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Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on yhteistoiminnallisen hallinnan tutkimuksen näkökulmasta tutkia millä
tavoin Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumit ovat muodostuneet ja
mitkä seikat ovat siihen vaikuttaneet. Tutkimus pohjautuu Yinin (2003) tapaustutkimuksen
replikoinnin logiikkaan, jota hyödynnettiin kahden esimerkkitapauksen tarkasteluun.
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluita toteuttamalla, joiden myötä pyrittiin luomaan
ymmärrystä Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaan
osallistuneiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin turvallisuustoimijoiden yhteistoimintaa
koskevista kokemuksista ja näkemyksistä. Sekä alueellisen että kansallisen varautumisen
prosessien laajemmaksi hahmottamiseksi haastateltiin lisäksi valtion alue- ja keskushallinnon
edustajia. Asiantuntijahaastatteluiden tarkoituksena oli etenkin lisätä ymmärrystä siitä, miten
yhteistyöfoorumeiden toiminta on alueilla käynnistynyt, millaisia prosesseja foorumityöskentelyyn
sisältyy sekä millaisena sektorit ylittävä yhteistyö alueellisen varautumisen ja turvallisuuden
kysymyksissä näyttäytyy. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin Emerson, Nabatchi ja Baloghn
(2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivista viitekehystä soveltuvin osin. Lisäksi
hyödynnettiin Emerson ja Nabatchin (2015) yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien muodostumista
kuvailevaa typologiaa. Tulokset osoittavat, että Etelä-Karjalan yhteistyöfoorumin voidaan katsoa
kuuluvan oma-aloitteisesti muodostettuihin yhteistoiminnallisen hallinnan regiimeihin, kun taas
Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumin voidaan katsoa ennen sote- ja maakuntauudistuksen
kaatumista kuuluneen nk. ulkoa johdettuihin regiimeihin. Ulkoinen häiriö järjestelmän kontekstissa
aiheutti kuitenkin Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumin siirtymisen oma-aloitteisesti muodostettuihin
regiimeihin, luoden yhteistoiminnalle jälleen uudenlaisia haasteita. Yhteistoimintaan ohjaavat ajurit
auttavat lisäksi ymmärtämään yhteistoiminnan käynnistymiseen vaikuttaneita seikkoja, joista
aloitteellinen johtajuus nousi erityisen merkittäväksi molemmilla alueilla. Tutkimus osoittaa, että
sektoreiden rajat ylittävän yhteistoiminnan kehittymistä ei tulisi tarkastella lineaarisena prosessina.
Viitekehyksen mukaisesti esitetään sen sijaan, että turvallisuustoimijoiden väliset yhteistoiminnan
dynamiikat koostuvat kolmesta keskenään vuorovaikutuksessa olevasta syklisestä prosessista, eli
“periaatteellisesta” osallistumisesta, jaetusta motivaatiosta ja yhteistoiminnallisista valmiuksista.
Yhteistoiminnan dynamiikoiden sisäiset elementit auttavat lisäksi selittämään niitä seikkoja, jotka
ovat vaikuttaneet Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeihin
osallistuvien turvallisuustoimijoiden välisen verkostoyhteistyön kehittymiseen.
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1 JOHDANTO
Suomessa varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin nykyisin

nopeatempoisessa ja alati muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa perinteisten uhkien rinnalle

on noussut lisäksi muun muassa ilmastonmuutoksen, hybridivaikuttamisen ja

tartuntatautien myötä kasvavia globaaleja riskitekijöitä. Uudenlaiset haasteet vaativat

tiiviimpää turvallisuustoimijoiden välistä sektorit ylittävää yhteistyötä, jonka myötä yhä

useammilla alueilla Suomessa on muodostumassa viranomaisten, elinkeinoelämän ja

järjestöjen välisiä yhteistoimintaliittymiä, eli varautumisen yhteistyöfoorumeita,

vastaamaan alueellisen varautumisen monimuotoisiin haasteisiin.

1.1 Tutkimuksen tausta

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella millä tavoin Etelä-Karjalan turvallisuus- ja

valmiustoimikunta (jatkossa EKTURVA tai Etelä-Karjalan varautumisen

yhteistyöfoorumi) ja Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi (jatkossa Etelä-Pohjanmaan

varautumisen yhteistyöfoorumi) ovat verkostoituneet ja mitkä seikat ovat siihen

vaikuttaneet. Tutkimus kuuluu yleisen valtio-opin tieteenalaan ja tarkemmin ottaen

julkisen hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen alaisuuteen, jonka vuoksi tutkimuksen

fokuksena on alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit esimerkkeinä julkisen sektorin

uudistumisesta ja siirtymisestä perinteisistä “hallinnon” johtamismenetelmistä kohti

“hallintaa”. Julkisten organisaatioiden sisäisten prosessien kehittämisen ja tehostamisen

sijaan hedelmällisemmäksi koetaan tänä päivänä sellaisten instrumenttien tarkastelu, jotka

mahdollistavat julkisen sektorin päämäärien toteuttamisen, eli esimerkiksi erilaisten

sektoreiden rajat ylittävien yhteistyörakenteiden hallinnan (ks. esim. Osborne, 2010).

Seuraavaksi esittelen tutkimukselle asettamani tutkimustehtävät sekä yksityiskohtaisemmat

päämäärät. Viimeisessä alaluvussa kerron tarkemmin tutkielman kulusta.

5



1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä kahden Suomessa toimivan alueellisen

varautumisen yhteistyöfoorumin synnystä ja kehityksestä sekä foorumeissa tapahtuvan

sektorit ylittävän yhteistoiminnan dynamiikoista. Tutkielman aineiston analysointiin

sovellan Emersonin, Nabatchin ja Baloghn integratiivista viitekehystä (2012) jonka he ovat

kehittäneet yhteistoiminnallisen hallinnan tarkempaa tutkimusta varten. Valitsin

tutkimuksen kohteeksi alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit, sillä ne ovat

erinomainen esimerkki Emersonin, Nabatchin ja Baloghn tarkoittamasta

yhteistoiminnallisesta hallinnasta, jossa tietyn alueen viranomaiset sekä muiden

mahdollisten sektoreiden edustajat tuodaan yhteen ratkomaan sellaisia ongelmia, joita ei

muuten olisi mahdollista ratkoa (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Tämän tutkimuksen kohteena olevat alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit tuovat

tarkemmin ottaen yhteen alueiden varautumisen kannalta kriittiset julkisen hallinnon

edustajat ja viranomaiset, järjestöt sekä yksityisen sektorin toimijat, jotka kokoontuvat

saman pöydän ääreen kartoittamaan paikallisen alueen riskejä sekä suunnittelemaan alueen

varautumista erilaisten häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Koska alueellisia

yhteistyöfoorumeita on perustettu Suomeen jo useita, jo lähes jokaiseen maakuntaan,

rajaan tutkielman käsittämään erityisesti Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen

yhteistyöfoorumeita (ks. tarkemmat perustelut luvusta 4.2). Varautumisen

yhteistyöfoorumeiden erityispiirteenä on se, että niiden toiminta perustuu

vapaaehtoisuuteen, ei pakottavaan lainsäädäntöön. Tämä tekeekin niistä erityisen

mielenkiintoisia tutkimuskohteita juuri yhteistoiminnallisen hallinnan (collaborative

governance) näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin, jotka

pohjautuvat Emersonin, Nabatchin ja Baloghn yhteistoiminnallisen hallinnan

integratiiviseen viitekehykseen (2012):
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Miten Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen
yhteistyöfoorumit ovat verkostoituneet ja millaiset seikat ovat siihen
vaikuttaneet?

Millaisia eroja verkostoitumiseen johtaneissa seikoissa on nähtävissä
yhteistyöfoorumeiden välillä?

1.3 Tutkielman kulku

Tutkielman seuraavassa luvussa esittelen yleisesti varautumisen toimintaa ja rakenteita

sekä varautumisen yhteistoiminnan kehittymistä Suomessa. Esitän millä tavoin sektoreiden

rajat ylittävän yhteistoiminnan varautumisen kysymyksissä voidaan nähdä korostuneen

aikojen saatossa etenkin viranomaisasiakirjojen kautta. Lopuksi esittelen yleisesti

alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden muodostumista Suomessa ja alueellisiin

yhteistyöfoorumeihin osallistuvia sekä toimintaa ohjaavia ja tukevia keskeisiä

turvallisuustoimijoita.

Kolmannessa luvussa esittelen yleisellä tasolla yhteistoiminnallisen hallinnan tutkimuksen

peruskysymyksiä ja siihen vahvasti yhteenkietoutuvia ilmiöitä, kuten alati muuttuvan

yhteiskunnan myötä kehittyvät, usein globaalit, “pirulliset” ongelmat sekä muiden

yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa tiiviimmän yhteistyön kehittämisen tarpeet julkisen

hallinnan kontekstin ja toimintaympäristön muuttumisen seurauksena. Luvun lopussa

esittelen tutkimuksessa hyödyntämääni Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012)

yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivista viitekehystä yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimien, ts. yhteistoimintaa harjoittavien ryhmien, toiminnan tarkemmaksi

kuvailemiseksi ja kategorisoimiseksi.

Neljännessä luvussa määrittelen tarkemmin kahden tapauksen tapaustutkimuksessa

hyödyntämiäni tutkimusaineistoja ja -menetelmiä. Tutkimukseni nojautuu vahvasti

keräämääni haastatteluaineistoon, sillä alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden
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sisäisistä dynamiikoista ei ole saatavilla vastaavia dokumenttiaineistoja. Hyödynnän siitä

huolimatta myös haastatteluita tukevia dokumenttiaineistoja, kuten aiheeseen liittyvää

kirjallisuutta, viranomaisasiakirjoja ja virallislähteitä sekä muita internetlähteitä. Luvussa

esittelen myös tarkemmat perusteet tutkimusmenetelmien sekä tutkimuskohteiden, eli

Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden,

valinnalle.

Tutkielman viides luku kattaa tutkimuksen analyysiosion, jossa tarkastelen keräämääni

haastattelu- ja muuta dokumenttiaineistoa Emerson, Nabatchin ja Baloughn (2012)

yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen viitekehyksen näkökulmasta.

Yhteistyöfoorumeiden muodostumista koskevassa kuvailussa hyödynnän lisäksi Emerson

ja Nabatchin (2015) yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien eri tyyppisiä

muodostumisprosesseja kuvailevaa typologiaa.

Tutkielman kuudennessa, eli viimeisessä, luvussa esittelen tiiviisti tutkimuksen

johtopäätökset eli tutkimuksen analyysiosion myötä saamieni tulosten merkityksellisyyttä.

