti liian yksiulotteisen kuvan
tapahtumaketjuista. Yritysten ja yhteisöjen verkottuneet automaatiojärjestelmät
mahdollistavat monimutkaisten dynaamisten tapahtumien ja uudentyyppisten
kyberriskien esiintymisen.
Yritysten toiminnan kannalta riskien
seurauksia ei välttämättä pystytä etukäteen edes hahmottamaan. Tällaisia voivat
olla esimerkiksi yrityksen asiakasrekisterin vuotaminen julkisuuteen, minkä
seurauksena koko liiketoiminta voi kärsiä
tietojen väärinkäytön takia.
Toisaalta kyberriskit voivat olla vain
osa uutta onnettomuusskenaariota, joka
aiheuttaa jo tunnistetun seurauksen.
Esimerkkinä tällaisesta voisi olla ohjausjärjestelmän virhetoiminta, jonka
syynä aiemmin saattoi olla vaurioituminen tai ilkivalta, nyt kyberhyökkäys. Seuraukset ovat tutut, mutta riskin
hallinta on monin kerroin aiempaa
hankalampaa.

Kuva 2. Asiayhteysmalli tietoturvan varmistuksen ja uhkien sekä riskien arvioinnin
prosessissa (Lähde: IEC/TS
62443-1-1:fi).

Perinteiset arviointimenetelmät
eivät riitä
Kyberriskejä on vaikea arvioida perinteisin menetelmin, koska niiden todennäköisyyttä tai vaikutuksia ei pystytä
kunnolla arvioimaan.
Erityisesti kriittistä infrastruktuuria
koskien pieni todennäköisyys – suuri
vaikutus -asia ei kunnolla tule esille perinteisillä todennäköisyyksien ja seurausten laskentaan perustuvilla menetelmillä.
Riski voidaan tulkita merkitykseltään
mitättömäksi, jos sen toteutumistodennäköisyys oletetaan lyhyellä aikavälillä
merkityksettömäksi, vaikka seuraukset
olisivat vakavat. Saksassa vuonna 2014
terästehdas joutui kyberhyökkäyksen
uhriksi, ja hyökkäys eteni tehtaan toimistoverkosta sisälle ohjausjärjestelmiin
ja aiheutti mittavat materiaalivahingot.
Kuten edellä totesimme, perinteisen
riskimääritelmän mukaan riski on tapahtumaan (tapahtumaketjuun, skenaarioon)
liittyvän seurauksen vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden yhdistelmä.
Seurausten (esimerkiksi henkilövahingot tai vahinkokustannukset) sekä
tapahtuman todennäköisyyden (tapah-

tumataajuuden) arviointi on helpompaa, jos tapahtumia edes silloin tällöin
tapahtuu, mutta niin kutsuttu LP-HC
(alhainen tapahtumataajuus – suuret
vaikutukset) tapahtumien kohdalla empiiristä aineistoa ei ole. Tapahtuma onkin
hypoteettinen, ja arvioinnissa nojataan
vahvasti asiantuntijoiden mielipiteisiin:
onko tapahtuma mahdollinen edes periaatteessa? Tällaiseen kysymykseen
vastaaminen edellyttää yleensä tapahtumalogiikan mallintamista esimerkiksi
vikapuulla (Rosqvist 2017).
Perusajatus on, että jokin ”tavallinen”
tapahtumaketju saattaa eskaloitua monien virhetoimintojen jälkeen ja päättyä
erittäin vakavaan seuraukseen. Koska
useiden riippumattomien virhetoimintojen todennäköisyys esiintyä yhtä aikaa
on erittäin pieni, voidaan puhua matalan
todennäköisyyden – suurten seurauksien
-tapahtumasta.
On muistettava, että asiantuntijoiden
tekemät kvantitatiiviset arviot ovat vääjäämättä epäluotettavia ja herkkiä muutoksille taustainformaatiossa. Lisäksi
nopea tekninen kehitys tietotekniikassa
yhdistettynä teknisten järjestelmien pitkiin elinkaariin johtaa vaikeasti ennakoitaviin seurannaisvaikutuksiin ja uusiin
haavoittuvuuksiin.
Järjestelmiin liittyviä kyberuhkia aiheuttavat myös laitteiden rajallinen kapasiteetti (ei esimerkiksi pystytä käyttämään
riittävän vahvaa salausta), valmistajien
käyttämät turvattomat etäyhteydet laitteisiin tehtaiden sisällä (voivat olla dokumentoimattomia ja unohtuneet aktiivisiksi, vaikka tarve yhteydelle on jo
poistunut) sekä lokitiedon keräämisen
haasteellisuus monitoimittajaympäristössä.
Maailman kompleksisuus on heijastunut myös riskin käsitteistöön: mukaan
on jouduttu ottamaan käsitteitä, kuten
haavoittuvuus ja resilienssi. Riskin seuraukset ovat lyhyellä aikavälillä sidoksissa
kohteen haavoittuvuuteen ja pidemmällä
aikavälillä sen toipumiskykyyn, resilienssiin.
Kun aikaisemmin riskiä tarkasteltiin
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ulkoa tulevana uhkana tai vikaantumisena, joka voidaan poistaa, estää tai pysäyttää ennen kuin se aiheuttaa vahinkoa,
tänä päivänä ulkoisen uhan lisäksi tarkasteluun liitetään sisäinen puolustus- tai
varautumiskyky: oman haavoittuvuuden
pienentäminen ja toipumiskyvyn lisääminen.
Kyberongelmat lisääntyvät,
motivaatiot taustalla
Kyberuhkista aiheutuvien ongelmien
odotetaan jatkossa kasvavan entisestään. Myös riski joutua kyberhyökkäyksen uhriksi on kasvanut viime vuosina.
Tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu, että 91 prosenttia kyberhyökkäyksistä
alkaa kalasteluviesteillä. Lisäksi kohdennetut hyökkäykset (spear phishing) ja
erityisesti ransomware-kiristyshaittaohjelmat ovat lisääntymässä. Yleisesti ottaen
jo tahattomien tietoriskien tunnistaminen ja hallinta on vaikeaa. Lisäksi etenkin
tahallisen vahingonteon ja terrorismin
lisääntyminen on otettava huomioon.
Digitaaliset hyökkäykset voivat kohdistua mihin tahansa organisaatioon,
ja syynä voi olla yksinkertaisimmillaan
pilanteko (teen, koska voin) tai kansalaisaktivistinen toiminta (hyökkäys yhtiön
arvoja ja toimintatapoja vastaan). Teon
syyhyn vaikuttaakin voimakkaasti motivaatiotekijät, joita edellä mainittujen
näyttämishalun ja poliittisen vaikuttamisen lisäksi ovat raha, sisäpiirin väärinkäytökset sekä niin kutsutut teinikokeilut.

Suojautuakseen kyberriskeiltä yrityksen tulee tunnistaa oman toimintajärjestelmänsä heikot kohdat eli haavoittuvuudet ja varmistua siitä, että kriittiset
toiminnat on suojattu miltä tahansa ulkoa
tulevalta uhalta, mukaan lukien sekä fyysiset uhat että kyberuhat.
Riskin määrittely,
matemaattinen kaava
Perinteiset riskianalyysimenetelmät perustuvat yleensä teknisten järjestelmien
riskianalyysiin (luotettavuusstandardi),
jolloin ne on kehitetty fyysisten riskien
tunnistamiseen ja arviointiin. Riski on
määritetty tällöin sen todennäköisyyden (P) ja seurausten (C) funktiona:
Riskianalyysin tavoitteena on tunnistaa riskit, ja joko poistaa ne kokonaan
tai suunnitella niille soveltuvat hallintakeinot, joilla riski voidaan pienentää
hyväksyttävälle tasolle.
Riskianalyysissä tunnistetut skenaariot
priorisoidaan riskin suuruuden arvioinnin avulla, eli käytännössä skenaariolle
määritetään todennäköisyys ja sen seurausten vakavuus. Usein näissä menetelmissä oletetaan, että käytettävät koneet
ja laitteet ovat tarkoitukseensa sopivia,
ja että käyttö- ja kunnossapitohenkilöstö
osaa tehtävänsä ja on ajan tasalla.
Analyysi siis keskittyy prosessissa tapahtuvien poikkeamien tai laitteiden
virheellisen toiminnan tai vikaantumisen aiheuttamien skenaarioiden tunnistamiseen.

Kuten aiemmin mainitsimme, riskienhallinnan kentällä ajatukset ovat
muuttuneet, ja perinteisen riskimääritelmän rinnalle on noussut uusia. Näissä
uudemmissa riskienhallinnan malleissa
onkin otettu huomioon sekä uhka (H)
että kohteen haavoittuvuus (V), ja riski
muodostuu näiden tekijöiden funktiona
(Villagrán 2006). R=f(H,V)
Haavoittuvuutta voidaan myös määrittää monesta eri näkökulmasta, joista yksi
on Whiten ja kumppanien vuonna 2005
esittämä. Sen mukaan haavoittuvuus (V)
on altistuksen (E), altistavan tekijän (S) ja
selviytymiskyvyn (CC) funktio.
Exposure ×Susceptibility
V=f
Coping capacity
Lewis (2014) puolestaan on nostanut
kyberhyökkääjän motivaatiotekijät esiin
määrittelemällä kyberuhan hyökkääjän
aikomuksen ja kyvyn funktiona.
Uhka=Aikomus×Kyky käynnistää hyökkäys
Schneier (1999) puolestaan on kehittänyt tapahtumapuuhun perustuvan
”hyökkäyspuun” (attack tree), jonka avulla voidaan tunnistaa erilaisia hyökkäyspolkuja ja laskea niiden onnistumiselle
todennäköisyyksiä.
Standardit auttavat riskienhallinnassa
Fyysisten ja kyberriskien hallitsemiseksi on laadittu standardeja.
Laajin standardi on riskienhallintastandardi SFS-ISO 31000 (2011), jonka
tavoitteena on esittää periaatteet ja oh-

Kuva 3. Information sharing. Homeland Securityn malli kriittisen infrastruktuurin riskien tunnistamiseksi ja analysoimiseksi
(Lähde: NIPP 2013 Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience).
20

Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE

turvallisuus.com

jeet erimuotoisten riskien hallitsemiseksi
”avoimella ja uskottavalla tavalla missä tahansa toimintaympäristössä”. Se määrittelee riskin epävarmuuden vaikutukseksi
tavoitteisiin nähden, jolloin vaikutusta
tarkastellaan joko myönteisenä tai kielteisenä poikkeamana odotetusta tilanteesta.
Käytettyjä termejä ovat myös ’riskin
lähde’ (tekijä, jolla on kyky aiheuttaa riski) ja ’tapahtuma’ (tiettyjen olosuhteiden
esiintyminen tai muuttuminen).
Standardi korostaa yrityksen omaa
mahdollisuutta määrittää, mikä on riski: onko se esimerkiksi kemikaalisäiliön
rikkoutuminen, tästä aiheutuva vuoto
viemäriverkkoon vai vasta puhdistamon
toiminnan häiriö – siis onko riski kyberhyökkäys yrityksen verkkoon vai vasta
hyökkäyksen seurauksena tapahtunut
häiriö.
Teknisten järjestelmien riskianalyysi on
osa luotettavuusjohtamisen standardia
(SFS-IEC 60300-3-9). Se määrittelee vahingoksi fyysisen vamman tai terveyshaitan tai omaisuus- ja ympäristövahingon,
ja vaaraksi mahdollisen vahingon lähteen
tai vahingon mahdollistavan tilanteen.
Riski on puolestaan vaarallisen tapahtuman esiintymistaajuuden tai todennäköisyyden ja seurauksen yhdistelmä.
Tämä standardi kuvaa yleisluonteisesti
riskien tunnistamisen ja arvioinnin sekä
yksilöi joitakin menetelmiä riskianalyysin
tekemiseksi.
Standardit muuttavat ajattelua
Riskienhallintastandardin
(SFS-ISO
31000, 2011) mukaan riski tarkoittaa
epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin
nähden. Se ohjaa tarkastelemaan haitallisen seurausketjun loppupäätä: minkälaisia seurausvaikutuksia riskianalyysillä pyritään hallitsemaan (Molarius,
2016). Tämä tarkoittaa myös sitä, että
riskienhallinnassa ei tapahtuman alkusyy ole enää pääfokuksessa, vaan
pyritään vähentämään sen vaikutuksia
tunnistettuun riskikohteeseen. Ajattelutapaa voi soveltaa myös kyberriskien
tarkastelun priorisointiin: ensin tulee
tunnistaa ne kohteet, joissa kyberhyök-

käys voi aiheuttaa vakavia seurauksia, ja
vasta sitten keskittyä uhkien poistamiseen tai niiden seurausvaikutusten pienentämiseen.
Kyberriskien hallinta tukeutuu vahvasti Teollisuuden tietoliikenneverkot
- Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus -standardiin IEC 62443-1-1,
joka on kansainvälisesti laajalti käytössä
automaation alueella. Kyberriskit eivät
ole irrallaan olevia asioita, vaan niillä on
fyysinen kytkentä ympäristöön (Kuva 2
sivulla 19).
Standardi IEC 62443-1-1 kuvaa, että
uhalla on aiheuttajansa, ja että uhka sisältää riskin. Riski kohdistuu suojattavaan
kohteeseen, ja riskiä voidaan pienentää
vastatoimenpiteillä. Lisäksi tämä standardi kuvaa asiayhteysmallissa, että uhka
käyttää hyväkseen haavoittuvuuksia, jotka vaativat panostusta vastatoimenpiteisiin, jotka sitten minimoivat riskiä. Riski
itsessään kohdistuu suojattaviin kohteisiin, jotka tulee tunnistaa.
Standardin kolme luokkaa,
perusarvioinnin kolme askelta
IEC 62443-1-1 -standardi myös luokittelee suojattavat kohteet kolmeen luokkaan; fyysisesti suojattaviin, loogisesti
suojattaviin ja ihmisiin liittyvät kohteet.
Suojattavia kohteita voidaan arvioida siten, onko mahdollinen vahinko välitön
vai välillinen ja onko kyseessä laadullinen vai määrällinen arvio.
Kyberriskit kuuluvat loogisiin kohteisiin,
sillä ne ovat luonteeltaan tietorikkaita.
Standardi IEC 62443-1-1 määrittää
riskien perusarvioinnin kolmeen askeleeseen; arvioidaan a) alkuperäinen
riski, b) toteutetaan riskiä vähentävät
vastatoimenpiteet ja c) arvioidaan jäännösriski.
Tavoite on, että jäännösriski saadaan
hyväksyttävälle tasolle, mikä voi vaatia
useita askeleita b:n ja c:n välillä. Jäännösriskitaso on omansa jokaisella organisaatiolla ja jokaisessa tapauksessa siten, ettei
voida määrittää yleistä rajaa hyväksyttävälle jäännösriskille. Jäännösriski kuvaa
riskinsietotasoa.

Aktiivisten uhkien
luokittelua
Uhat, jotka käyttävät hyväkseen haavoittuvuuksia, voivat olla kybermaailmassa
passiivisia tai aktiivisia. Passiivisesta
uhasta on esimerkkinä tietojen salakuuntelu tietoliikenneverkoista. Tähän
on, ikävä kyllä, saatavilla kehittyneitä
työkaluja. Uhka koskee erityisesti langatonta verkkoa ja salaamattomia tietoliikenneyhteyksiä.
Aktiiviset uhkat voidaan luokitella
seuraavasti:
Tietoliikenteen häirintä.
Www-sivulle kohdistuva koodi-injektio, jolla varastetaan tietoa tietokannasta.
Toistohyökkäys, jossa kaapataan viesti
ja toistetaan se, jotta päästään järjestelmään sisälle tai häiritään järjestelmän
toimintaa.
Toisena käyttäjänä esiintyminen, jolla
voidaan huijata pääsynvalvontaa ja siten
päästä sisään johonkin järjestelmään.
Käyttäjän manipulointi, jossa yritetään
saada yrityksen työntekijä paljastamaan
arvokasta tietoa (esimerkiksi tunnuksia
ja salasanoja).
Verkkourkinta.
Haittakoodi, esimerkkinä virus ja troijalainen.
Palvelunesto, jossa kuormitetaan verkkoa tai palvelinta niin, ettei se pysty normaaliin toimintaan.
Käyttäjän oikeuksien laajennus murtautumisen jälkeen, jossa tavoitellaan ylläpitäjän oikeuksia sekä fyysistä tuhoa,
esimerkiksi kohdelaitteen ohjauskäskyjä
muuttamalla.
Aktiivisiin uhkiin löytyy kyllä vastatoimenpiteitä, mutta ne eivät ole aukottomia. Näin ollen täysin kyberturvallista
järjestelmää ei käytännössä pystytä saamaan aikaan.
Kyberuhkilta suojautumisessa suositellaankin niin kutsuttua syvyyspuolustusta
(defence in depth), jossa käytetään useita
eri suojausmenetelmiä eri verkkotasoilla
niin, ettei yksittäisen menetelmän pettäminen tarkoita vielä hyökkäyksen onnistumista.
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Teollisuuden tietoliikenneverkot –
Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus -standardin kaksi muuta osaa, Osa
2-1: Tietoturvallisuusohjelman perustaminen teollisuusautomaatio- ja ohjausjärjestelmiä varten ja Osa 3-1: Tietoturvateknologiat teollisuusautomaatio- ja
ohjausjärjestelmille ohjaavat tarkastelemaan teollisuuden tietoliikenneverkkoja
ja teknologioita tarkemmalla tasolla.
Neljä askelta kyberriskin hallitsemiseksi
Monissa yrityksissä riskienhallinta mielletään tärkeäksi, mutta siihen ei panosteta, eivätkä kyberriskit nouse johtoryhmien agendalle.
Nykyään yrityksille tarjotaan myös
vakuutuksia kyberhyökkäysten varalle.
Yritykset voivat vakuuttaa liiketoiminnan
keskeytymisestä aiheutuvia kustannuksia, kriisinhallintakustannuksia, verkkovarkaudesta tai verkkokiristyksestä
aiheutuneita kustannuksia sekä esimerkiksi vahinkojen korvauskustannuksia.
Parhaimmillaan vakuutuksen ottava
yritys on pakotettu tekemään kattava
kyberriskien analyysi, mikä parantaa yrityksen suojautumista kyberriskeiltä. Pahimmillaan vakuuttaminen voi kuitenkin
heikentää yrityksen omaa kyberriskien
hallintaa. (Shackelford 2012).
Cook ym. (2016) toteavat, että ei ole
olemassa yhtä yksittäistä riskianalyysimenetelmää, joka huomioisi kaikki
kyberriskeihin liittyvät elementit, kuten
uhat, seuraukset, haavoittuvuudet tai eri
skenaariot. Siksi he suosittelevat neljää
asekelta kyberriskien hallitsemiseksi:
1) Kehitetään menettelytapoja, joilla
yritysten, organisaatioiden ja kriittisten
infrastruktuurien vastuuhenkilöt saadaan
ymmärtämään Lo-Hi-tapahtumien liiketoiminnallinen merkitys kyberriskien
yhteydessä.
2) Määritellään kyberhyökkäysten toimintatapoja kuvaavia malleja, esimerkiksi
bayesilaiset verkkomallit tai Monte Carloja Markov-simulaatiomallit.
3) Laaditaan ohjeistoja olemassa olevien
ICS-prosessisimulaatioiden ajamiseksi
raja-olosuhteissa järjestelmien toiminnan
ymmärtämiseksi.
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4) Kehitetään kokeellisia testiympäristöjä, joissa voidaan testata ICS-järjestelmän puolustuskykyä testivastustajaa
vastaan peliteorian avulla.
Yhdysvaltain Homeland Security -ryhmittymä on laatinut kansallisen mallin
kriittisten infrastruktuurien fyysisten
ja kyberriskien määrittämiseksi. Malli
pohjautuu riskienhallintastandardiin
ISO 31000, Euroopan yhteisön ERNCIP
(European Reference Network for Critical
Infrastructure Protection) -ohjeistoon ja
kansalliseen infrastruktuurien suojaamissuunnitelmaan (National Infrastructure
Protect Plan NIPP).
Malli pohjautuu samanaikaiseen, toisiinsa kietoutuvaan fyysisten riskien,
kyberriskien ja ihmisiin kohdistuvien
riskien tunnistamiseen ja arviointiin, ja
tehokkaaseen tiedonjakamiseen sivun 20
kuvan mukaisesti.
Homeland Securityn malli on varmasti relevantti, mutta se ei ota huomioon
riskienhallintaresurssien rajallisuutta tai
kantaa riskianalyysien käytännön toteuttamisen haasteisiin.
Kuvassa 4 sivun alaosassa on esitetty
niin kutsuttu FURHACII-konsepti kyberriskien ja fyysisten riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi.
Malli perustuu ajatukseen kriittisimpien kohteiden suojaamisesta kaikenlai-

silta ympäristön uhilta, mukaan lukien
fyysiset uhat ja kyberriskit. Malli ei kerro,
millä analyysimenetelmillä eri uhat ja
riskit tunnistetaan, vaan kuvaa yleisemmän konseptin fyysisten ja kyberriskien
hallitsemiseksi.
Prosessiriskianalyysin
kautta voi edetä
Koska kriittisiin infrastruktuureihin
liittyvät systeemit ovat kompleksisia ja
erittäin verkostoituneita, on niiden riskien tunnistaminen ja hallinta hankala
kattaa järjestelmällisesti kokonaisuutena. Jos vielä toimivia menettelytapoja
löytyisikin, kaikkien riskien kattaminen
olisi hyvin aikaa vievää, eikä siihen ehkä
ole riittäviä resursseja.
Siksi tässä esitetyn menettelytavan lähtöoletuksena on, että fyysisestä järjestelmästä tehdään ensin esimerkiksi prosessiriskianalyysi, jossa olisi kuvattuna ulkoiset
ja sisäiset uhkatekijät, ja niistä aiheutuvat
riskit seurausvaikutuksineen (FUR = fyysisen järjestelmän uhat ja riskit).
Tässä vaiheessa voidaan laatia ulkoisten
uhkien kartta, jossa tunnistetaan kaikki mahdolliset yritystä ja sen toimintaa
uhkaavat ulkoiset uhat, kuten tahallinen
haitanteko ja terrorismi, mutta myös yhteiskuntaa uhkaavat uhat, kuten poliittinen terrorismi tai taloudellisen edun ta-