Esitän lisäksi tarkempaa pohdintaa siitä, millä tavoin tutkimuksen tulokset vastasivat

viitekehyksen ennalta asettamia premissejä ja millä tavoin tutkimusmenetelmät vastasivat

odotuksia. Tarkoituksena on esittää kriittinen arvio tutkimuksen tuloksista verraten niitä

aikaisempaan tutkimukseen sekä pohtia lisäksi tutkimusprosessin myötä esiintyneitä

haasteita ja onnistumisia suhteessa tutkimustulosten luotettavuuteen. Lopuksi pohdin myös

tulosten pohjalta syntyneitä jatkotutkimusaiheita ja tutkimusprosessin myötä syntyneitä

ideoita tutkimuksen mahdolliseksi jatkamiseksi tai laajentamiseksi.
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2 ALUEELLISEN VARAUTUMISEN
YHTEISTYÖFOORUMIT SUOMESSA

Tutkimuksen kohteena ovat alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit Etelä-Karjalassa ja

Etelä-Pohjanmaalla. Yhteistyöfoorumeita on perustettu Suomessa useita, jo lähes jokaiseen

maakuntaan. Alueellisista varautumisen yhteistyöfoorumeista vanhimpana, sellaisena kuin

ne tänä päivänä ensisijaisesti ymmärrämme, voidaan pitää jo kymmenen vuotta täyttänyttä

Etelä-Karjalan EK-TURVAa. Suurin osa myöhemmin käynnistetyistä alueellisista

yhteistyöfoorumeista on perustettu Sipilän hallituksen kaatumiseen johtaneen, silloisen

suunnitteilla olleen, sote- ja maakuntauudistuksen aikana tai sen jälkeen. Sote- ja

maakuntauudistuksen valmisteluiden aikana käynnistetyistä yhteistyöfoorumeista

esimerkkinä voidaan muun muassa pitää Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumia.

Suomessa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen toteutetaan

kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin toimintaperiaatteella, joka perustuu

viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyöhön sekä elintärkeiden

toimintojen ylläpitämiseen poikkihallinnollisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS, 2017, 93) määritellään

kokonaisturvallisuuden tarkoittavan “tilaa, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin

kohdistuviin uhkiin ja riskeihin on varauduttu”. Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat

johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talous,

infrastruktuuri ja huoltovarmuus, väestön toimintakyky ja palvelut sekä henkinen

kriisinkestävyys (ks. tarkemmin YTS, 2017, 5-14). Kokonaisturvallisuuden

yhteistoimintamalli on erityisen mielenkiintoinen konsepti, sillä se läpileikkaa kaikki

yhteiskunnan sektorit ja hallinnon tasot ja luo täten yhteiskunnan varautumisen

järjestelmään sekä horisontaalisen että vertikaalisen ulottuvuuden.
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Tässä luvussa esittelen tiiviisti suomalaisen yhteiskunnan varautumisjärjestelmän

perusteita pohjautuen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin periaatteisiin (ks.

tarkemmin YTS, 2017). Kerron myös lyhyesti varautumisen yhteistoiminnan

kehittymisestä, tavoitteista ja tehtävistä sekä foorumityöskentelyyn osallistuvista

alueellisista turvallisuustoimijoista. Käytän tässä luvussa lähteinä alueellista ja kansallista

varautumistoimintaa ohjaavia säädöksiä, strategioita ja ohjeita. Koska tutkielman pituus on

rajallinen, tarkastelen varautumisen kysymyksiä tässä luvussa suhteellisen pinnallisesti.

Alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeilla voidaan katsoa olevan myös kytkös pitkään

suunnitteilla olleeseen sote- ja maakuntauudistukseen, mutta tutkielman rajallisen

sivumäärän vuoksi rajaan lisäksi rakenneuudistuksen yksityiskohtaisemman käsittelyn

tutkielman ulkopuolelle.

2.1 Varautuminen Suomessa

Suomalaisen varautumisen juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Suomen kansallisen

varautumisen perinne kumpuaa muun muassa huoltovarmuustoiminnasta, joka syntyi

1900-luvun sekä myöhempien maailmansotien aikaisista sotakokemuksista (Aaltola et al.,

2016, 27). Varautumisen käsitteellä tarkoitetaan nykyisin Yhteiskunnan

turvallisuusstrategian (YTS, 2017, 93) mukaan toimintaa, jolla “varmistetaan tehtävien

mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta

poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa”. On tärkeää hahmottaa tässä

yhteydessä eri yhteiskunnan tilojen, eli normaaliolojen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen

eroavaisuudet. Normaaliolot tarkoittavat tilaa, jossa viranomaiset kykenevät tavanomaisten

toimivaltuuksien asettamissa rajoissa turvaamaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.

Poikkeusolot taas tarkoittavat tilaa, jossa viranomaisten tavanomaisesta poikkeavien

toimivaltuuksien käyttö mahdollistetaan yhteiskunnassa esiintyvien vakavien häiriöiden tai

uhkien torjumiseksi. Häiriötilanteella viitataan uhkaan tai tapahtumaan, jonka hallinta

edellyttää viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden tiiviimpää yhteistoimintaa ja

viestintää (Kokonaisturvallisuuden sanasto, 2017, 59). Esimerkiksi vuonna 2020 alkaen

edennyt maailmanlaajuinen koronaviruspandemia johti tasavallan presidentin ja
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valtioneuvoston toimesta poikkeusolojen julistamiseen Suomessa ensi kertaa sotien jälkeen

(Valtioneuvoston tiedote, 16.3.2020). Eduskunta käsittelee ja päättää valmiuslain

(1552/2011) 6 §:n mukaisesti lisätoimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta.

Julkisen hallinnon varautumisvelvollisuudesta säädetään valmiuslain (1552/2011) 12 §:ssä.

Säännöksen mukaan “valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten

julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä

kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja

poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä

varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa”. Pykälästä

ilmenee varautumisen koko yhteiskunnan läpileikkaava luonne, jossa

etukäteisvalmisteluita mahdollisten häiriötilanteiden tai poikkeusolojen varalle ovat

velvollisia huomioimaan kaikilla hallinnon tasoilla työskentelevät tahot. Kuviossa 1 alla

kuvaillaan tarkemmin varautumisen yleistä prosessia.

Kuvio 1: Varautumisen yleinen prosessi perustuen yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa esitettyyn
kuvaukseen (YTS, 2017, 9).

11



Varautumisen prosessin tavoitteena on turvata yhteiskunnan elintärkeät toiminnot

etukäteissuunnittelun avulla esimerkiksi riskiarvion ja resurssiarvion laatimisen avulla sekä

tutkimuksen ja kehittämisen edistämisellä. Suunnittelun tarkoituksena on ennakoida

toimintaa mahdollisimman kattavasti ja siten valmistautua etukäteen mahdollisten

häiriötilanteiden varalta. Suunnittelun lisäksi toinen tärkeä komponentti varautumisen

prosessissa on käytännön toiminta, jolla muun muassa testataan ja harjoitellaan erilaisia

häiriötilanteita kuvailevia skenaarioita. Kriisijohtamisen ja viestinnän suunnittelu ja

harjoittaminen on erityisen tärkeää, jotta viestiminen etenkin kansalaisten suuntaan olisi

yhdenmukaista ja häiriötilanteisiin varautuminen kaikkien toimijoiden kesken

yhteismitallista. Resurssien ja tehtävien jakamiseen liittyvä suunnittelu ja harjoittelu on

myös olennaista, jotta kyettäisiin etukäteen arvioimaan mahdollisimman pitkälle erilaisten

häiriötilanteiden menestyksekäs hoitaminen. Käytännön toiminnan avulla joko

tositilanteessa tai harjoittelemisen kautta on mahdollista analysoida ja oppia, esimerkiksi

erilaisten mittareiden avulla, mitkä seikat toimivat paremmin tai huonommin sekä missä

varautumisen eri vaiheissa tai tekijöissä olisi kehittämisen varaa.

Valmiuslain (1552/2011) 13 §:n mukaan valtakunnassa varautumista johtaa ja valvoo

valtioneuvosto sekä kukin ministeriö omalla toimialallaan. Ministeriöt lisäksi

yhteensovittavat varautumista omalla toimialallaan. Ministeriön kansliapäällikön virkaan

kuuluu huolehtia hallinnonalan varautumisesta, jonka tueksi kansliapäällikkökokous

kokoontuu tarvittaessa. Turvallisuuskomitea avustaa valtioneuvostoa varautumisen

yhteensovittamisessa ja kokonaisturvallisuuden hallinnassa (YTS, 2017, 11).

Ministeriöiden varautumisen yhteensovittamisen edistämiseksi perustettiin myös 40 vuotta

sitten nk. valmiuspäällikköjärjestelmä, jossa ministeriöiden valmiuspäälliköt kokoontuvat

poikkihallinnollisessa yhteistyössä suunnittelemaan poikkeusoloihin varautumista. Muiden

keskushallinnon alaisten virastojen tai laitosten varautumisesta ja toimintakyvystä vastaa

kyseisen organisaation pääjohtaja tai ylijohtaja taikka vastaava päällikkö, joka useimmiten

toimii myös valmiuspäällikön roolissa (Puolustusneuvosto, 1999, 4).
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Asianomainen ministeriö ohjaa aluehallinnon eri toimialoja. Aluehallintovirastoista

annetun lain (896/2009) 2 § mukaan aluehallintovirastojen tehtävänä on edistää alueellista

yhdenvertaisuutta hoitamalla alueilla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja

valvontatehtäviä. Lain 4 § määritellään aluehallintovirastojen erikseen säädettyjä tehtäviä,

joita ovat muun muassa pelastustoimen ohjaus- ja valvontatehtävät sekä alueellisen

varautumisen yhteensovittamisen tehtävät ja siihen liittyvän “yhteistoiminnan

järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten

maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun tukeminen,

valmiusharjoitusten järjestäminen sekä alue- että paikallishallinnon

turvallisuussuunnittelun edistäminen”. Aluehallintovirastojen alaisuuteen on perustettu nk.

valmiustoimikuntia, joissa kootaan yhteen yhteiskunnan kriittisiä toimijoita, pääasiassa

toimijoiden johtohenkilöitä kattamaan viraston koko toimialueen varautumisen

yhteensovittamisen suunnittelu-, tuki- ja kehittämistehtäviä. Etenkin aluehallintovirastoissa

on yleisesti ottaen nähty tarkoituksenmukaisena, että muun muassa valmiustoimikuntatyön

kautta kyettäisiin tukemaan maakunnallisten yhteistyörakenteiden, eli esimerkiksi

varautumisen yhteistyöfoorumeiden, syntymistä. Huoltovarmuuskeskus huolehtii

ensisijaisesti elinkeinoelämän varautumisesta. Huoltovarmuuden kehittämisestä ja

varautumisen yhteensovittamisesta vastaa omalla hallinnonalallaan työ- ja

elinkeinoministeriö. Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 6 §:n mukaan

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on muun muassa kehittää julkishallinnon ja

elinkeinoelämän välistä yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa. Huoltovarmuuskeskuksen

alaisuuteen on perustettu alueellisia ELVAR-toimikuntia, joiden tehtävänä on “kehittää

elinkeinoelämän varautumista alueilla ja maakunnissa sekä varmistaa osaltaan

elinkeinoelämän, julkishallinnon ja kolmannen sektorin alueellinen yhteistoiminta ja

tiedonvaihto”(www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/alueellinen-toiminta/elvar-toimikunn

at, n.d.).