Kuva 4. FURHACII-malli kriittisen infrastruktuurin riskien tunnistamiseksi ja
analysoimiseksi.
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voittelu. Huomion tulee olla nimenomaan
uhkien ja riskien seurausvaikutuksissa,
eli tavoitteena on tunnistaa kaikki järjestelmän vakavat virhetoiminnot seurauksineen.
Seuraavassa vaiheessa tulee selvittää
järjestelmän haavoittuvuus (HA) näitä
tunnistettuja uhkia vastaan. Tässä vaiheessa siis arvioidaan sitä, miten resilientti järjestelmä on, ja miten se pystyy
vastaamaan uhkaan. Jotta arvioinnissa
voidaan keskittyä kriittisimpien kohteisiin tarkasteluun, valitaan tarkasteluun ensimmäisen vaiheen perustella
ne kohteet, joissa riskien toteutumisen
seurausvaikutukset olisivat suurimmat.
Tämän lisäksi tarkasteltava kohde käydään läpi Dunnin määritelmän mukaisina kerroksina ja tunnistetaan joka
kerroksesta haavoittuvimmat kohteet
ja toiminnot.
Avuksi uhkien kartta,
viimeisenä valitaan toimenpiteet
Varsinainen riskien tunnistaminen voidaan suorittaa käyttäen apuna aikaisemmin määritettyä ulkoisten uhkien
karttaa ja tunnistaa uhkien muodostamat riskit jokaiselle määritetylle haavoittuvalle kohteelle.
Tunnistetut riskit voidaan karkeasti
luokitella niiden vaikutusten ja kriittisyyden perusteella, esimerkiksi suhteessa
tuotettuihin palveluihin. Huomioita tulee
kiinnittää etenkin kyberriskeihin, jotka
voivat aiheuttaa fyysisiä riskejä, mutta
myös fyysisiin riskeihin, jotka mahdollistavat kyberriskien esiintymisen. Riskianalyysin tuloksena saadaan selville
seurauksiltaan vakavimmat skenaariot,
joita oletettavasti ainakin huomattavan
suurta medianäkyvyyttä tavoittelevat hakkerit ensisijaisesti toimillaan tavoittelevat.
Mallin viimeisessä vaiheessa (CII) varmistetaan, että olemassa oleva kriittinen
informaatioinfrastruktuuri vastaa tunnistettuihin riskeihin ja kykenee hallitsemaan ne. Tässä vaiheessa arvioidaan
ja valitaan riskinhallintatoimenpiteitä ja
lisäselvitystarpeita, kuten jonkin järjestelmän tai laitteen kybertestaus. Lisäksi
arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta

määrittämällä järjestelmän jäännösriski
ja sen hyväksyttävyys.
Miten tieto tavoittaisi
yhteiskunnalliset toimijat?
Kyberriskien hallinnan eräänä vaikeutena ovat yhteiskunnan kannalta vakavat seurausvaikutukset, jotka onneksi
toteutuvat harvoin. On selvää, että riskienhallinta itsessään on teknistä järjestelmää tai kriittistä infrastruktuuria hallinnoivan organisaation yksiselitteinen
tehtävä, mutta miten vastuuttaa näitä
tahoja pohtimaan myös riskien toteutumisen yhteiskunnallisia seurauksia?
Konsepti-tasolla on helppo sanoa, että
riskienhallinta tulee suorittaa esimerkiksi
FURHACII-mallin mukaisesti. Toiminnan
tasolla on kuitenkin haasteita.
Yhteiskunnallisten seurannaisvaikutusten tunnistaminen vaatii erilaisia
mallinnusmenetelmien käyttöä, ja niiden
lopputuotos voi olla yrityksen kannalta
täysin tarpeeton. Sen sijaan yhteiskunnan kannalta niissä olisi paljon enemmän
hyödynnettävää, mutta millä varmistetaan, että analyysissä tuotettu tieto saavuttaa yhteiskunnalliset toimijat?
Perinteinen riskienhallinta ja
kyberturvallisuus yhteistyöhön
Johtopäätöksemme on, että tarvitaan
tuloksellista yhteistyötä perinteellisen
riskienhallinnan ja kyberturvallisuuden
kesken, jotta yritys voi hallita ja ymmärtää siihen kohdistuvia uhkia ja hallita
kyber-riskejä kattavasti.
Kiristysriskit ja muut uudet riskit, joita
kybermaailmassa nousee esille, tulevat
riskienhallinnan piiriin juuri yhteistyöllä, jossa on mukana riskienhallinnan ja
kyberturvallisuuden osaajia.
Standardien mukaiset menettelyt
luovat hyvän pohjan riskienhallinnalle,
mutta ne eivät välttämättä tarjoa riittävää
kattavuutta verkostoituneessa ja systeemisessä maailmassa. Esimerkiksi standardi 62443 ei tuo esille kiristysriskejä
(ransomware), jotka ovat tänä päivänä
suuri haitta.
Myös kyberriskiä voidaan pienentää
kansallisen ja kansainvälisen tiedonvaih-

toverkoston avulla, jossa eri toimijoiden
kesken jaetaan osaamista ja tietoa muun
muassa riskeistä ja toteutuneista kybervahingoista. Tämä on yhtenä johtavana
ajatuksena myös tulevassa EU:n NIS-direktiivissä.
On kuitenkin huomattava, että riskitiedon lisääntyessä ja tarkentuessa riskienhallintatiedosta itsessään muodostuu
haavoittuva ja suojattava kohde. Koska
verkostoituneiden systeemien riskienhallinta vaatii aina laajaa tiedonvaihtoa, riskitietoa pitäisi kuitenkin pystyä jakamaan
mahdollisimman laajalle, mikä voi olla
ristiriidassa suojaamistavoitteen kanssa.
Pohdittava yhteiskunnan
roolia riskienhallinnassa
Eräänä pohdinnan kohteena voisi olla
yhteiskunnan rooli kriittisten infrastruktuurien riskienhallinnassa. Voisiko
ajatella, että kriittisten infrastruktuurien ja merkittävien teknisten fyysisten
järjestelmien ollessa kyseessä vakavimpien riskien seurannaisvaikutusten
analysointi ja tunnistaminen olisikin
yhteiskunnan tehtävä?
Tällöin yhteiskunnan roolina olisi koota
yrityksiltä ja kriittisien infrastruktuurien
toimijoilta tietoa riskianalyysien tuloksista, ja jakaa yhteiskunnan toimintaa
koskevat merkittävät tiedot muiden
vastaavien toimialojen käyttöön. Tällöin
yhteiskunnan kannalta merkittävimmät
tunnistetut uhat ja riskit olisivat kaikkien
toimijoiden käytössä ja muodostaisivat
minimitason, johon yritysten tulisi varautua omassa riskienhallinnassaan.
Riskien tunnistamisen tulisi olla monitieteellistä yhteistyötä, jossa myös viranomaisilla olisi roolinsa.
Osaltaan viranomaisten yhteistoimintaa on jo toteutettu huoltovarmuuden
osalta, jossa myös kyberturvallisuuden
merkitys on suuri. Tietoyhteiskuntaan
liittyvää varautumissuunnittelua hoitaa
erityisesti Huoltovarmuuskeskuksen alainen ICT-pooli, jonka tehtävänä on muun
muassa pitää yllä alan tilannekuvaa. Toiminnassa on myös mukana HVK:n Infrastruktuuriosasto, jonka vastuualueella
edellä mainittu poolikin toimii. ■
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Teknologia muodostaa
uudenlaisen ajanviettotavan, joka ei ole
sidottu aikaan, eikä
varsinkaan paikkaan.

Nuorisorikollisuus laskenut vuosina 1995–201616

Ovatko nuoret kiltimpiä kuin aiemmin?

Miten teknologia vaikuttaa
nuorisorikollisuuteen?

kerännyt systemaattisesti tämän tyyppistä tutkimustietoa viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Vuodesta 1995
lähtien kerätyt valtakunnalliset nuorisorikollisuuskyselyt (NRK) muodostavat
kansallisesti edustavan nuorten rikoskäyttäytymistä mittaavan järjestelmän.
Viimeisin, vuonna 2016 kerätty aineisto
oli kahdeksas laatuaan (Näsi 2016).
Nuorisorikollisuuskyselyt edustavat
niin sanottua self-report-kyselymenetelmää, joissa nuorilta kysytään suoraan
heidän itsensä tekemistä rikoksista ja rikoksen uhriksi joutumisen kokemuksista.
Kyselyn painopiste on 15–16-vuotiaissa
nuorissa heidän ollessaan peruskoulun
9-luokalla. Tutkimuksessa nuorilta kysytään heidän kokemuksistaan 17 eri
normirikkomuksen tai rikoksen osalta. Tekotyypit vaihtelevat luvattomasta
poissaolosta koulusta, vahingontekoihin,
varkauksiin, väkivallantekoihin ja päihteiden käyttöön.
Tietoa kerätään nuoren elämän aikana tehtyjen tekojen osalta ja kuluneen
12 kuukauden aikana tehtyjen tekojen
osalta. Yhdentoista rikostyypin osalta
kysymysmuotoilut tekojen osalta ovat
pysyneet samoina koko mittaushistorian
ajan, mikä on mahdollistanut rikoskäyttäytymisen kehityksen seurannan vuosien 1995 ja 2016 väliseltä ajalta. Lisäksi
seurantajärjestelmän osaksi on nostettu

2000-luvulla kuusi muuta tekotyyppiä,
kuten luvaton verkkolataaminen ja sähköinen kiusaaminen (Näsi 2016).
Nuorisorikollisuus ja
kriminologian teoriakehys
Nuorisorikollisuudella ja siihen liittyvällä tutkimuksella on keskeinen rooli
kriminologian keskeisten teorioiden
taustalla. Moni näistä teoreettisista viitekehyksistä on syntynyt juuri nuorten
rikoskäyttäytymisen tarkastelun seurauksena. Täten taustalle kehittynyt teoreettinen viitekehys pohjautuu vahvaan
empiiriseen tutkimustietoon.
Seuraavassa käyn läpi lyhyesti muutamia kriminologian keskeisistä teorioista.
Artikkelin loppuosiossa peilaan tarkemmin näiden teorioiden roolia suhteessa
nuorten rikoskäyttäytymisen kehityksen
Suomessa.
Itsekontrolliteoria muodostaa toisen
osan laajempaa kontrolliteorian käsitettä yhdessä sosiaalisen kontrollin teorian
kanssa. Teorian kehittäneet Travis Hirschi
ja Michael Gottfredson lähtivät haastamaan tuolloin vallassa ollutta ajattelua
siitä, että huono-osaisuus olisi keskeinen
rikollisuutta selittävä tekijä. Hirschin ja
Gottfredsonin tutkimus nosti kuitenkin
esiin itsekontrollin merkityksen yksilön
rikostaipumuksia selittävänä tekijänä.
Mikäli itsekontrollia tarkastellaan suh-

teessa nuorten normeja rikkovaan käytökseen, voidaan tutkimustiedon pohjalta havaita selkeä yhteys. Esimerkiksi
murrosikä ja siihen liittyvät muutokset,
jotka vaikuttavat muun muassa impulssikontrolliin, ovat tämän osalta keskiössä (Hirschi & Gottfredson 1990). Nuoret
ovatkin valmiimpia ottamaan riskejä kuin
aikuiset, ja tämä heijastuu myös heidän
rikosaktiivisemmassa käytöksessään.
Toinen osa laajempaa kontrolliteorian käsitettä on sosiaalisen kontrollin
teoria. Sen taustalla on Travis Hirschin vuonna 1969 julkaistu teos Causes
of Delinquency. Sosiaalisen kontrollin
keskeisenä tausta-ajatuksena on, että sosiaalisen verkostot tai siteet sekä keskeiset yhteiskunnalliset instituutiot, kuten
perhe, koulutus ja työ, toimivat yksilön
käyttäytymistä kontrolloivina tekijöinä. Aiempi tutkimus onkin osoittanut,
että mitä heikommat ovat yksilön siteet
näihin keskeisiin yhteiskunnan instituutioihin, sitä todennäköisemmäksi rikoskäyttäytyminen ja normien rikkominen
muodostuvat (Hirschi 1969).
Vanhempien rooli tärkeä
Jos sosiaalista kontrollia tarkastellaan
erityisesti nuorten kannalta, esimerkiksi vanhempien rooli nousee kontrolloivana tekijänä varsin keskeiseksi. Nuoret,
joiden vanhemmat ovat kiinnostuneita

Kuluneen vuoden aikana teon ainakin kerran tehneitä (%)

Tässä artikkelissa tarkastelen suomalaisten nuorten rikoskäyttäytymisen kehitystä kuluneen
kahdenkymmen vuoden ajalta. Lisäksi tarkastelen syitä nuorten rikoskäyttäytymisen
muutoksille. Nojaan kriminologian keskeisiin teoreettisiin viitekehyksiin.
TEKSTI MATTI NÄSI, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto

N

uorten rikoskäyttäytyminen on
kriminologian keskeisimpiä tutkimusalueita. Pääasiallinen syy
tähän on perinteisen rikoskäyttäytymisen, kuten varkauksien ja pahoinpitelyjen
voimakas keskittyminen juuri 14 ja 25
ikävuoden välille (Loeber & Farrington
2014). Nuoruusvuosien ja rikollisuuden
suhde onkin mielenkiintoinen; onhan
suurimman osan nuorista käyttäytyminen moitteetonta ennen ja jälkeen nuoruusvuosien.
Tästä huolimatta noin puolet
15–16-vuotiaista suomalaisista nuorista
oli syyllistynyt rikoskäyttäytymiseen tai
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normien vastaiseen toimintaan kuluneen
vuoden aikana (Salmi 2012).
Nuorisorikollisuuskyselyt Suomessa
Tilastojen valossa tarkasteltuna nuorten rikoskäyttäytymisen kokonaiskuva
Suomessa muodostuu pääasiallisesti kahdesta eri tietolähteestä. Poliisin
tietoon tulevat ja sitä kautta tilastoidut
rikostapaukset muodostavat virallisen rikostiedon lähteen. On kuitenkin
tärkeä huomioida, että viranomaisten tietoon tullut rikoskäyttäytyminen
edustaa eräänlaista jäävuoren huippua.
Vakavaa väkivaltarikollisuutta, kuten
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henkirikoksia tai niiden yrityksiä lukuun ottamatta valtaosa rikollisuudesta
ei tule koskaan viranomaisten tietoon.
Puhumme silloin piilorikollisuudesta
(Kivivuori 2011).
Jotta on mahdollista muodostaa mahdollisimman kattava kuva rikoskäyttäytymisen laajuudesta, on ollut tarpeen kehittää erilaisia kansallisia kyselyjärjestelmiä
kartoittamaan piilorikollisuuden määrää
ja kehitystä ajassa.
Nuorten rikoskäyttäytymisen osalta Helsingin yliopiston Kriminologian
ja oikeuspolitiikan instituutti (entinen
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) on

a) Kysymysten muotoilut on pidetty pääsääntöisesti identtisinä, hakasulkeet viittaavat kysymyksen
sanamuodon muutokseen, poikkiviiva vuosien 2008 ja 2012 välissä viittaa siirtymään paperilomakkeista verkkopohjaiseen
kyselyyn. b) Viittaa muihin huumaaviin aineisiin kuin marihuanaan/hasikseen tai lääkkeisiin. c) *=p<.05 (vuosien 2012 ja 2016
ero tilastollisesti merkitsevä).
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Turvallisuus & Riskienhallinta TIEDE

25

ja tietoisia siitä, missä ja kenen kanssa
nuori viettää aikaansa ovat vahvemmin
vanhempien sosiaalisen kontrollin alaisuudessa. Tämä heijastuu alhaisempana
rikosaktiivisuutena verrattuna nuoriin,
joiden vanhempien sosiaalinen kontrolli on heikompaa (ks. myös Kivivuori
2013).
Lisäksi nuorten osalta on otettava huomioon toisten nuorten muodostamat
sosiaaliset siteet. Osalle ystäväpiiri voi
toimia tehokkaana sosiaalisen kontrollin
lähteenä, kun taas toisille sillä voi olla
negatiivinen vaikutus rikoskäyttäytymisen kannalta. Tämä nostaakin esiin myös
muita teoreettisia viitekehyksiä, kuten
rutiinitoimintojen teorian ja oppimisaltistumisen teoriakehyksen.
Marcus Felsonin ja Lawrence E. Cohenin kehittämä rutiinitoimintojen teoria
on yksi kriminologisen teoriakehyksen
kulmakivistä. Sen keskiössä on ajatus
siitä, että rikos tapahtuu, kun kolme
elementtiä, motivoitunut tekijä, sopiva
kohde ja valvomaton tila kohtaavat (Cohen & Felson 1979). Laajemmassa kuvassa rutiinitoimintojen teoriaa peilataan
siis yksilön arkisten rutiinien kautta, oli
kyseessä sitten uhrikokemuksesta tai rikoksen tekemisestä.
Myös kaveripiiri olennainen
Nuorten osalta iso osa heidän arkisista rutiineistaan on sidottuna ystäviin
ja sosiaalisen kanssakäymiseen. Toisin
sanoen, missä, milloin ja kenen kanssa
hän oikeastaan viettää aikaansa. Nuorten rikosaktiivisuutta selitetäänkin
usein heidän sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvien rutiinien kautta, sillä
nuorten rikokset ja normirikkomukset
tapahtuvat usein porukassa (Siennick
& Osgood 2012). Nuorille tyypillisen sosiaalisen kanssakäymisen liittyvien rutiinien kautta voi siis avautua mahdollisuus myös negatiiviselle käytökselle,
oli kyseessä sitten porukassa saadusta
ideasta tai sosiaalisen aseman ja hyväksynnän hakemisesta.
Nuorten ryhmäkäyttäytymiseen voidaankin soveltaa varsin osuvasti Edwin
Sutherlandin (1939) kehittämää eriyttävän oppimisaltistumisen teoriakehystä. Sen perusajatus on, että sosiaalisten
kanssakäymisprosessien kautta voidaan
oppia myös negatiivisia asenteita ja käytösmalleja. Toisin sanoen monen osalta
rikoskäyttäytyminen on opittua toimintaa
matkimalla muita rikollisia tai rikosalttiita henkilöitä. Eriyttävän oppimisalttiuden kehystä sovelletaan usein juuri
rutiinitoimintojen teorian yhteydessä,
sillä rutiinitoimintojen roolia on mahdollista tarkastella sekä tekijän että uhrin
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näkökulmasta.
Kuten edellä totesin, nuorten rikoskäyttäytyminen tapahtuu usein porukassa. Mikäli nuoren sosiaalinen piiri on
sellainen, että joukossa on rikoskäyttäytymiseltään aktiivisempia henkilöitä, tulee
mahdolliseksi se, että myös muut ryhmän
nuoret päätyvät tekemään rikoksia tai
oppivat rikosten tekemiseen vaadittavia taitoja. Toki esimerkiksi Siennick ja
Osgood (2012) ovat todenneet, ettei rikollisuus ole nuorten erityispiirre, vaan
se liittyy nuorten taipumukseen viettää
aikaa erilaisissa sosiaalisissa porukoissa.
Tämä kertoo myös siitä, että nuorten rikoskäyttäytymisen taustalla vaikuttavat
tekijät ovat monitahoiset. Rikollisuutta
selittäviä teoreettisia malleja tuleekin
sovittaa osin limittäin.
Lisäksi rikostrendien muutoksia, oli
kyseessä nouseva tai laskeva trendi, selittäviin tekijöihin voidaan hakea tukea
samoista kriminologian teoreettisista
viitekehyksistä.
Poliisin tietoon tullut
nuorisorikollisuus
Poliisin rikostilastojen valossa nuorten
rikollisuuden määrä on säilynyt varsin
vakiintuneena 2000-luvulla. Vuonna
2000 alle 20-vuotiaiden osuus kaikesta
poliisin tietoon tulleesta rikollisuudesta oli 26 prosenttia, kun vuonna 2015
vastaava luku oli 19 prosenttia (Näsi
& Tanskanen, 2016). Tässä suhteessa nuorten rikoskäyttäytymisen osuus
suhteessa aikuisten rikollisuuteen vaikuttaisi olevan laskusuuntainen.
Vuositasolla voidaan havaita, että koko
2000-luvun osalta kyseessä on ollut varsin aaltomainen kehitys, jossa nuorten
rikososuus suhteessa aikuisten rikososuuteen on vaihdellut muutaman prosenttiyksikön verran (Näsi & Tanskanen 2016).
Kenties oleellisempaa tietoa on eri
rikostyyppien määrällinen kehitys kuluneen kahden vuosikymmenen ajalta.
Varkausrikosten osalta havaitaan selkeä
laskeva trendi, sillä vuonna 1995 poliisin tietoon tuli miltei puolet enemmän
varkausrikoksia kuin vuonna 2015. Laskeva trendi varkauksien osalta on ollut
varsin suoraviivainen koko kuluneen 20
vuoden ajan.
Omaisuusrikosten ja väkivaltarikosten osalta trendi on erilainen. Molempien
rikostyyppien osalta syylliseksi epäiltyjen määrä oli kasvusuunnassa 2000-luvun puoliväliin saakka, jonka jälkeen
havaitaan selkeämmin laskusuuntaan
kääntyvä trendi. Isossa kuvassa voidaan
siis havaita, että poliisin tietoon tulevan
nuorisorikollisuuden yhteinen trendi perinteisten rikostyyppien osalta kuluneen
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kymmenen vuoden aikana on selvästi
laskusuuntainen (katso tarkemmin Näsi
& Tanskanen 2016).
Yleisimmät rikostyypit säilyneet samoina,
rikoskäyttäytymisen teot puolittuneet
Seuraavassa tarkastelen tarkemmin
nuorten rikoskäyttäytymisen kehitystä
valtakunnallisten nuorisorikollisuuskyselyiden tulosten valossa vuosien 1995
ja 2016 väliseltä ajalta. Kyselyssä on siis
tiedusteltu sekä nuorten omasta rikoskäyttäytymisestä että heidän uhrikokemuksistaan. Tässä artikkelissa keskityn
tarkastelemaan kuluneen 12 kuukauden
aikana tapahtuneita tekoja ja niiden kehitystä ajassa.
Taulukossa 1 sivulla 25 esitetään kaikkien 17 rikostyypin ja normirikkomuksen
yleisyys vuosien 1995 ja 2016 välillä.
Vuonna 1995 nuorten tekemiä yleisimpiä normirikkomuksia ja rikoksia olivat
luvaton poissaolo koulusta, koulusta
varastaminen, koulukiusaaminen ja vahingonteko muualla. Vähintään yhteen
näistä teoista oli kuluneen vuoden aikana
syyllistynyt vähintään 20 prosenttia kaikista nuorista.
Verrattaessa tuloksia vuoden 2016 kyselyn tuloksiin havaitaan, että yleisimmät rikoskäyttäytymisen muodot ovat
alkoholin humalajuominen (ei kysytty
vuonna 1995), luvaton verkkolataaminen
(ei kysytty vuonna 1995), luvaton poissaolo koulusta, koulusta varastaminen ja
vahingonteko muulla (Näsi 2016).
Mikäli ei oteta huomioon kyselyjärjestelmään myöhemmällä ajankohdalla
lisättyjä rikostyyppejä, havaitaan, että
yleisimmät rikostyypit ja normirikkomukset nuorten osalta ovat säilyneet samana näinä kahtena mittausajankohtana.
Huomionarvoista sen sijaan on, että rikoskäyttäytymisen laajuus tekojen osalta
on käytännössä puolittunut vuosien 1995
ja 2016 välisenä aikana.
Varastaminen vähentynyt merkittävästi,
Omaisuuden vahingoittaminen laskenut
Kuviossa 1 sivulla 27 nähdään tarkemmin nuorten rikoskäyttäytymisen kehitys varastamisen, väkivallan, omaisuuden vahingoittamisen sekä marihuanan
ja hasiksen käytön osalta samalla aikajaksolla.
Varastamisen ja omaisuuden vahingoittamisen osalta voidaan havaita kaksi
erillistä laskukautta. Ensimmäinen laskukausista ajoittuu vuosien 1995 ja 2001 välille ja toinen vuosien 2012 ja 2016 välille.
Varastamiseen syyllistyneiden osuus on
kuluneen 20 vuoden aikana laskenut 38
prosentista 15 prosenttiin. Omaisuuden
vahingoittaminen, joka yleistyi selväs-