Kuntien voidaan toistaiseksi katsoa toimivan alueellisen varautumissuunnittelun

perusyksikkönä, sillä yhteiskuntaan kohdistuvat uhkat ja niitä seuraavat häiriötilanteet
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tapahtuvat aina jonkin kunnan alueella, jolla taas on vaikutuksia kuntalaisten arkeen

(Kunnan varautumisen johtaminen -opas, 2020, 8-10). Kuntien varautumisvelvollisuudesta

ja vastuista säädetään tarkemmin laissa. Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kunnan

valtuuston tehtävänä on muun muassa päättää kunnan riskienhallinnan perusteista. Vastuu

riskienhallinnan järjestämisestä on 39 §:n mukaisesti kunnanhallituksella. Kunta on

pelastuslain (379/2011) 2 §:n mukaan velvollinen omalta osaltaan ennaltaehkäisemään

onnettomuuksia, varautumaan onnettomuuksiin sekä rajoittamaan niiden seurauksia ja

ylläpitämään väestönsuojia alueillaan. Kunnan toimintakyvyn ylläpidosta ja varautumisen

yhteensovittamisesta vastaa kunnanjohtaja yhdessä kunnanhallituksen kanssa.

2.2 Laaja-alaisen yhteistoiminnan merkityksen kasvu

Viranomaisyhteistyön käsite alkoi esiintyä lisääntyvässä määrin viranomaisasiakirjoissa

2000-luvun alusta lähtien (Valtonen, 2010, 16). Euroopan turvallisuuskehitystä ja Suomen

puolustusta koskevassa Valtioneuvoston selonteossa (1997) viitataan yhteistoiminnan

käsitteellä lähtökohtaisesti EU-jäsenyyden myötä kehittyviin kansainvälistä kriisinhallintaa

koskeviin yhteistyökuvioihin. Kotimaassa sektorit ylittävän varautumistyön painopisteen

voidaan katsoa olleen vielä toistaiseksi ulkoistettuja ja yhtiöitettyjä julkisia palveluita

tuottavien yksiköiden valvonnassa. Vuonna 1999 julkaistun Puolustusneuvoston ohjeen

(1999, 12-13) mukaan, viranomaisten lisäksi “myös muiden keskeisten toimijoiden, kuten

elinkeinoelämän yhteisöjen tai muiden yksiköiden, joille yhteiskunta on antanut

hoidettavaksi elintärkeitä tehtäviä, tulee varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin”.

Vuonna 2001 julkaistussa Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa (2001,

80-81) painotetaan, että varautumisen tulee perustua laajempaan yhteistoimintaan, sillä eri

alojen toiminnot ovat yhä riippuvaisempia toisistaan yhteiskunnassa tapahtuvien

rakennemuutosten ja kansainvälistymisen myötä. Muutokset vaikuttavat erityisesti

yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehtimiseen. Selonteon mukaan myös

vapaaehtoisjärjestöt tulee kytkeä tiiviimmäksi osaksi viranomaisten varautumistyötä.
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Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen

turvaamisesta (YETT, 2003), jossa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot,

uhkamallit sekä eri hallinnonalojen strategiset velvoitteet ja tehtävät toimintojen

turvaamista koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi (Lonka et al., 2005, 3). Valtioneuvosto

antoi vuonna 2006 päivitetyn periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen

turvaamisen strategiasta, jonka tarkoituksena oli sovittaa yhteen hallinnonalojen

varautumista elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Strategian tavoitteiksi mainitaan

myös tiedon antaminen ja varautumisen perusteiden yhtenäistäminen elinkeinoelämälle ja

järjestöille (YETTS, 2006, 5). Vuonna 2010 annetussa periaatepäätöksessä yhteiskunnan

turvallisuusstrategiasta tuodaan esiin poikkihallinnollisen ja kokonaisvaltaisen

yhteistoiminnan lisääntyvä merkitys muuttuvan yhteiskunnan tuomiin haasteisiin

vastaamiseksi. Varautumisen kentän toimijoiden laaja-alaisuuteen sekä järjestösektorin ja

elinkeinoelämän rooleihin yhteiskunnallisessa varautumisessa kiinnitetään enemmän

huomiota. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen näkökulma sekä

hallinnonalojen strategisten tehtävien kuvaukset säilyvät (YTS, 2010, 2).

Periaatepäätöksen vuoden 2017 tarkastetussa versiossa kuvaillaan kokonaisturvallisuuden

yhteistoimintamalli, jonka viitekehyksessä eri sektoreita edustavat turvallisuustoimijat

jakavat tietoa keskenään ja suunnittelevat sekä harjoittelevat varautumisen toimintaa

yhdessä. Yhteistoimintamallin perusteina toimivat turvallisuusviranomaisten lakisääteiset

tehtävät, yhteistyösopimukset elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa sekä yhteiskunnan

turvallisuusstrategia (YTS, 2017, 5).

2.3 Alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ja toimijat

Elintärkeiden toimintojen, uhkamallien sekä eri hallinnonalojen strategisten tehtävien ja

velvoitteiden kuvailun lisäksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä yhteiskunnan

turvallisuusstrategiasta (YTS, 2017) esitellään kokonaisturvallisuuden

yhteistoimintamallin pääperiaatteet ja tuodaan lisäksi ensimmäistä kertaa esiin

varautumisen yhteistyöfoorumit toimintamallina varautumisen yhteensovittamiseksi

paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla viranomaisten, elinkeinoelämän,
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järjestöjen sekä kansalaisten yhteistyönä. Strategiassa mainitaan lisäksi Sipilän

hallituskaudella suunnitteilla olleen sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisia vaikutuksia

alueelliseen varautumiseen, jossa alueellisen varautumisen tehtävät olivat määrä siirtyä

kunnilta maakunnille. Maakunnan tehtäviksi olisivat tulleet alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumin ylläpito sekä alueellisesti merkittävien riskien arviointityö ja

mahdollisten toimintaympäristöön vaikuttavien muutosten seuranta- ja arviointityö yhdessä

muiden alueen toimijoiden kanssa (YTS, 2017, 11-12). Rakenneuudistuksesta ja sen

kaatumisesta huolimatta alueille muodostettuihin varautumisen yhteistyöfoorumeihin

osallistuvat tahot ovat ottaneet osaltaan hoitaakseen kyseisiä tehtäviä (ks. tarkemmin

Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeiden muodostumisesta

luvussa 5.2). Marinin hallitus antoi esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon ja

pelastustoimen uudistuksesta (sote-uudistuksesta) joulukuussa 2020 ja eduskunta hyväksyi

laki- ja lausumaehdotukset kesäkuussa 2021. Sote-uudistuksen implementoinnissa

sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisen vastuut siirtyvät kunnilta ja

kuntayhtymiltä nk. hyvinvointialueille (soteuudistus.fi/lainsaadanto, n.d.). Tämä tulee

osaltaan vaikuttamaan myös alueellisen varautumisen yhteensovittamiseen sekä

yhteistyöfoorumeiden toimintaan.

Alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden tarkoituksena on edistää alueen

varautumisen yhteensovittamista, ennakoida toimintaa etukäteisvalmisteluin esimerkiksi

alueellisten riskiarvioiden toimeenpanon avulla sekä toimia alueen turvallisuustoimijoiden

välisenä verkostona yhteisen tilannekuvan saavuttamiseksi ja oikea-aikaisen tiedon

jakamiseksi toimijoiden välillä. Yhteistyöfoorumeiden kokouksiin osallistuvat erityisesti

alueen turvallisuusviranomaisten ja muiden kriittisten alueellisten toimijoiden ylin johto.

Yhteistyöfoorumiin osallistuminen ei ole toistaiseksi turvallisuustoimijoille pakollista, eikä

sillä ole varsinaista toimivaltaa tehdä päätöksiä. Tästä huolimatta yhteistyöfoorumeilla

voidaan katsoa olevan eräänlainen “mandaatti” tai valtuutus toimia, joka pohjautuu

yhteistyöfoorumiin osallistuvien viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden

johtopositioihin omissa organisaatioissaan. Mikäli yhteistyöfoorumin työskentelyyn
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osallistuva ylin päättävä viranomainen kokee halukkuutta edistää muiden toimijoiden

kanssa yhteisiä alueen varautumista koskevia päämääriä, syntyy siten yhteinen päätös, jota

edistetään ja seurataan. Tältä osin yhteistyöfoorumeilla on siihen osallistuvien toimijoiden

valta-asemien kautta valtuutus suunnitella ja edistää turvallisuutta ja varautumista koskevia

kysymyksiä alueillaan.

Seuraavaksi esittelen yleisesti alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaan

osallistuvia turvallisuustoimijoita. Turvallisuustoimijoita ovat “kaikki johdettuun tai sitä

kiinteästi tukevaan turvallisuustoimintaan osallistuvat tahot” (YTS, 2017, 7). Käytän tässä

luvussa esimerkkeinä Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden työskentelyyn osallistuvia sekä toimintaa tukevia

turvallisuustoimijoita. Kuvaukset alueellisiin yhteistyöfoorumeihin osallistuvista tahoista

pohjautuvat tutkimukseen osallistuneiden haastateltavien antamiin tietoihin. On tärkeää

huomioida, että yhteistyöfoorumeiden vapaaehtoisesta luonteesta johtuen niiden

kokoonpano saattaa vaihdella alueittain, eikä tässä esityksessä ole mahdollista kattaa

kaikkia alueelliseen turvallisuus- ja varautumistyöhön osallistuvia tahoja. Tästä syystä

painotan esityksen laajemmin eri sektoreiden rooleihin varautumistyössä.

Kunnat ovat merkittäviä toimijoita alueen turvallisuuden ja varautumisen suunnittelussa,

sillä kunta on velvollinen tuottamaan asukkailleen palvelut kaikissa oloissa. Kuntaliitto ja

Huoltovarmuuskeskus toteuttivat vuosina 2014-2016 KUJA-hankkeen, jonka tarkoituksena

oli edistää kuntien jatkuvuudenhallintaa ja luoda yhteneväiset toimintamallit ja työkalut

kuntien tehtävien hoitamiseksi. Keskeisiä havaintoja hankkeen alkuvaiheessa olivat, että

kunnilla on lähtökohtaisesti hyvin erilaiset resurssit ja tietoisuus varautumisesta ja

riskienhallinnasta. Tämä saattaa johtua osaltaan esimerkiksi kuntien hyvin vaihtelevista

toimintaympäristöistä tai mahdollisista aikaisemmin tapahtuneista häiriötilanteista (Tervo,

2016). Kuntatoimijat sekä Etelä-Karjalassa että Etelä-Pohjanmaalla osallistuvat aktiivisesti

alueiden varautumisen yhteistyöfoorumeiden kokouksiin ja varautumisen suunnittelu- ja

kehittämistyöhön. Etelä-Karjalan yhteistyöfoorumin toimijat kutsuu pääasiassa koolle

Lappeenrannan kaupunki ja toimintaan osallistuvat Imatran kaupungin lisäksi Imatran
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seutukunnat/kunnat, Länsi-Saimaan kunnat sekä Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Pohjanmaan

yhteistyöfoorumin kutsuu koolle Seinäjoen kaupunki ja siihen osallistuvat

Etelä-Pohjanmaan alueen kunnat ja Etelä-Pohjanmaan liitto.