Nuorten rikoskäyttäytyminen
1995-2016.

ti vuosien 2008 ja 2012 välillä, puolittui
vuoden 2016 mittauksessa edelliseen
mittaukseen verrattuna.
Väkivallan ja huumausaineiden osalta trendikäyrä on ollut tasaisempi koko
mittaushistorian ajan. Väkivallan osalta
vuosien 2012 ja 2016 nähdään kuitenkin
selkeää laskua väkivallan ollessa selvästi
alhaisimmalla tasollaan koko mittaushistorian aikana.
Sukupuolittain tarkasteltuna kehitys
on samansuuntainen poikien ja tyttöjen
osalta (katso tarkemmin Näsi 2016).
Uhrikokemusten osalta tietoa on kerätty vuodesta 1998 lähtien, joten niiden
osalta tarkkailtava aikaväli on lyhempi.
Kuviossa 2 oikealla esitetään nuorten
nuorten uhrikokemuksia varkauden, kiusaamisen, väkivallan uhan, väkivallan, ja
uhkaamalla varastamisen (ryöstö) osalta.
Koetun väkivallan uhka, mikä oli yleisin
koetuista rikosuhrityypeistä, pysyi varsin
stabiilina vaikkakin kasvoi hieman aina
vuoteen 2008 asti.
Koetun väkivallan osalta, samoin kuin
kiusaamisen osalta, nähdään melko saman tyyppinen kehityskäyrä vuoteen
2008 asti, jonka jälkeen kaikkien kolmen
osalta uhrikokemusten laajuus on lähtenyt selkeään laskuun.
Varkauksien osalta lievästi nouseva kehityskäyrä jatkui vuoteen 2012 saakka,
jonka jälkeen käyrä on lähtenyt laskuun,
kun taas ryöstön uhriksi joutumisen laajuus on pysynyt varsin vakaalla tasolla
koko mittaushistorian ajan.
Trendien pohdintaa
Olen edellä tarkastellut nuorten rikoskäyttäytymisen ja uhrikokemusten
trendejä kuluneen kahden vuosikymmenen ajalta.
Poliisin tilastojen ja nuorten laajempaa
piilorikollisuutta tarkastelevien nuorisorikollisuuskyselyiden kautta havaitaan
nuorten rikoskäyttäytymisen yleisen
trendin olevan selvästi laskusuuntainen.
Esimerkiksi nuorisorikollisuuskyselyiden
mittaushistoriaa tarkasteltaessa havaitaan
kaksi selkeää rikoskäyttäytymisen laskukautta. Näistä ensimmäinen ajoittuu
2000-luvun alkuun tultaessa, jota seurasi
tilastollisesti tasaisempi vaihe, jonka jälkeen uusi selkeä laskukausi käynnistyi
vuodesta 2012.
Uhrikokemusten osalta trendi on ollut
hieman erilainen, jopa asteittain noususuuntainen vuoteen 2008 saakka, jonka
jälkeen trendi on kuitenkin kääntynyt selvään laskuun. Huomionarvoista on sekä
rikoskäyttäytymisen että uhrikokemusten
osalta se, että vuonna 2016 mitattiin mittaushistorian alhaisimmat prevalenssit
miltei kaikkien rikostyyppien osalta. Mo-

Nuorten
uhrikokemukset
1998-2016.

Rikoskäyttäytymisen laajuus vuosina 1995 –2016,
15–16-vuotiaista
(%)

nen rikostyypin osalta tekijöiden osuus
miltei puolittui viimeisen neljän vuoden
aikana. Uhrikokemusten osalta tähän
meni kahdeksan vuotta.
On pitkään tiedetty, että nuoruusvuosien rikoskäyttäytyminen ei ole anomalia,
vaan iso osa nuorista syyllistyy normien
rikkomiseen ja rikoskäyttäytymiseen kyseisessä elämänvaiheessa.
Valtakunnallisissa nuorisorikollisuuskyselyissä on tutkittu nuorten rikoskäyttäytymisen laajuutta 10 eri rikostyypin
osalta koko sen mittaushistorian ajan (kuviossa 3 yläpuolella). Vuoteen 2012 saakka
vähintään puolet nuorista oli syyllistynyt
rikoskäyttäytymiseen, mutta vuoden 2016
osalta enää joka kolmas nuorista oli syyllistynyt rikokseen tai normirikkomuk-