Keskeisimpiä turvallisuusviranomaisia alueilla ovat etenkin pelastustoimi ja

sairaanhoitopiirit. EK-Turvan pääsihteerinä toimii Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen

edustaja ja toimintaan osallistuvat aktiivisesti myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Eksote sekä muita viranomaisia, kuten poliisi, Tulli, Raja, Maahanmuuttovirasto,

Ympäristötoimi, Maasotakoulu sekä Kirkko. Ennen koronapandemiaa Etelä-Pohjanmaan

yhteistyöfoorumin koolle kutsujana toimi Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos. Toimintaan

osallistuvat lisäksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, poliisi, alueellinen sosiaali- ja

kriisikeskus sekä puolustusvoimat. Molempiin yhteistyöfoorumeihin osallistuvat myös

aluehallintovirastojen (AVI) sekä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten (ELY)

edustajat.

Elinkeinoelämän rooli häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautumisessa alueilla on yhä

merkittävämpi. Yrityksillä on tärkeä rooli etenkin alueen infrastruktuurin ja talouden

toimivuuden varmistamisessa (YTS, 2017, 8). EK-TURVAn kokouksiin osallistuu

elinkeinoelämän edustaja muun muassa Etelä-Karjalan kauppakamarista.

Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumissa elinkeinoelämän edustus ei ole yhtä selkeä, vaan

siellä elinkeinoelämää edustaa pääasiassa ELVAR-koordinaattori tai

huoltovarmuusylitarkastaja, eli ts. viranomainen. Alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeihin osallistuvat yleisesti ottaen myös järjestösektorin edustajia

esimerkiksi vapaaehtoinen pelastuspalvelu (VAPEPA) ja sitä koordinoiva Suomen

Punainen Risti (SPR). Järjestöjen rooli onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumisessa

alueilla on merkittävä. Järjestöt kouluttavat ja ylläpitävät esimerkiksi ensiapu-, terveys- ja

valmiustoimintaan liittyvää erityisosaamista sekä rekrytoivat, kouluttavat ja koordinoivat

vapaaehtoisresursseja viranomaisia tukeviin auttamistehtäviin. Järjestöt kykenevät myös

ohjaamaan ja osallistamaan järjestöihin kuulumattomia kansalaisia, eli nk. spontaaneja

vapaaehtoisia, esimerkiksi alueella tapahtuneissa äkillisissä häiriötilanteissa tai
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onnettomuuksissa (YTS, 2017, 8). Alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeissa on

tyypillistä, että yksi järjestö edustaa kokouksissa laajempaa järjestöjen verkostoa, jotka

haluavat olla mukana hälytysvalmiudessa ja auttamistoiminnassa. EK-TURVAn toimintaan

osallistuu toistaiseksi Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin valmiuspäällikkö,

joka edustaa laajemmin erityisesti alueen vapaaehtoisen pelastuspalvelun (VAPEPA)

verkostoon kuuluvia järjestöjä. Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin kokouksissa

paikallista VAPEPA -järjestöverkostoa edustaa muun muassa Suomen Punaisen Ristin

Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikkö.

Seuraavassa luvussa kolme esittelen yhteistoiminnallisen hallinnan teoriaa koskevia

lähtökohtia ja perustelen, miksi teoria soveltuu parhaiten sektorit ylittävän varautumisen

yhteistoiminnan tarkasteluun. Esittelen myös keräämäni aineiston analysointiin valitsemani

teoreettisen viitekehyksen luvussa. 3.4.
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3 YHTEISTOIMINNALLISEN HALLINNAN TEORIA

Julkisen hallinnon tutkimuksen alalla on Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012, 3) mukaan

mahdollista nähdä, että yhteistoiminnallinen hallinta on noussut uudeksi vallitsevaksi

paradigmaksi demokraattisten järjestelmien hallinnassa. Emerson ja Nabatchi (2015, 6)

täydentävät tätä ajatusta myöhemmässä teoksessaan esittämällä, että yhteistoiminnallisen

hallinnan nousu on tänä päivänä seurausta kahdesta toisiinsa kietoutuvasta trendistä:

“pirullisten” yhteiskunnallisten ongelmien lisääntymisestä sekä julkisen hallinnan

muutoksesta. Luvuissa 3.1 ja 3.2 tarkastelen lähemmin kyseisiä trendejä ja miten niitä

käsitellään ajankohtaisessa yhteistoiminnallista hallintaa koskevassa kirjallisuudessa.

Luvussa 3.3 esittelen lyhyesti muutamia teoreettisia viitekehyksiä, jotka on laadittu

yhteistoiminnallisen hallinnan selittämiseksi ja arvioimiseksi. Perustelen valintaani

hyödyntää tässä tutkimuksessa aineiston analysoimiseksi Emerson, Nabatchi ja Baloghn

integratiivista viitekehystä (2012). Tarkemman katsauksen hyödyntämäni viitekehyksen

yksityiskohtiin teen luvussa 3.4.

3.1 Muuttuva yhteiskunta ja “pirulliset” ongelmat

Alati muuttuva yhteiskunta tarkoittaa myös uudenlaisia, kompleksisia ongelmia. Esa

Hyyryläisen (2012, 102) mukaan pirullinen ongelma (wicked problem) voidaan

yksinkertaisimmillaan määritellä “ongelmaksi, jota on vaikea tunnistaa, analysoida ja

ratkaista”. Pirullisen ongelman käsitteen esittelivät alunperin Rittel ja Webber vuonna 1973

julkaistussa artikkelissaan “Dilemmas in a General Theory of Planning”. Rittelin ja

Webberin mukaan (1973, 160) tutkijat ovat liikaa keskittyneet niin kutsuttujen kesyjen

ongelmien ratkaisuun sen sijaan, että tarkasteltaisiin pirullisia ongelmia. Rittel ja Webber

käyttävät termiä “pirullinen” omien sanojensa mukaisesti “samankaltaisessa merkityksessä

kuin “pahanlaatuinen” (toisin kuin “hyvänlaatuinen”) tai “kielteinen” (kuten kehä) tai

juonikas (kuten menninkäinen) tai “agressiivinen” (kuin leijona karitsaan verrattuna)”.
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2020-luvulla esiintyvät yhteiskunnalliset ongelmat ovat yleisesti ottaen globaaleja,

laaja-alaisia ja kompleksisia. Näitä ovat esimerkiksi alati kasvavat tuloerot ja

huono-osaisuuden kasautuminen lähes kaikissa maailman maissa, ilmastonmuutoksen

aiheuttamat myrskyt, tulvat, kuivuudet ja nälänhätä sekä maailmanlaajuisesti kukoistava

ihmiskauppa, jonka ongelmista erityisesti naiset ja lapset kärsivät eniten (Emerson &

Nabatchi, 2015, 7).

Headin ja Alfordin (2015, 725-726) mukaan yhteistoiminnallisten suhteiden läsnäolo

todennäköisimmin edistää pirullisiin ongelmiin puuttumista ja niiden syvällisempää

ymmärrystä. Toimiva yhteistoiminta voi heidän mukaansa auttaa pirullisten ongelmien

käsittelyssä kolmella eri tavalla. Ensinnäkin toimivan yhteistoiminnallisen verkoston

olemassaolo parantaa todennäköisyyttä ymmärtää paremmin ellei täysin tiettyä ongelmaa

ja siihen johtaneita syitä. Toiseksi yhteistoiminta parantaa todennäköisyyttä väliaikaisten

ratkaisujen löytämiseen ja niistä yhteisymmärrykseen pääsemiseen. Tämä ei johdu

ainoastaan siitä, että laajempi verkosto tarjoaa enemmän erilaisia näkökulmia, vaan myös

siitä, että hyvin toimiva yhteistyö parantaa mahdollisuutta päästä yhteisymmärrykseen

siitä, miten tulisi toimia. Kolmanneksi yhteistoiminta edistää ratkaisujen implementointia.

Ei ainoastaan siksi, että intressiryhmät todennäköisesti ovat yhdessä päättäneet seuraavat

askeleet toiminnalle, vaan myös siksi, että uusien ongelmien esiintyessä yhteistoiminta

mahdollistaa yhteiset kontribuutiot, koordinoidun toiminnan sekä edistyneemmän

ongelmanratkaisukyvyn.

3.2 Julkisen hallinnan muutos

Julkisen hallinnon ja organisaatioiden rakenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet aikojen

saatossa. Pollitt ja Bouckaert (2011, 2) määrittelevät julkisen hallinnon reformit

tarkoituksellisina muutoksina julkisen sektorin organisaatioiden rakenteisiin ja

prosesseihin, joiden pyrkimyksenä on saada edellä mainitut “toimimaan jossain määrin

paremmin”. Hallinnollisten prosessien ja toimintatapojen muutoksia on useimmiten

implementoitu vastareaktiona johonkin organisaation toimintaympäristössä tapahtuneeseen
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muutokseen. Sørensen ja Torfingin (2007, 1) mukaan kansallisvaltiot sekä alueellisen tason

paikallishallinnot ovat epäonnistuneet vastaamaan alati muuttuvan yhteiskunnan esittämiin

kompleksisiin ongelmiin, sillä keinoina on käytetty perinteisen byrokratiamallin mukaisia

hallinto- ja johtamisjärjestelyitä, kuten joustamattomia, hierarkkisia organisaatioita ja

käskyihin sekä kontrolliin perustuvia johtamismalleja. Uusliberalistisen aatteen mukaan on

etenkin länsimaissa 1980-luvulta saakka implementoitu uuden julkisen johtamisen (New

Public Management, NPM) mukaisia toimintatapoja, jotka perustuvat pitkälti

yritysmaailman mukaisiin toiminnan tehostamisen, kustannusten supistamisen sekä

“byrokratian” minimoinnin periaatteisiin. Näillä keinoin on julkisen sektorin

“epäonnistumisen” myötä pyritty vastaamaan muun muassa yksityistämällä ja

ulkoistamalla julkisia palveluita, purkamalla normeja sekä laatimalla yksityisen ja julkisen

sektorin välisiä yhteistyösopimuksia (public-private-partnerships, PPP).

Uuden julkisen johtamisen doktriinien innokas implementointi useissa OECD-maissa

1980-luvulta lähtien ei kuitenkaan johtanut täysin toivottuihin tuloksiin. Useiden erilaisten

asiantuntijaorganisaatioiden perustaminen keskushallinnon rakenteiden keventämiseksi

sekä julkisten palveluiden ulkoistaminen ja yksityistäminen ovat johtaneet useissa maissa

julkisen sektorin organisaatioiden ja palvelukokonaisuuksien “pirstaloitumiseen”

(Bouckaert, Peters ja Verhoest, 2010, 5). Uuden julkisen johtamisen ongelmallisuutena

nähdään etenkin sen liiallinen luotto markkinoihin sekä keskittyminen julkisen hallinnon

sisäisten prosessien tehostamiseen. Tämän myötä on kehittynyt uusi paradigmamuutos,

jota kutsutaan julkisen hallinnan teoriaksi. Sisäisten toimintatapojen sijaan julkisen

hallinnan teoria keskittää huomion sellaisiin työkaluihin ja instrumentteihin, joiden avulla

julkista toimintaa tehdään. Useimmat vallitsevat instrumentit tänä päivänä ovat

luonteeltaan epäsuoria, eli niiden implementoinnissa hyödynnetään kolmansia osapuolia

tuottamaan julkisen sektorin valtuuttamia päämääriä (Salamon & Toepler, 2015, 12-14).

Näin ollen merkittävinä instrumentteina on nähty esimerkiksi sektoreiden ja

organisaatioiden rajat ylittävien yhteistyörakenteiden kehittämisen erilaisten palveluiden

tuottamiseksi ja yhteisen hyvän edistämiseksi. Julkisen hallinnan tutkimuksen myötä on
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kehittynyt myös useita erilaisia tutkimushaaroja esimerkiksi hallinnan verkostojen

tarkastelemiseksi, joista tässä tutkimuksessa keskityn erityisesti yhteistoiminnallisen

hallinnan teoriasuuntauksen tarkasteluun.

3.3 Aikaisempi tutkimus

Pollitt ja Bouckaert (2011, 20) väittävät, että aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa ei ole

päästy yksimielisyyteen yhteistoiminnallisen hallinnan verkostojen luonteesta tai niiden

syntyyn vaikuttavista tekijöistä. Keskeisimmät väittelyt tutkimuskentällä liittyvät muun

muassa niihin tekijöihin, jotka johtavat yhteistoiminnallisen hallinnan muodostumiseen

(muodostuvatko yhteistyöliittymät itsestään vai tarvitaanko aloitteellista johtajuutta?),

osallistumisen vapaaehtoisuuteen tai pakollisuuteen (onko pakottavuus välttämätöntä

toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta?) sekä yhteistoiminnallisen hallinnan rakenteisiin

(voiko horisontaalinen rakenne toimia yhtä hyvin kuin hierarkkinen?). Tässä luvussa

esittelen lyhyesti yhteistoiminnallista hallintaa koskevaa aikaisempaa tutkimusta.

Tarkastelen erityisesti Bryson, Crosby ja Stonen (2006) sekä Ansell ja Gashin (2008)

yhteistoiminnallisen hallinnan tutkimuksen viitekehyksiä. Esitän myös perustelut

valitsemani Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) viitekehyksen soveltamiseksi. Tässä

tutkimuksessa soveltamani viitekehyksen yksityiskohtaisempi tarkastelu löytyy

seuraavasta luvusta 3.4.

Ansell ja Gash (2008, 544) kritisoivat aikaisempaa yhteistoiminnallisen hallinnan

tutkimusta, sillä se on koostunut pitkälti yhden tapauksen tapaustutkimuksista, joiden

yhteydessä on tarkasteltu yhteistoiminnallisen hallinnan kysymyksiä usein vain yhden

sektorin näkökulmasta. Artikkelissaan “Collaborative Governance in Theory and Practice”

he pyrkivät aikaisempiin tutkimuksiin nojaten luomaan kokonaisvaltaisemman mallin

yhteistoiminnallisen hallinnan tarkastelemiseksi. Ansell ja Gash määrittelevät

yhteistoiminnallisen hallinnan käsitteen tarkoittavan “järjestelyä, jossa yksi tai useampi

julkisen sektorin organisaatio tekee suoraa yhteistyötä ei-valtiollisen intressiryhmän
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kanssa. Yhteistyö rakentuu virallisille, deliberatiivisille ja konsensukseen pyrkiville

päätöksentekoprosesseille, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti implementoida uusia

politiikkatoimia taikka hallinnoida julkisen sektorin alaisia varoja tai hankkeita”. Myös

Bryson, Crosby ja Stone (2006, 44) esittävät artikkelissaan “The Design and

Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature”

laajemman tutkimusta tukevan viitekehyksen, jonka avulla yhteistoiminnallisen hallinnan

prosesseja on mahdollista tutkia ja kuvailla kokonaisvaltaisemmalla tasolla. He taas

määrittelevät yhteistoiminnallisen hallinnan tarkoittavan “tiedon, resurssien ja

toimintamahdollisuuksien jakamista, sekä kahden tai useamman sektorin organisaation

pystyvyyttä yhdessä saavuttaa sellainen päämäärä, jota yksittäiseen sektoriin kuuluvat

organisaatiot eivät kykenisi yksin saavuttamaan”. Emerson, Nabatchi ja Balogh (2012, 2)

taas näkevät yhteistoiminnallisen hallinnan tarkoittavan “poliittisen päätöksenteon sekä

hallinnon prosesseja ja rakenteita, jotka osallistavat ihmisiä julkisten organisaatioiden,

valtionhallinnon eri tasojen, ja/tai julkisten, yksityisten sekä kansalaisyhteiskunnan

sektoreiden rajat ylittävästi, saavuttaakseen yhteiskunnallisesti merkityksellisen tavoitteen,

jota muulla tavoin ei olisi mahdollista saavuttaa”. Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012)

yhteistoiminnallisen hallinnan määritelmän voidaan katsoa olevan aikaisempiin

viitekehyksiin nähden joustavampi ja moniuloitteisempi. Määritelmä ei esimerkiksi rajoita

yhteistoiminnallisen hallinnan konseptin soveltuvan ainoastaan julkisen sektorin

käynnistämiin, virallisiin, yhteistoiminnan muotoihin (kuten Ansell ja Gash, 2008) vaan

viitekehys soveltuu kaikenlaisten yhteistoimintaliittymien tarkasteluun sektorista

riippumatta.

Bryson, Crosby ja Stonen (2006, 45) viitekehys perustuu kuudesta eri osiosta, joiden avulla

yhteistoiminnallisen hallinnan prosesseja on mahdollista tarkastella. Viitekehys pohjautuu

ensinnäkin yhteistoiminnan alustaviin olosuhteisiin, joilla viitataan toimintaympäristöstä

esiintyviä ja yhteistoimintaan kohdistuvia institutionaalisia ja kilpailullisia paineita.

Yhteistoiminnan käynnistymiseen vaikuttaa myös yksittäisen “sektorin epäonnistumisen”

aste (sector failure), jonkin yhteiskunnallisen ongelman ratkaisemiseksi. Tietyt toiminnan
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varhaisemmat vaiheet vaikuttavat myös yhteistoiminnan käynnistymiseen.

Yhteistoiminnan syntymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi legitiimiksi katsottu taho, joka

kutsuu koolle toimijoita sekä ohjaa huomion jonkin yhteiskunnallisen haasteen

ratkaisemiseksi. Yhteisymmärrys ongelman määritelmästä eri sektoreiden välillä sekä jo

olemassa olevat yhteistyöverkostot ovat myös olennaisia yhteistoiminnan

käynnistymiseksi. Myös Ansell ja Gash (2008, 550) näkevät, että alustavat olosuhteet joko

saattavat avustaa tai rajoittaa yhteistoiminnan käynnistymistä. Keskeisinä tekijöinä he

näkevät etenkin vallan, resurssien ja tiedon jakautumisen osallistujien välillä,

osallistumisen kannustimet tai rajoitteet sekä osallistujien väliset aikaisemmat

yhteistyökuviot tai konfliktit. Toisin kuin yllä mainituissa viitekehyksissä Emerson,

Nabatchi ja Balogh (2012) erottelevat toisistaan yhteistoiminnan alustavat olosuhteet tai

“järjestelmän kontekstin” ja toiminnan käynnistymiseen johtaneet “ajurit”. Koen näiden

tekijöiden erottelun toisistaan hedelmällisempänä tapana tarkastella tässä tutkimuksessa

esimerkkitapausten toimintaympäristöjä ja niiden vaikutuksia yhteistyörakenteiden

muodostumiseen.

Sisäisiä prosesseja, jotka vaikuttavat yhteistoiminnan laatuun ovat Bryson, Crosby ja

Stonen (2006, 46-47) mukaan alustavat sopimukset, johtajuuden, luottamuksen ja

legitimiteetin kehittäminen sekä toimijoiden välisten konfliktien ja yhteisten suunnitelmien

hallinta. Merkittävinä askeleina nähdään etenkin virallisten ja epävirallisten sopimusten

tekemisen yhteistoiminnan tarkoituksesta ja päämääristä. Kun yhteistoiminnan

tarkoituksesta on päästy yhteisymmärrykseen, ovat toimijat valmiita luomaan rakenteet

yhteistoiminnalle sekä jakamaan olennaiset vastuut ja roolit. Virallisia sopimuksia voivat

olla esimerkiksi määritelty tarkoitus ja mandaatti, sitoutuminen resurssien jakamiseen,

virallisen johtajan valinta sekä etukäteen sovitut joustavat ratkaisut mahdollisten,

esimerkiksi paikallisissa olosuhteissa tapahtuvien, muutosten varalta. Alustavien

sopimusten sisällöllä ja muodolla on vaikutuksia yhteistoiminnan onnistumiseen ja

tuloksellisuuteen. Myös Ansell ja Gash (2008, 558-560) katsovat yhteistoiminnallisten

prosessien koostuvan lineaarisesti etenevistä askeleista, joita ovat kasvokkainen
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vuoropuhelu, luottamuksen rakentaminen, prosessiin sitoutuminen sekä

yhteisymmärryksen kehittyminen. Emerson, Nabatchi ja Balogh (2012) hyödyntävät

aikaisemmissa viitekehyksissä mainittuja prosesseja, mutta esittävät uudenlaisen tavan

tarkastella niitä kokonaisuutena. “Yhteistoiminnan dynamiikat” toimivat tässä, lineaarisesti

etenevien askeleiden sijaan, “hammasrattaiden” tavoin, eli dynamiikat ovat jatkuvassa

pyörivässä liikkeessä vaikuttaen toinen toisiinsa ja vuoropuhelussa keskenään.

Viitekehyksen avulla on siis mahdollista tarkastella myös sisäisten prosessien välisiä

kausaalisia suhteita ja vaikutuksia. Aikaisemmat kuvaukset yhteistoiminnallisen hallinnan

sisäisistä prosesseista ovat olleet pitkälti lineaarisia kuvauksia, jolloin prosessien

keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ei ole tarkasteltu samassa mittakaavassa. Näen

Emersonin, Nabatchin ja Baloghn esittämien yhteistoiminnan dynamiikoiden tarjoavan

tutkimusaineiston tarkasteluun joustavuutta ja ymmärrystä siitä, että yhteistoiminnalliset

prosessit ovat todelliselta luonteeltaan dynaamisia ja jatkuvasti muuttuvia.