seen. Lisäksi niiden nuorten osuus, jotka
olivat syyllistyneet yli viiteen rikokseen
kuluneen vuoden aikana, oli enää kaksi
prosenttia.
Vaikuttaakin siltä, että myös rikoskäyttäytymisen laajuus on selkeästi laskussa,
ja varsinkin laajemmasta rikoskäyttäytymisestä (yli viisi tekotyyppiä) on tullut
hyvin marginaalinen ilmiö.
Syitä rikoskäyttäytymisen taustalla
Mikä sitten selittää laskevaa trendiä
nuorten rikoskäyttäytymisessä? Syyt
ovat luonnollisesti monitahoiset, mutta tarkasteltaessa asiaa kriminologisen
teoriakehyksen puitteissa, voidaan nostaa esiin muutamia mahdollisia selityksiä.
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Yksi keskeinen selittävä tekijä nojaa
teknologian nopeasti kasvaneeseen rooliin yhteiskunnassa. Sosiaalinen kanssakäyminen on muuttunut 2000-luvun aikana voimakkaasti uusien teknologioiden
ja erityisesti sosiaalisen median myötä.
Tämä on tarkoittanut käytännön tasolla
myös sitä, että nuorten sosiaalinen kanssakäyminen on siirtynyt entistä enemmän
virtuaaliseen ympäristöön, ja että nuoret
viettävät entistä vähemmän aikaa kasvotusten (ks. Tilastokeskus 2014).
Kärjistäen voidaan esittää, että perinteinen porukassa vietetty aika viikonloppuisin vaikkapa kaupungin keskustassa on
vaihtunut omaan huoneeseen ja sähköiseen kommunikaatioon ja ympäristöön.
Jos muutosta mietitään sosiaalisen
kontrollin kautta, nuoret ovat entistä
enemmän vanhempiensa sosiaalisen
kontrollin piirissä.
Teknologian vaikutus
Teknologia on vaikuttanut vanhempien
rooliin myös niin, että monien vanhempien, ja sitä kautta koko perheen elintaso on noussut. Tämä on tarkoittanut
toisaalta sitä, että vanhemmilla on paremmin mahdollisuuksia olla kotona ja
muodostaa entistä vahvempi sosiaalinen
kontrolli.
Toisaalta elintason nousu on tarkoittanut myös sitä, että nuorilla on enemmän
rahaa käytössään ja vähemmän tarvetta
varastaa. Lisäksi teknologian kontrolloiva
rooli nousee esiin lisääntyneen teknisen
valvonnan myötä, onhan valvontakameroiden, kuten myös vartijoiden määrä
kasvanut merkittävästi tällä vuosituhannella.
Teknologia muodostaa uudenlaisen
ajanviettotavan, joka ei ole sidottu aikaan,
eikä varsinkaan paikkaan.
Rutiinitoimintojen teorian kautta
pohdittuna tämä on tarkoittanut sitä,
että nuorten sosiaalisten arkirutiinien
muutosten myötä he toisaalta viettävät
vähemmän aikaa valvomattomassa tilassa, toisaalta vähemmän aikaa erilaisissa
porukoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että tilaisuus ja todennäköisyys perinteiselle rikoskäyttäytymiselle, sekä uhrikokemuksille laskee.
Eriytyvän oppimisalttiuden kannalta
muuttuneet rutiinit ja vähentyneet sosiaalisen kontaktit tarkoittavat sitä, että
oppimismahdollisuudet ja mahdollisuudet matkia rikosaktiivisten henkilöiden
käytöstä vähenevät samassa suhteessa.
Mitä kaikki tämä sitten käytännössä
tarkoittaa? Voidaanko olettaa, että teknologian myötä nuorten rikoskäyttäytyminen on loppumassa kokonaan? Tuskin
sentään. Sen sijaan teknologia tarjoaa
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alustan kokonaan uudentyyppiselle rikoskäyttäytymiselle ja normien rikkomiselle. Kuvaavaa onkin, että verrattaessa
vuoden 2012 ja 2016 nuorisorikollisuuskyselyn tuloksia, sähköisen kiusaamisen
osalta havaitaan sen yleisyyden pysyneen
käytännössä samalla tasolla (Näsi 2016).
Näin ollen tulevaisuudessa on erityisen
tärkeää ottaa huomioon teknologian roolia rikoskäyttäytymisen taustalla myös
nuorten osalta.
Rikoskäyttäytymisen laskeva trendi
ei ole kuitenkaan sidoksissa pelkästään
teknologiaan ja sen kasvaneeseen rooliin.
Esiin voidaankin nostaa myös perinteisempiä selittäviä tekijöitä. Alkoholi ja sen
rooli rikoskäyttäytymisen taustalla on ollut tiedossa jo pitkään (French & Maclean
2006). Alkoholin roolia voidaan tarkastella esimerkiksi itsekontrollin kautta.
Päihtyminen laskee yksilön itsekontrollin
tasoa ja nostaa samalla todennäköisyyksiä
erilaisen häiriökäyttäytymisen osalta.
Vuoden 1995 nuorisorikollisuuskyselyn
mukaan noin 80 prosenttia nuorista oli
käyttänyt alkoholia kuluneen vuoden aikana, kun vuonna 2016 vastaava luku oli
enää noin 40 prosenttia. Samalla, kun alkoholin käytön yleisyys on laskenut nuorten keskuudessa kuluneen 20 vuoden
aikana, myös alkoholin rooli selittävänä
tekijänä nuorten rikoskäyttäytymisen
taustalla on laskenut selvästi (Näsi 2016).
Muuttuvat asenteet
Tämän lisäksi nuorten asenteissa vaikuttaa tapahtuneen merkittäviä muutoksia.
Tarkasteltaessa nuorten asenteita suhteessa muiden nuorten tekemiin rikoksiin havaitaan, että vuonna 1995 miltei
70 prosenttia nuorista oli muun muassa
sitä mieltä, että nuorten rikoskäyttäytyminen oli normaalia käytöstä murrosiässä. Vuonna 2016 samoin ajatteli enää 30
prosenttia nuorista (Näsi 2016).
Nuorten suhtautuminen normirikkomuksiin ja rikoskäyttäytymiseen on
muuttunut selvästi kielteisempään suuntaan, joten rikoskäyttäytymisen mahdollinen positiivinen vaikutus esimerkiksi
yksilön sosiaalisen asemaan muiden
nuorten silmissä on katoamassa. Tämä
vaikuttaa esimerkiksi yksilön haluun tai
mielenkiintoon oppia rikoskäyttäytymisen malleja, sillä rikoskäyttäytymisestä
saatavat edut sosiaalisessa kontekstissa
ovat entistä vähäisemmät, elleivät jopa
kielteiset.
Trendi on laskusuunnassa,
teknologian roolia pohdittava enemmän
Nuorten rikoskäyttäytymisen trendi on
viime vuosien osalta selvästi laskusuun-
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tainen sekä poliisin tietoon tulleen virallisen rikostiedon että piilorikollisuutta
laajemmin tarkastelevien valtakunnallisten nuorisorikollisuuskyselyiden valossa. Puhtaasti tilastojen perusteella
tarkasteltuna nuoret ovat tuskin koskaan olleet yhtä kilttejä, ainakin, jos
asiaa mitataan pelkästään perinteisen
rikoskäyttäytymisen valossa. Uhrikokemusten yhtälailla laskeva trendi omalta
osin tukee tätä havaintoa.
Haettaessa syitä nuorten rikoskäyttäytymisen positiivisen kehityksen taustalla
voidaan nojata kriminologiseen teoriakehykseen. Yleisen kriminologisen tiedon valossa tällaiset muutokset liittyvät
yleisesti ottaen sekä kontrollirakenteen,
että tilaisuusrakenteen muutoksiin, mutta
toisaalta myös yhteiskunnassa vallitseviin
asenteellisiin muutoksiin.
Kontrollirakenteella viitataan tässä yhteydessä ensisijaisesti erilaisiin valvonnan
mekanismeihin, kuten ihmisten yleiseen
ilmoittamisalttiuteen, mutta kasvavissa
määrin myös lisääntyneeseen vartijavalvontaan sekä tekniseen valvontaan, kuten
valvontakameroiden läsnäoloon.
Tilaisuusrakenteen muutoksilla viitataan esimerkiksi juuri teknologian kasvaneeseen yhteiskunnalliseen rooliin.
Tällä voidaan tarkoittaa ajankäytöllisiä
aspekteja, kuten teknologian vaikutuksia
muutoksiin sosiaalisessa kanssakäymisessä tai sen lisääntynyttä viihdekäytöllistä
roolia näin ollen muokaten nuorten arkirutiinien virtaa.
Toisaalta teknologian roolia voidaan
tarkastella sen tarjoamien uusien rikosmahdollisuuksien kautta. Onkin
tärkeää jatkossa seurata teknologian ja
rikoskäyttäytymisen suhdetta entistä tiiviimmin, jotta voidaan tarkastella sitä,
onko nuorten laskevan rikosaktiivisuuden
taustalla esimerkiksi osittain eräänlainen
siirtymäefekti, jossa uusi teknologia korvaa perinteisen rikollisuuden muotoja ja
mahdollistaa samalla kokonaan uudentyyppisiä rikoksia.
Toisaalta tarkasteltaessa nuorten asenteita muun muassa muiden nuorten tekemien rikosten osalta voitiin havaita
merkittäviä muutoksia siinä, kuinka
hyväksyttävänä tämäntyyppinen käyttäytyminen koettiin.
Vaikuttaakin siltä, että juuri nuorten
asennemuutokset ovat keskeinen tekijä siinä, kuinka mielekkäänä ja ennen
kaikkea palkitsevana rikoskäyttäytyminen koetaan. Näin ollen vaikka teknologian rooli nyky-yhteiskunnassa on entistä keskeisempi, on tärkeää tarkastella
rikoskäyttäytymistä selittäviä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman
laaja-alaisesti. ■

LITIUMAKUSTOJEN

paloturvallisuus ja kohdesuojaus
Sähköisten laitteiden yleistyminen jokapäiväisessä elämässämme on tuonut kodit ja työpaikat täyteen erilaisia akkukäyttöisiä laitteita sekä akkuja ja niiden latureita. Viime aikoina näiden on epäilty
aiheuttaneen erilaisia tulipaloja. Pelastusopistolla on tehty palonsyyhyn liittyviä rekonstruktioita.
TEKSTI MARKO HASSINEN JA TUOMAS KUIKKA, Pelastusopisto, PASI KOVANEN, Metropolia ammattikorkeakoulu

N

ykyisissä litiumakustoissa on paljon energiaa pakattuna suhteellisen pieneen tilaan. Palaessaan
energian vapautuminen tuottaa korkeita
lämpötiloja ja pitkiä liekkisuihkuja, jotka helposti sytyttävät muita materiaaleja
ja rakenteita. Erityisesti sylinteriakkujen sisään muodostuu myös painetta,
joka purkautuu räjähdyksenomaisesti
aiheuttaen palavia heitteitä jopa parinkymmenen metrin etäisyydelle. Kuluttajatuotteissa riskejä voi vähentää huomattavasti ohjeen mukaisella käytöllä
sekä valvotulla latauksella. Suuritehoisia akkulaitteita, kuten tasapainoskoottereita, ei tulisi ladata asuintiloissa lainkaan.
Suuremmassa mittakaavassa akkujen
ja akustojen paloturvallisuus tulee vastaan suurissa akustoissa, joita käytetään
liikennevälineissä ja uusiutuvan energian

varastoinnissa. Uusiutuvia energiamuotoja, kuten vaikkapa aurinkoenergiaa, on
varsin vaikea tuottaa tarvetta vastaavalla tavalla, vaan energian kulutuksen ja
tuotannon huippukohdat sattuvat usein
ajallisesti siten, että energiaa on tarve
varastoida.
Sekä liikennevälineissä että energian
varastoinnissa akustot ovat sekä kooltaan että energiamäärältään aivan toista
luokkaa kuin kuluttajaelektroniikassa.
Tällaisissa akustoissa sekä akkujen rakenne (akkukemia) että niiden käyttöä
säätelevä elektroniikka ovat turvallisuuden kannalta ratkaisevassa asemassa.
Pelastusopistolla on tehty suuri joukko
erilaisia testejä tällaisten suurten akustojen paloturvallisuuden sekä sammutusjärjestelmien osalta. Tämä artikkeli pyrkii
antamaan yleistajuisen esityksen akustojen turvallisuudesta ja niihin sopivista

sammutusjärjestelmistä sekä soveltuvista
kohdesuojausjärjestelyistä.
Erityisesti testeissä on havaittu, että
osaa akkujärjestelmiin markkinoitavista
kohdesuojausjärjestelmistä tulee harkita
tarkasti niihin mahdollisesti liittyvistä
riskeistä johtuen.
Litiumakun rakenne
ja komponentit
Litiumakkuja on periaatteellisesti kahta
tyyppiä, ladattavia akkuja (secondary lithium battery) ja ei-ladattavia paristoja
(primary lithium battery). Käsittelemme
tässä artikkelissa vain ladattavia akkuja,
mutta on syytä huomioida, että litiumparistojen palossa kyseessä on metallipalo,
jossa vettä ei sovi käyttää sammutteena.
Litiumparistoissa anodimateriaali on
litiummetallia. Näissä paloissa sopiva
sammute on jokin metallipalosammute,
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pettäessä saattaa syntyä kauaskin lentäviä
heitteitä.