Organisaatioiden tutkimuksen perinteessä rakenteiden merkitys on yleisesti ottaen ollut

merkittävä. Bryson, Crosby ja Stonen (2006, 49-50) mukaan yhteistoiminnallisen hallinnan

tutkimuksessa huomio on kuitenkin kiinnittynyt organisaatioiden rakenteiden sijaan

organisointiin prosessina. Hallinnan rakenteisiin vaikuttavat etenkin toimintaympäristön

muutokset. Rakenteet saattavat myös muuttua ajan myötä, esimerkiksi toimijoiden

vaihtuessa tai toimintaympäristössä esiintyvien kompleksisten ilmiöiden vuoksi. Myös

satunnaisilla tapahtumilla ja rajoittavilla tekijöillä on vaikutusta yhteistoiminnalliseen

hallintaan. Näitä ovat muun muassa yhteistoiminnallisen hallinnan tyypit, valtasuhteiden

epätasapaino toimijoiden välillä sekä kilpailevat institutionaaliset logiikat. Valtasuhteiden

epätasapaino voi välittyä epäluottamuksena ja aiheuttaa ongelmia etenkin toimijoiden

kohdatessa sisäisiä, yhteistoiminnan prosesseja koskevia, taikka ulkoisia,

toimintaympäristöä koskevia, shokkitiloja. Yhteistoiminta onnistuu todennäköisimmin,

kun toimijat määrittelevät etukäteen resurssit ja strategiat kyseisten tilanteiden varalle.

Merkittävänä esteenä voi toimia myös ristiriitaiset institutionaaliset logiikat, jolloin

toimijat edustavat eri sektoreita ja toimijoita ohjaavat arvot ja päämäärät poikkeavat
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toisistaan. Ristiriidat voivat vaikuttaa siihen, missä määrin toimijat kykenevät sopimaan

yhteisistä toimintatavoista, prosesseista, hallinnan muodoista ja päämääristä. Ansell ja

Gash (2008, 550) tarkastelevat yhteistoiminnan rakenteita institutionaalisen muotoilun

käsitteen kautta, johon he sisällyttävät suhteellisen lineaarisesti kuvailtuja prosesseja, eli

toiminnan läpinäkyvyyttä, yhdessä päätettyjä pelisääntöjä, osallistujien inklusiivisuutta ja

yhteistoiminnan eksklusiivisuutta kuvailevia tekijöitä. Näen Emerson, Nabatchi ja Baloghn

(2012) integratiivisen viitekehyksen myös tässä suhteessa soveltuvan paremmin aineistoni

tarkasteluun, sillä he sisällyttävät yhteistoimintaan vaikuttavia tekijöitä tai “dynamiikoita”

monipuolisemmin kuvailemalla sisäisten prosessien jatkuvuutta ja vaikutuksia toisiinsa

tavalla, jonka voidaan tulkita vastaavan paremmin sektoreiden rajat ylittäviä

yhteistyökuvioita “elävässä elämässä”, jossa kaikki ei välttämättä sujukaan aina niin

lineaarisesti kuin toivottaisiin.

Sekä Bryson, Crosby ja Stone (2006) että Ansell ja Gash (2008) tarkastelevat

viitekehyksissään myös yhteistoiminnallisen hallinnan tuloksia (outcomes). Bryson,

Crosby ja Stone näkevät vaikutuksista tärkeimpänä yhteiskunnallisen arvon luomisen.

Lisäarvoa on mahdollista tuottaa heidän mukaansa siten, että yhteistoimintaan osallistuvat

toimijat keskittyvät yhdistämään sektoreiden, yhteistoiminnan kannalta olennaisia, vahvoja

puolia ja minimoimaan mahdollisia heikkouksia. Yhteistoiminnan kautta on mahdollista

luoda arvoa ensinnäkin luomalla positiivisia ensimmäisen tason (sosiaalisen ja poliittisen

pääoman kehittymiseen liittyvät välittömät vaikutukset), toisen tason (myöhemmät uudet

yhteistyösopimukset, yhdessä tekeminen ja oppiminen) ja kolmannen tason

(ruohonjuuritasolla nähtävät tulokset ja sopeutuminen) vaikutuksia. Toimijat luovat

yhdessä lisäarvoa myös todennäköisimmin, kun he kehittävät resilienssiään ja harjoittavat

jatkuvaa uudelleenarviointityötä toiminnan edelleen kehittämiseksi. Emerson, Nabatchi ja

Balogh (2012) sisällyttävät integratiiviseen viitekehykseensä myös yhteistoiminnassa

aikaan saadun toiminnan, toimintaa seuranneiden vaikutusten sekä sopeutumisen arviointia

(ks. tarkemmin luku 3.4.3 alla). Tämän tutkimuksen osalta keskityn kuitenkin vain

yhteistoiminnan sisäisten prosessien, eli dynamiikoiden, tarkasteluun.
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3.4 Yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivinen viitekehys

Hyödynnän tutkimusaineistoni tarkastelemiseksi Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012)

yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivista viitekehystä, josta esitän tässä luvussa

yksityiskohtaisemman kuvauksen. Alun perin viitekehys on julkaistu vuonna 2012

artikkelissa “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. Hieman

myöhemmin vuonna 2015 Emerson ja Nabatchi julkaisivat teoksen Collaborative

Governance Regimes, jonka yhteydessä he päivittivät joitain viitekehyksessä käytettyjä

käsitteitä ja täydensivät viitekehyksestä tehtyä kuvausta helpommin ymmärrettäväksi.

Teoksessa esitellään myös useita tapausesimerkkejä, joissa viitekehystä on sovellettu.

Esittelen tässä luvussa integratiivisen viitekehyksen lähtökohdat perustuen Emerson,

Nabatchi ja Baloghn alkuperäiseen vuonna 2012 julkaistuun artikkeliin. Täydennän ja

selvennän viitekehykseen liittyviä osioita hyödyntäen myöhemmin julkaistua

Collaborative Governance Regimes -teosta.

Emersonin, Nabatchin ja Baloghn (2012, 5) mukaan aikaisemmin julkaistujen

yhteistoiminnallista hallintaa koskevien teoreettisten viitekehysten kirjo on osittain

päällekkäistä, jonka vuoksi viitekehysten monipuolisuus näkyy enimmäkseen niiden

takana olevien tutkijoiden edustamien koulukuntien, poliittisten areenoiden ja

tutkimuskohteiden laaja-alaisuudessa. Yleinen puute aikaisemmissa viitekehyksissä on

ollut myös se, että niiden avulla ei ole ollut mahdollista tehdä yleistyksiä; toisin sanoen ne

eivät ole soveltuneet erilaisten ympäristöjen, sektoreiden, maantieteellisten tai ajallisten

mittakaavojen, poliittisten areenoiden taikka erilaisia prosesseja kuvailevien mekanismien

vertailuun. Emersonin, Nabatchin ja Baloghn yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivinen

viitekehys näkyy alla olevassa kuviossa 2. Viitekehys on integratiivinen, sillä se muodostaa

yhteistoiminnallisen hallinnan eri osa-alueista dynaamisen kokonaisuuden, jotka ovat

vuorovaikutuksessa keskenään.
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Kuvio 2: Yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivinen viitekehys pohjautuen Emersonin,
Nabatchin ja Baloghn (2012) artikkeliin “An Integrative Framework for Collaborative

Governance”.

Viitekehys koostuu kolmesta sisäkkäisestä ulottuvuudesta. Uloimpana toimii yleinen

järjestelmän konteksti (general system context), toisena ulottuvuutena kuviossa näkyy

niin kutsuttu yhteistoiminnallisen hallinnan regiimi (collaborative governance regime,

CGR), ja sisimpänä regiimin yhteistoiminnalliset dynamiikat (collaboration dynamics)

sekä toiminta (actions). Viimeisimpänä kuviosta 2 on nähtävissä toimintaa seuraavat

mahdolliset vaikutukset (impacts) sekä sopeutuminen (adaptation) (Emerson, Nabatchi &

Balogh, 2012, 5). Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin yllä mainittujen

ulottuvuuksien sisältöä ja merkityksiä.

3.4.1 Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimi: järjestelmän konteksti, ajurit ja
muodostuminen

Yhteistoimintaa harjoittavaa entiteettiä ympäröivä konteksti, eli Emersonin, Nabatchin ja

Baloghn (2012, 5) mukaan yleinen järjestelmän konteksti luo puitteet poliittisille,
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oikeudellisille, sosioekonomisille sekä laajemman ympäristön vaikutuksille. Järjestelmän

konteksti toimii vuorovaikutuksessa niin kutsutun “yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimin” kanssa (katso seuraava luku 3.4.1), joka saattaa vaikuttaa osaltaan sitä

ympäröivään kontekstiin ja päinvastoin. Järjestelmän konteksti luo mahdollisuuksia ja

rajoitteita yhteistoiminnalle sekä vaikuttaa yhteistoiminnan dynamiikoihin sekä sen

alkutaipaleella että ajan myötä. Tästä ulottuvuudesta kumpuaa myös yhteistoiminnan

syntymiselle olennaiset ajurit (drivers), joita ovat viitekehyksen mukaan johtajuus,

kannustimet, keskinäisriippuvuudet ja epävarmuustekijät. Kuten edellä totesin, Emerson,

Nabatchi ja Balogh (2012, 9) väittävät, että heidän viitekehyksensä tuo lisäarvoa

yhteistoiminnallisen hallinnan tutkimukselle, sillä se erottelee toisistaan järjestelmän

kontekstin sekä ne olennaiset ajurit, joita ilman yhteistoiminta ei voisi syntyä, toisin kuin

aiemmat viitekehykset (ks. esim. yllä mainittu Bryson, Crosby & Stone, 2006).

Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimi edustaa Emerson, Nabatchin ja Baloghn (2012, 10)

integratiivisessa viitekehyksessä toista ulottuvuutta järjestelmän kontekstin sisällä (katso

kuvio 2 yllä) ja tarkoittaa järjestelmää, jossa rajat ylittävä yhteistoiminta on hallitseva tapa

toimia ja tehdä päätöksiä. Regiimin toimintaan vaikuttavat ajan myötä sen kaksi

komponenttia: yhteistoiminnalliset dynamiikat sekä regiimin toiminta, jotka näkyvät

kuviossa 2. Emersonin ja Nabatchin mukaan (2015, 18) käsitteellä “regiimi” viitataan tässä

kansainvälisen politiikan teorian parissa yleistyneeseen määritelmään valtion

yhteistoiminnasta ei-valtiollisten toimijoiden kanssa (vaikkakin käsitteellä yleisesti ottaen

viitataan autoritäärisiin hallintajärjestelmiin).

Teoksessaan Collaborative Governance Regimes (2015, 163) Emerson ja Nabatchi

esittävät integratiivisen viitekehyksensä (2012) tueksi yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimien typologian, jonka avulla yhteistoiminnallisen hallinnan regiimejä on mahdollista

kategorisoida niiden muodostumisen perusteella oma-aloitteisiin, itsenäisiin ja ulkoisesti

johdettuihin regiimeihin (taulukko 1 alla). Muodostuminen viittaa siihen, millä tavoin

toimijat ovat päätyneet työskentelemään yhdessä. He määrittelevät yhteistoiminnallisen

hallinnan regiimien muodostumiseen vaikuttaviksi tekijöiksi vallitsevat olosuhteet (policy
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-haasteet ja määrittävät auktoriteetit) sekä yhteistoiminnan kannalta olennaiset piirteet

(aloitteellinen johtajuus, toiminnan alkuperäinen rakenne, osallistumisen muodot ja

ryhmän autonomian asteet).

Muodostumisen
tyyppi

Oma-aloitteisesti
muodostettu

Itsenäisesti
kokoontunut

Ulkoisesti johdettu

Vallitsevat olosuhteet

Policy -haasteet akuutti kompleksinen laaja-alainen

Määrittävät
auktoriteetit

hajanainen useita keskitetty

Piirteet

Aloitteellinen
johtajuus

suora panos itsenäinen epäsuora panos

Alkuperäinen
rakenne

Ad hoc ja nouseva suunniteltu etukäteen asetettu

Osallistuminen vapaaehtoinen suostuttelu kannustaminen tai
määräys

Ryhmän autonomia korkea autonomia tuettu autonomia rajoitettu autonomia

Taulukko 1: yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien typologia
pohjautuen Emersonin ja Nabatchin teokseen Collaborative Governance Regimes (2015).

Emersonin ja Nabatchin (2015, 162) mukaan oma-aloitteisesti muodostettu

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimi kokoontuu yhteen saatuaan inspiraatiota toimintansa

kannalta keskeisiltä sidosryhmiltä. Itsenäisesti kokoontunut regiimi taas muodostuu

autonomisen kolmannen osapuolen ansiosta, joka kutsuu osallistujat yhteen ja suunnittelee

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin keskinäistä vuorovaikutusta vahvistavia prosesseja.

Ulkopuolisesti johdetun regiimin muodostumisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat

ulkopuoliset tahot, joilla on riittävästi resursseja määrätä tai kannustaa osallistujia

työskentelemään yhdessä ennalta määrätyllä tavalla.
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3.4.2 Yhteistoiminnan dynamiikat

Sisimpänä ulottuvuutena kuviossa 2 näkyvät yhteistoiminnalliset dynamiikat sekä

yhteistoiminnan myötä implementoitu toiminta. Yhteistoiminnalliset dynamiikat koostuvat

kolmesta “hammasrattaasta”, jotka liikkuvat syklisesti ja vuorovaikutuksessa keskenään

(vertaa esim. Ansell & Gash, 2008 tai Thomson & Perry 2006). Nämä kolme komponenttia

ovat periaatteellinen osallistuminen (principled engagement), jaettu motivaatio ( shared

motivation) sekä valmiudet yhteistoimintaan (capacity for joint action).

Yhteistoiminnalliset dynamiikat sekä niistä ajan myötä syntyvä toiminta luovat perustan

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimille (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012, 10).

Yhteistoiminnalliset dynamiikat sisältävät myös itsessään erilaisia yksityiskohtaisempia

elementtejä. Ensimmäinen hammasrattaista, eli periaatteellinen osallistuminen, toimii

ajan myötä neljän elementin tai perustavanlaatuisen prosessin kautta: oivaltaminen

(discovery), määrittely (definition), neuvottelu (deliberation) sekä ratkaiseminen

(determinations). Osallistumisen “periaatteellisuus” tarkoittaa sitä, että yhteistoimintaan

osallistuvat tahot hyödyntävät toiminnan ydinperiaatteita tukevia prosesseja, jotka taas

edistävät tehokasta osallistumista. Tämä tarkoittaa muun muassa avointa ja reilua

keskustelua, jossa jokaisella osallistujalla on tasavertainen mahdollisuus tulla kuulluksi

(Emerson & Nabatchi, 2015, 60). Oivaltaminen tarkoittaa yhteisten intressien, jaettujen

kysymysten ja arvojen etsintää sekä yhteistoiminnalle relevantin tiedon identifiointia ja

kokoamista. Määrittelyllä tarkoitetaan yhteistoiminnan kannalta tärkeän jaetun tiedon

tuottamista sekä yhteisten tavoitteiden ja tarkoitusten määrittelyä. Neuvottelu elementtinä

katsotaan tarkoittavan avointa ja perusteltua keskustelua, jossa jokainen osallistuja saa

mahdollisuuden sanoa ääneen mielipiteensä sekä esittää vaikeita kysymyksiä.

Viimeisimpänä ratkaiseminen viittaa yhteisten ratkaisujen tekemiseen esimerkiksi

yhteistoiminnan kannalta tärkeitä prosesseja tai asiakysymyksiä koskevissa päätöksissä

(Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012, 12).
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Kuvio 3: “Periaatteellisen” osallistumisen kehittymisen neljä vaihetta pohjautuen Emerson,
Nabatchin ja Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiiviseen viitekehykseen.

Seuraavaa komponenttia kuviossa 2 edustavat hammasrattaat, eli jaettu motivaatio,

sisältää samalla tavalla neljä yksityiskohtaisempaa elementtiä: luottamus (trust),

yhteisymmärrys (mutual understanding), legitimiteetti (legitimacy) sekä sitoutuminen

(commitment). Jaettu motivaatio perustuu mekanismiin, jossa regiimin toimijoiden kesken

muodostunut luottamus luo edellytykset yhteisymmärrykselle, joka taas luo edellytykset

sisäisen legitimiteetin kehittymiselle ja toimintaan sitoutumiselle pitkällä aikavälillä.

Luottamus toimijoiden välille kehittyy vähitellen, jokaisen toimijan päästessä osoittamaan

muille olevansa päätöksissään ja toimissaan vakaa, järkevä ja luottamuksen arvoinen.

Keskinäisen luottamuksen herätessä toimijat oppivat yhteisymmärryksessä arvostamaan

toisiaan ja kunnioittamaan toistensa mielipiteitä ja mahdollisia erimielisyyksiä.

Kognitiivinen, ryhmän sisäinen legitimiteetti kasvaa, kun toimijat vahvistavat uskoaan ja

luottamustaan toisiinsa. Neljäs elementti, eli sitoutuminen kehittyy ajan myötä yhteisen

oppimisprosessin edetessä, kun toimijat kykenevät uudella tavalla tekemään

organisaatioiden rajat ylittävää yhteistyötä ja sitoutuvat kulkemaan yhdessä valittua polkua

(Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012, 13-14).
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Kuvio 4: Jaetun motivaation kehittymisen neljä vaihetta pohjautuen Emerson, Nabatchin ja
Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiiviseen viitekehykseen.

Viimeiset kuviossa 2 näkyvät hammasrattaat, eli valmiudet yhteistoimintaan, sisältävät

aiempien dynamiikoiden tavoin myös neljä yksityiskohtaisempaa elementtiä, jotka ovat:

prosessuaaliset ja institutionaaliset järjestelyt (procedural and institutional arrangements),

johtajuus (leadership), tieto (knowledge) sekä resurssit (resources). Valmiudet

yhteistoimintaan voidaan nähdä aikaisempien dynamiikoiden, eli periaatteellisen

osallistumisen ja jaetun motivaation, seurauksena. Prosessuaaliset ja institutionaaliset

järjestelyt tarkoittavat kaikkia aineistoja, sääntöjä, dokumentteja, strategioita ja niin

edelleen, joita yhteistoimintaa harjoittava entiteetti luo toiminnan ylläpitämiseksi ja

eteenpäin viemiseksi. Johtajuus nähdään olennaisena elementtinä yhteistoiminnan

onnistumiselle. Tieto tarkoittaa tämän viitekehyksen puitteissa sosiaalista pääomaa ja

jaettua tietoa, jota on punnittu, prosessoitu ja integroitu osaksi kaikkien osallistujien

yhteistä arvomaailmaa. Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin kautta osallistujien tuomia

resursseja voidaan tarkastella ja uudelleen jakaa edistämään regiimin yhteisiä tavoitteita

(Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012, 15-16).
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Kuvio 5: Yhteistoiminnallisten valmiuksien kehittymisen neljä vaihetta pohjautuen Emerson,
Nabatchin ja Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiiviseen viitekehykseen.

3.4.3 Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin toiminta, vaikutukset ja
sopeutuminen

Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) viitekehys mahdollistaa lisäksi yhteistoiminnallisen

hallinnan regiimin toiminnan implementoinnin, vaikutusten sekä sopeutumisen tarkemman

arvioinnin. Rajaan kuitenkin tässä alaluvussa esittämäni osiot tutkimuksen ulkopuolelle,

sillä katson integratiivisen viitekehyksen yhteistoiminnan dynamiikoihin keskittyvän

osuuden parhaiten soveltuvan tutkimuksen tapausesimerkkien ja tätä tutkimusta varten

keräämäni aineiston yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Esittelen tässä alaluvussa

kuitenkin lyhyesti, viitekehyksen kokonaiskuvan hahmottamisen helpottamiseksi, myös

Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) viitekehykseen kuuluvat muut komponentit, eli

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin toiminnan implementoinnin, toiminnan vaikutusten

sekä sopeutumisen osana laajempaa yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin

toimintakokonaisuutta.
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Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012, 18) mukaan regiimi päätyy implementoimaan

konkreettisia toimia todennäköisimmin silloin, kun yhteinen “toiminnan teoria” tai

toimintasuunnitelma on kehitelty yhteistoiminnallisen hallinnan regiimiin osallistuvien

toimijoiden kesken. Toiminnan onnistuneeseen implementointiin vaikuttavat myös

yhteistoiminnan dynamiikoiden laatu. Yhteistoiminnan vaikutukset taas ovat seurausta

suoritetuista toimista ja näkyvät tarkoituksellisina tai tahattomina muutoksina yleisen

järjestelmän kontekstissa. Vaikutukset voivat esiintyä muutoksina aiemmissa olosuhteissa,

joiden katsotaan olleen muutoksen tarpeessa. Parhaimmillaan yhteistoiminnan vaikutukset

ovat luonteeltaan ja kestoltaan yhdenmukaisia yhteistoiminnassa työskennelleiden

organisaatioiden, periaatteellisen sitoutumisen prosessin aikana, asettamien tavoitteiden

kanssa. Viitekehyksen osana kuuluu myös eräänlainen palautemekanismi, jonka myötä

toimintaympäristössä nähtyjen vaikutusten osalta yhteistoimintaan osallistuvat tahot

pyrkivät sopeuttamaan omaa toimintaansa saatuihin tuloksiin nähden (adaptation).