Kuva 1: Akun ylilataus hetki ennen syttymää ja sen aikana lämpökameralla kuvattuna.

esimerkiksi D-luokan sammute tai vaikkapa kuiva hiekka tai sementti.
Akut voidaan jakaa rakenteen mukaan
sylinteriakkuihin, prismaattisiin ja pussikennoakkuihin. Pussikennoakkuja käytetään muun muassa energiavarastoissa
ja sähköautojen akustoissa. Sylinteriakkuja puolestaan käytetään esimerkiksi
sähköautoissa, tietokoneiden akuissa ja
erilaisissa sähkötyökaluissa. Prismaattisia
akkuja löytyy muun muassa matkapuhelimista ja kameroista.
Ladattavat litiumakut (litium-ioni ja
litium-polymeeri) koostuvat anodista (negatiivinen elektrodi), katodista (positiivinen elektrodi) sekä elektrolyyttiliuoksesta. Anodi on yleisimmin kupariytiminen
grafiitti ja katodin materiaali vaihtelee,
ollen yleensä alumiiniytiminen litiumin,
mangaanin, koboltin tai rautafosfaatin
oksidi. Testeissä pääosin käytetyssä NMC
(nikkeli-mangaani-koboltti) kemiassa
katodin materiaali on nikkeli-mangaani-kobolttioksidi Li(Ni0,33Mn0,33Co0,33)O2.
Elektrolyytti koostuu liuotinaineesta
ja johdesuolasta, joka yleisimmin on litiumheksafluorofosfaattia (LiPF6). Muita
käytettyjä suoloja ovat litiumhexafluoroarsenaattimonohydraatti LiAsF6, litiumperkloraatti LiClO4 sekä litumtetrafluoroboraatti LiBF4 [3]. Liuotinaineita
on useita, yleensä karbonaatteja, kuten
etyleenikarbonaatti (EC), dietyylikarbonaatti (DEC), dimetyylikarbonaatti
(DMC), propyleenikarbonaatti (PC) tai
etyylimetyylikarbonaatti (EMC). Näiden
liuottimien ominaisuudet ovat osaltaan
vaikuttamassa akkujen paloturvallisuuteen.
Toimintaperiaate litiumioniakuissa
on kaikissa sama, anodilta litium siirtyy
akun purkautuessa katodille ja varauksen
yhteydessä päinvastaiseen suuntaan. Purkautuessaan litium luovuttaa elektronin
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katodille ja siirtyy elektrolyytin kautta
anodille, jossa se saa elektroninsa takaisin. Virtapiirissä elektronit siirtyvät katodilta anodille.
Akkukemian ja varaustilan
vaikutus palokäyttäytymiseen
Akkujen paloturvallisuuteen vaikuttaa
huomattavasti sekä käytetty elektrolyytti että katodissa käytetty metallioksidi.
Tätä yhdistelmää kutsutaan akkukemiaksi. Erilaisilla akkukemioilla on erilaisia ominaisuuksia muun muassa sen
suhteen, paljonko energiaa akku pystyy
varastoimaan. Varauskykyä kuvataan
yleensä painon suhteessa Wh/kg. Tavanomaiset kemiat pystyvät varastoimaan 120–150 wattituntia kiloa kohden.
Monissa käyttötarkoituksissa akun
kokoa ja painoa on tarve rajoittaa, joten
valinta kohdistuu akkukemioihin, joiden
energiatiheys on suurin. Nämä kemiat
ovat kuitenkin myös riskialttiimpia paloturvallisuuden näkökulmasta. Tehdyissä
testeissä LFP-kemia todettiin varsin turvalliseksi, eikä ylilatauksellakaan saatu
akkupusseja syttymään. NMC-kemian
akut syttyivät varsin voimakkaasti ja palotapahtuma oli verraten raju.
Myös akun varausasteella (SOC, State of
Charge) on merkitystä palon voimakkuuteen. Mitä täydemmäksi akku on ladattu, sitä voimakkaampia ovat palamisessa
tapahtuvat reaktiot. Tämä on loogista,
kun ajatellaan, että akun lataaminen on
energian syöttämistä akkuun ja purkautuneesta akusta energiaa on otettu ulos.
Uhkana Thermal runaway
Litiumioniakun terminen karkaus eli
thermal runaway syntyy, kun akusto
saavuttaa tietyn akkukemialle ominaisen lämpötilan. Terminen karkaus on
reaktiosarja, joka yleensä johtaa akun
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sisäisen paineen kasvuun, elektrolyyttien kaasuuntumiseen ja akun repeämiseen. Riippuen akkukemiasta, repeytyvästä akusta purkaantunut kaasu syttyy
palamaan lyhytkestoisina liekkisuihkuina. Tietyn vaiheen ylitettyään reaktio
ei pysähdy, vaan jatkuu eksotermisten
reaktioiden ketjuna.
Terminen purkaus on ketjureaktio,
jossa reaktion eri vaiheiden tapahtumat
kasvattavat akun sisäistä lämpötilaa ja
painetta aikaansaaden reaktion seuraavan vaiheen. Pelastusopistolla tehdyissä
testeissä käytetyllä NMC-kemialla varustettujen akkujen terminen karkaus
käynnistyi ylilatauksella akun lämpötilan
noustua noin 80 asteeseen.
Termisessä karkauksessa on useita vaiheita, joissa akussa tapahtuu muutoksia.
Reaktioketjussa voidaan erottaa seuraavat neljä askelta: 1) Elektrodien pinnalla
oleva elektrodien hajoamista estävä SEI
(solid-electrolyte interface) -kerros hajoaa
eksotermisessä reaktiossa, 2) Elektrolyytti
ja litioitu grafiitti alkavat reagoida keskenään eksotermisesti. Reaktiossa syntyy
palamiskelpoisia kaasuja, 3) positiivisen
materiaalin ja elektrolyytin eksoterminen
reaktio käynnistyy. Reaktiossa vapautuu
happea akun sisälle, 4) elektrolyytti alkaa
hajota ja muodostaa palavia kaasuja.
Reaktioiden aikana akun sisäinen paine
kasvaa ja jossain vaiheessa akun rakenteet
pettävät, jolloin kuumat palamiskelpoiset
kaasut, reaktioissa syntynyt happi sekä
elektrolyytti vapautuvat. Usein tämä tapahtuu siten, että ensiksi akusta vapautuu
näkyviä kaasuja (venting) ja myöhemmässä vaiheessa liekkejä (kuva 1 tämän sivun
yläosassa). Usein hieman ennen kaasujen
vapautumista akusta kuulu napsahtava
ääni rakenteen pettäessä. Sylinteriakut pidättävät kasvavaa painetta verraten hyvin.
Testeissä havaittiin, että niiden rakenteen

Akuston palon sammuttaminen
Ladattavien sekundääristen akkujen
sammuttamiseen parhaat sammutteet
ovat vesi ja sammutusvaahdot. Sammutusjauheen ja hiilidioksidin on todettu
olevan tehottomia palon sammuttamisessa.
Suuremmissa akustoissa olennaista on
saada terminen karkaus pysähtymään,
jotta se ei leviä akuston pusseista tai
sylintereistä toiseen. Ilman rajoittavia
toimenpiteitä ja termistä karkausta rajoittavia rakenteita karkaus etenee akustossa, kunnes koko akusto on tuhoutunut.
Metropolia AMK:n Pelastusopistolla tekemissä testeissä havaittiin, että molemmilla sammutteilla sammutettaessa syntyi huomattavasti vähemmän kloori- ja
fluorivetyhappoa kuin vapaassa poltossa.
Akkupalossa syntyvät ihmiselle
haitalliset yhdisteet
Litiumioniakkujen paloissa syntyy varsin runsaasti terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista merkittävin on fluorivetyhappo, kemialliselta merkinnältään HF.
Tekemissämme testeissä Työterveyslaitoksen mittaamat fluorivetyhapon
pitoisuudet ylittivät moninkertaisesti
15 minuutin HTP (haitalliseksi todettu
pitoisuus) -arvon. Testeissä ylilatauksella aiheutetuissa paloissa syntyneet
pitoisuudet olivat suuremmat kuin rikkovassa testissä, jossa akku lävistettiin
naulaimen naulalla.
Hiilimonoksidin (häkä) arvot olivat
testeissä erityisen korkeita. Hiilimonoksidin välittömästi hengenvaarallinen arvo
(IDHL, Immediately Dangerous to Life
or Health) on 1200 ppm, kun testeissä
mitatut maksimiarvot saavuttivat 6700
ppm. Myös metalleista mangaanin, koboltin ja kromin pitoisuudet ylittivät monikertaisesti niille haitalliseksi tunnetut
pitoisuudet (HTP).
Näiden mittausten valossa on selkeää,
ettei tilassa voi oleskella ilman suojaimia
ja sammutustehtävällä on suojauduttava
paineilmahengityslaitteella.

Palavat kaasut
vapautuvat akkupalossa
Akkupaloissa vapautuu palavia kaasuja,
kuten metaania, etaania, propaania ja
butaania. Lisäksi vapautui elektrolyytissä käytettäviä etyylimetyylikarbonaattia, dietyylikarbonaattia sekä dimetyylikarbonaattia. Nämä kaikki ovat syttyviä
tai herkästi syttyviä kaasuja. Hiilimonoksidi, jota myös vapautui testeissä,
on erittäin herkästi syttyvä kaasu ja sen
ilmaseos on räjähtävä.
Suuri osa palavista kaasuista palaa akkupalon yhteydessä, mutta tilanne, jossa
hapen saanti on rajattu tai muu syy estää
palamisreaktion, voi tilaan kertyä vaarallinen määrä räjähtäviä kaasuja. Tällaisten
tilanteiden välttäminen on turvallisuuden
kannalta ensiarvoisen tärkeää, koska on
täysin mahdollista, että tilaan syntyy syttymiskelpoinen ilma-kaasuseos. Tilaan
menevä sammuttaja voi tuoda mukanaan
riittävän määrän happea, jolloin voi syntyä räjähtävä ilma-kaasuseos.
Liekkipalon edellytykset ja
kaasujen syttymisrajat
Liekkipalolla on neljä perusedellytystä,
jotka ovat happi, palava aine, riittävä
lämpötila ja häiriintymätön kemiallinen
reaktio. Kiinteän aineen hehkupaloon
riittävät kolme ensimmäistä (kuva 2
tämän sivun alalaidassa). Palotapahtumassa, jossa on kuituisia aineita, molemmat palamiset voivat tapahtua yhtä
aikaa. Esimerkkinä tällaisesta palosta
toimii hyvin tavallinen puun palaminen. Kun tällaisesta palotapahtumasta poistetaan ketjureaktio esimerkiksi
sammutusjauheella (inhibiittori), jää
hehkupalon edellytykset jäljelle, ja puu
jatkaa palamistaan hiilloksena.
Liekkipalo tapahtuu kemiallisena reaktiona kaasufaasissa. Kiinteiden aineiden
liekkipalo vaatii pyrolysaatioksi kutsutun
tapahtuman, jossa lämpö irrottaa kiinteästä aineesta palamiskelpoisia kaasuja
ja itse palotapahtuma tapahtuu näiden
kaasujen ja ilman seoksessa. Kaasufaasissa olevien palamiskelpoisten yhdisteiden
palotapahtuma on monivaiheinen kemi-

Kuva 2. Hehkupalon ja liekkipalon edellytykset.

allinen tapahtuma, joka voidaan estää
sopivalla inhibiittorilla. Perinteinen esimerkki tällaisesta on sammutusjauhe.
Uudemmat aerosolisammutteet toimivat
samalla periaatteella.
Palavilla kaasuilla syttymisrajat
Palavilla kaasuilla on kullekin kaasulle
ominaiset syttymisrajat. Alempi syttymisraja tarkoittaa sellaista kaasun ja ilman seosta, jota laihempi seos (pienempi suhteellinen palavan kaasun osuus)
ei pysty palamaan. Vastaavasti ylempi
syttymisraja tarkoittaa seosta, jota rikkaampi (suurempi suhteellinen palavan
kaasun osuus) seos ei ole palamiskelpoinen.
Ilma koostuu 78 prosenttia typestä, 21
prosenttia hapesta ja 1 prosentti muista
kaasuista. Typpi on inertti kaasu eli se
ei osallistu palamiseen. Palamistapahtumassa kuitenkin olennaisena osana on
riittävän lämmön ylläpitäminen ja näin
ollen paloreaktion täytyy lämmittää myös
tämä inertti typpi riittävään lämpötilaan,
jotta reaktio jatkuisi. Alempi syttymisraja perustuu näin ollen pääosin ilman
ominaisuuksiin. Mikäli paloreaktiot ovat
”liian harvassa”, liian suuri suhteellinen
osuus syntyvästä lämpöenergiasta katoaa
inerttien kaasunosien sekä palotapahtumassa ylijäävän hapen lämmittämiseen
eikä energia riitä palamisen ylläpitämiseen. Metaanin paloreaktio, jossa mukana
reaktioon osallistumaton typpi on kuvattu
alla olevassa kaavassa:
CH4 + 2O2 + 79/21 × 2N2 -> CO2 + 2 H2O
+ 79/21 × N2
Olennaista on huomata, että 79/21-osuus
typpeä tulee myös lämmittää sellaiseen
lämpötilaan, että palaminen voi jatkua.
Yllä olevassa kaavassa on kyseessä ideaalitilanne, jolloin kaikki happi ja polttoaine kulutetaan, eikä kumpaakaan jää
käyttämättä. Suhdetta muutettaessa jompaakumpaa jää käyttämättä, ja palamisen tehokkuus kärsii. Kun seos muuttuu
liian rikkaaksi, jää typpeä ja palamatonta
polttoainetta, joka toimii samalla tavalla
termisenä painolastina kuin liian laihassa
seoksessa. Esimerkkinä käytetyn metaanin
syttymisrajat ovat 5–15 tilavuusprosenttia.
Akustoissa liuottimena käytetyn dietyylikarbonaatin (C5H10O3 tai (C2H5O)2CO)
syttymisrajat ilmassa ovat 1,4 ja 11,0 tilavuusprosenttia.
Erityisesti hapen osapaineen muutos
paloilmassa muuttaa yllä kuvattuja olosuhteita. Yleisesti hapen tilavuusprosentin pudotessa 16 prosenttiin, liekkipalo
lakkaa. Vastaavasti osapaineen nousu
kiihdyttää paloa nopeasti. Myös lämpötilan nousu edesauttaa palamista ja kaasun
kuumentaminen etäännyttää syttymisra-
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Kuva 3. Akkupussin ylilatauksen aiheuttama
kaasupurkauma.
joja, jolloin alempi syttymisraja laskee ja
ylempi nousee. Tämä selittyy sillä, että
reaktioon osallistumaton terminen painolasti omaa jo valmiiksi lämpöenergiaa ja
sen lämmittäminen kuluttaa siten vähemmän palamisessa vapautuvaa energiaa.
Kohdesuojauksen rakentaminen
Litiumioniakkuja suojaa usein BMS
(Battery Management System) -järjestelmä, joka valvoo akun kenno-jännitteitä, -lämpötiloja, akuston virtaa ja
eristysvastusta. BMS:n tarkoitus on estää akuston ylilataus, kennojännitteiden
epätasapaino, ylilämpötilat sekä valvoa
kennokohtaisia turvarajoituksia, kuten
liian suuria kuormitus- tai latausvirtoja. Tämä järjestelmä saattaa olla osa
akustoa tai pienemmissä akuissa akun
latauslaitteeseen rakennettu. Termisen
karkauksen estämiseksi akusto pyritään
pitämään riittävän alhaisessa lämpötilassa. BMS auttaa tässä omalta osaltaan
ja akustoihin voidaan myös rakentaa
erillisiä jäähdytyksiä.
Tehdyissä sammutuskokeissa todettiin
sekä pienipisaraisen veden että kuivavaahdon toimivan hyvin järjestelmän
sammuttamisessa. Palotapahtuma on siinä määrin nopea, ettei varsinaisen palon
sammuttaminen ollut tavoitteena, vaan
sammuttaminen toteutettiin epäsuorasti siten, että sammutteella jäähdytetään
akustoa tavoitteena katkaista termisen
karkauksen eteneminen akustossa. Huomioiden, että terminen karkaus tuottaa
omaa happeaan, on palamisreaktion estäminen haastavaa. Testeissä kokeiltiin
myös inhibitioon perustuvaa aerosolisammutetta ja havaittiin sen olevan hyvin riskialtis sammutustapa.
Aerosolisammutteet kohdesuojauksessa
Aerosolisammutteet perustuvat liekkipalon neljännen perusedellytyksen,
häiriintymättömän kemiallisen reaktion
katkaisemiseen. Useimmissa järjestel32
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Kuva 4. Akkukennosta purkautuneiden palamiskelpoisten
kaasujen humahdus.
missä lähtöaineena on kaliumnitraatti
(KNO3), josta reaktiotuotteena syntyy
vapaita kaliumradikaaleja K, jotka toimivat kemiallisena sammutteena. Kaliumradikaalit sitoutuvat liekkipalossa
syntyviin vapaisiin radikaaleihin (-O),
(-H) ja (-OH), minkä seurauksena tulipalon ketjureaktio katkeaa. Kaliumin
sitoutumisreaktio on endoterminen, eli
se sitoo lämpöenergiaa tilasta. Tehdyissä
testeissä huoneistopalossa on havaittu,
että huoneen lämpötilaerot tasoittuvat
siten, että huoneen yläosan lämpötila
laskee, ja vastaavasti lämpötila lähellä
lattiaa nousee.
Aerosolisammuttimien toiminnassa
olennaista on riittävä kaliumpitoisuus.
Yleisesti ottaen yli 60 g/m3 pitoisuudet
estävät liekkipalon. Mikäli tila ei ole tiivis
tai kaliumpitoisuus muusta syystä pääsee
putoamaan tämän rajan alle, liekkipalon
edellytykset palaavat. Pelastusopistolla
tehdyssä testissä noin kuutiometrin kokoisessa suljetussa tilassa yliladattiin yksittäistä pussikennoa. Tilaan oli asennettu
aerosolisammuttimia, joista ensimmäinen
laukaistiin ennen kuin kennopussi puhkesi sen saavutettua 95 asteen lämpötilan.
Lämpötilan noustua edelleen kennopussi
alkoi päästää reaktiotuotteita tilaan (kuva
3 sivun yläosassa). Kokeen tarkoituksena oli laukaista toinen aerosolisammutin
kennon sytyttyä ja seurata sammutusvaikutusta. Tilassa olleet kaasut kuitenkin
syttyivät humahtaen palamaan (kuva 4
sivun yläosassa) aiheuttaen tilaan nopean
paineen nousun. Paineen nousu katkaisi
toisen kuormaliinoista, joilla tilan yksi
seinä oli kiinnitetty.
Aerosolisammutin sammuttaa liekkipalon kaliumpitoisuuden ollessa riittävä,
mutta litiumioniakustoissa olennainen
termisen karkauksen pysäyttäminen
vaatii myös akuston jäähdyttämistä. Tähän tarkoitukseen aerosoli ei tuo apua.
Olennaisesti suurin riski aerosolien, kuten muidenkin inhibiittoreiden käytössä
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tässä käyttötarkoituksessa on syttymiskelpoisten kaasujen kertyminen tilaan.
Kennopussi päästää näitä kaasuja ulos jo
paljon ennen varsinaista syttymistapahtumaa, ja näin ollen tilan paine nousee.
Mikäli tilassa on purkausaukkoja, pääsee
osa aerosolista tuulettumaan tilasta, jolloin kaliumin pitoisuus laskee. Termisen
karkauksen luonteesta johtuen syttymislähteitä tilassa on ajoittain, joten mikäli
rajattuun tilaan pääsee kehittymään syttymiskelpoinen ja valmiiksi sekoittunut
seos, voi siinä syntyä voimakas humahdus, joka tuottaa nopean paineen nousun.
Suojausmenetelmä akkukemian mukaan
Suurten litiumioniakustojen kohdesuojauksessa on siis syytä huolellisesti
suhteuttaa suunniteltu suojausmenetelmä käytettyyn akkukemiaan. Eritoten
liekkipalamisen vaatiman kemiallisen
ketjureaktion estäviä inhibiittoreita on
suositeltavaa välttää, ellei muilla menettelyillä varmistuta siitä, että syntyvät
palavat seokset eivät pääse syttymisrajojen sisälle. Suurten akustojen osalta
tulee laskea, kuinka suuri osa akustosta
voi osallistua termiseen karkaukseen ja
voivatko niistä vapautuvat palavat kaasut
muodostaa syttyvän seoksen tilan koko
huomioiden. Koska akuissa käytetyt
liuotteet eivät ole tavanomaisesti käytössä polttoaineina, on niiden palokäyttäytymistä tutkittu verraten vähän. Tämä
problematiikka ei välttämättä rajaudu
inhibitioon perustuviin sammutteisiin,
vaan tulee huomioida muitakin sammutusmenetelmiä käytettäessä. Tehdyissä
kokeissa muilla sammutteilla humahdusta ei syntynyt, mutta koeasetelma oli
myös erilainen.
Kohdesuojauksessa suositeltavaa olisi antaa akusta purkautuvien palavien
kaasujen palaa vapaasti, jolloin syttymiskelpoinen seos ei synny niin helposti, ja
keskittyä lähtökohtaisen ongelman eli
termisen karkauksen pysäyttämiseen. ■