Emerson, Nabatchi ja Balogh (2012, 19) määrittelevät sopeutumisen yhteistoiminnallisen

hallinnan regiimin aiheuttamana muutoksena yleisen järjestelmän kontekstiin.

Sopeutumisprosessi voi näkyä myös sisäisesti yhteistoiminnallisen hallinnan regiimissä

joko suorana toimintaan vaikuttavana muutoksena tai epäsuorana muutoksena, jolloin se

saattaakin näkyä regiimin sisäisten prosessien sijaan järjestelmän kontekstissa.

Tässä luvussa tarkastelin yhteistoiminnallisen hallinnan toimintamuotoihin johtaneita

yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä aikaisempaa kirjallisuutta ja viitekehyksiä

yhteistoiminnallisen hallinnan tarkastelemiseksi. Perustelin lisäksi valintani Emerson,

Nabatchi ja Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen viitekehyksen

soveltamiseksi tutkimuksessa. Lopuksi esittelin viitekehyksen eri osa-alueita tarkemmin,

joista tarkastelen tässä yhteydessä erityisesti yhteistoiminnan käynnistymiseen

vaikuttaneita ympäristön olosuhteita ja ajureita sekä yhteistoiminnan dynamiikoita

koskevia komponentteja.
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO

Tässä luvussa esittelen tarkemmin soveltamiani tutkimusmenetelmiä tapaustutkimuksen

toteuttamiseksi sekä aineiston keräämiseksi ja analysoimiseksi. Esitän myös perustelut

menetelmien valinnalle.

4.1 Kahden tapauksen tapaustutkimus

Tapaustutkimuksen uranuurtaja Robert K. Yin määrittelee tapaustutkimuksen empiirisenä

pyrkimyksenä tutkia ajankohtaista ilmiötä tosielämän kontekstissaan etenkin silloin, kun

rajanveto itse ilmiön ja sitä ympäröivän kontekstin välillä näyttää häilyvältä. Hän katsoo,

että tapaustutkimus ei ole pelkkä aineistonkeruuväline taikka tutkimuksen osa, vaan oma

kokonaisvaltainen menetelmänsä, joka sisältää kaikki vaiheet tutkimusasetelman

suunnittelusta aineistonkeruuseen sekä aineiston analysointiin (Yin, 2003, 14). Sovellan

tässä tutkimuksessa Yinin näkemystä tapaustutkimuksesta tutkimusmenetelmänä

hyödyntäen hänen ohjeitaan kahden tapauksen tapaustutkimuksen toteuttamisesta vuonna

2003 julkaistussa teoksessaan Case Study Research: Design and Methods. Sisällytän

tapaustutkimuksen osaksi myös muita näkemyksiä ja menetelmiä liittyen etenkin

asiantuntijahaastatteluiden toteuttamiseen sekä aineiston analyysiin.

Yinin mukaan tapaustutkimuksen valitsemisessa tutkimusmenetelmäksi on selvä etu

silloin, jos tarkoituksena on esittää tutkimuskysymys “miten” tai “miksi” jokin asia tai

ilmiö on tapahtunut. Tämän lisäksi tapaustutkimus on sopiva ratkaisu silloin, kun

tarkoituksena on tarkastella sellaista ajankohtaista ilmiötä, johon liittyviä seikkoja ei ole

mahdollista kontrolloida tai manipuloida (Yin, 2003, 9-10). Tunnistan tapaustutkimuksen

tähän tutkimukseen sopivaksi tutkimusmenetelmäksi ensinnäkin siksi, että tutkielman

pääasiallisena tarkoituksena on selvittää miten Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan

alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ovat verkostoituneet ja millaiset seikat ovat
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siihen vaikuttaneet. Näin ollen tulen vastanneeksi “miten” -kysymykseen. Alueellisen

varautumisen yhteistyöfoorumit ovat erittäin ajankohtainen ilmiö Suomessa ja pystyn

koronavirusuhan asettamissa rajoissa tarkastelemaan tutkimuskohteitani suhteellisen

kokonaisvaltaisesti ja lähestymään foorumeiden työskentelyyn osallistuneita henkilöitä

ainakin puhelinhaastatteluiden avulla. Tunnistan, että tutkimusasetelmaa ei ole mahdollista

tässä tapauksessa kontrolloida taikka manipuloida tieteellisen laboratoriotutkimuksen

tapaan, jonka vuoksi tapaustutkimus antaa parhaat mahdollisuudet tapausten, eli

yhteistyöfoorumeiden, tarkasteluun niiden omissa sosiaalisissa ja kulttuurillisissa

konteksteissaan.

Yin katsoo, että tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä ei muuta muotoaan riippuen siitä

valitaanko tutkimuksen kohteeksi yksi tai useampi tapaus, ainoastaan tutkimusasetelma on

erilainen. Yin vertailee tapaustutkimusta poikkeuksellisesti tieteelliseen

laboratoriokokeeseen, jossa jokainen tapaustutkimuksen osaksi valittu tapaus edustaa kuin

yhtä tieteellistä koetta. Näin ollen yhden onnistuneen laboratoriokokeen jälkeen ideana on

toteuttaa uusi koe, jotta voidaan vahvistaa ensimmäisen kokeen paikkansa pitävyys. Tätä

Yin kutsuu replikoinnin logiikaksi (replication logic). Jokainen tapaus tulee valita harkiten

joko siten, että niistä odotetaan samanlaisia tuloksia (kirjaimellinen replikointi, literal

replication) taikka siten, että odotuksena on ristiriitaisia tuloksia (teoreettinen replikointi,

theoretical replication). Kirjaimellisen replikoinnin toteuttamista tässä tapauksessa tukee

Yinin mukaan rikas teoreettinen viitekehys, jonka tulee esittää ne olosuhteet, joissa tietty

ilmiö on todennäköisesti löydettävissä (Yin, 2003, 46-47).

4.1.1 Haastatteluaineiston kerääminen

Yin katsoo haastatteluiden olevan tärkeimpiä tiedonlähteitä tapaustutkimuksen

toteuttamiseen (Yin, 2003, 89). Päätin kerätä pääasiallisen tutkimusaineiston toteuttamalla

asiantuntijahaastatteluita puhelimitse. Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tarkempaa

tietoa alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaan osallistuneiden

turvallisuustoimijoiden kokemuksista ja näkemyksistä. Aineiston keruun ajankohtana
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keväällä 2020 asiantuntijahaastatteluita ei ollut koronapandemiasta johtuen mahdollista

järjestää siten, että olisin matkustanut tutkimuksen kohteina oleville alueille ja tavannut

haastateltavia kasvotusten. Vaihtoehtoinen keino haastatteluiden toteuttamiselle olisi ollut

esimerkiksi Skype-puhelu, mutta päädyin valitsemaan puhelinhaastattelun, sillä puhelun

katkeamiselle ei olisi yhtä suurta vaaraa kuin internetin välityksellä toteutetuissa

puheluissa ja nauhoittamista ajatellen hyvä äänenlaatu oli myös puhelinhaastatteluissa

helpompi taata. Alueiden paikallisten toimijoiden lisäksi haastattelin puhelimitse

aluehallintovirastojen edustajia, jotka tukevat omassa työssään alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden toimintaa. Lisäksi sovin samana keväänä Helsingissä myös

muutamia kasvokkaisia tapaamisia valtion keskushallintotason asiantuntijoiden kanssa,

ennen varsinaisen aineistonkeruun aloittamista. Tapaamisten tarkoituksena oli kartoittaa

aihepiiriä laajemmin ja lisätä omaa ymmärrystäni siitä, millä tavalla alueellisen tason

varautumisen yhteistyöfoorumit kytkeytyvät laajempaan valtakunnalliseen

varautumistyöhön sekä varautumistyön strategiseen ohjaukseen.

Asiantuntijuutta on monenlaista ja alasta riippuen asiantuntijuuden määritelmiä on useita.

Alastalon, Åkermanin ja Vaittisen (2017, 216) mukaan asiantuntijahaastatteluiden

toteuttaja joutuu ilmiön monimuotoisuuden vuoksi pohtimaan, mitä on olennainen

asiantuntijuus oman tutkimusaiheen kannalta ja mistä olisi mahdollista löytää tutkimuksen

kannalta olennaiset asiantuntijatahot. Heidän mukaansa nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä,

että asiantuntija on henkilö, jolla on tutkittavasta asiasta erityistä tietoa, jota muilla ei ole,

taikka tietoa, jota on ainoastaan erittäin harvoilla. Tässä yhteydessä määrittelen

asiantuntijan tarkoittavan henkilöä, joka on joko osallistunut tai osallistuu parhaillaan

Etelä-Pohjanmaan taikka Etelä-Karjalan varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaan.

Lisäksi tutkimuksen kannalta olennaisia asiantuntijoita ovat alue- ja keskushallinnon

tasolla työskentelevät henkilöt, joilla on työtehtäviensä kautta kytkös alueellisen tason

varautumisen yhteistyöfoorumeihin esimerkiksi strategisen ohjauksen tai tehtävien

yhteensovittamisen kautta.
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Aineiston keruun onnistumisen kannalta koin erityisen tärkeäksi tavoitteeksi sen, että

jokainen sektori (julkinen, yksityinen ja kolmas) olisivat tasavertaisesti edustettuna

kerätyssä haastatteluaineistossa ja näin ollen jokainen sektori saisi yhtäläisesti äänensä

kuuluviin. Julkinen sektori tarkoittaa tässä yhteydessä viranomaisia tai julkishallinnon

edustajia. Yksityinen sektori luonnollisesti viittaa elinkeinoelämään ja kolmas sektori

järjestötoimijoihin. Tämän tavoitteen toteutuminen käytännössä osoittautui kuitenkin

odotettua hankalammaksi useastakin syystä. Ensinnäkin varautumisen alalla

työskentelevien turvallisuustoimijoiden määrä on suhteellisen rajallinen, ja vielä

rajallisempi on alueilla toimivien varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaan

osallistuneiden toimijoiden määrä. Potentiaalisten haastateltavien määrä pieneni

entisestään, kun päätin keskittyä tutkimuksessani erityisesti Etelä-Karjalan ja

Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumeihin. Toiseksi keväällä 2020 maailmanlaajuisesti

levinnyt koronapandemia aiheutti tutkimuksen kannalta tilanteen, jossa potentiaalisilla

haastateltavilla oli hyvin vähän ylimääräistä aikaa antaa Pro Gradu -tutkielman kaltaiselle

työlle, mikäli lainkaan.

Ensimmäisten kasvokkaisten tapaamisten järjestäminen valtioneuvostotason

asiantuntijoiden kanssa onnistui alkukeväästä 2020 ennen kuin ensimmäiset

koronatartunnat olivat vielä levinneet Lapista muualle Suomeen. Suurin osa haastatteluista

alueellisten asiantuntijoiden kanssa toteutuivat kesä-elokuun aikana 2020 ja viimeiset

puhelut ja nauhoitukset toteutuivat onnistuneesti huhtikuussa 2021. Siitä huolimatta, että

aineiston keruu osoittautui odotettua vaikeammaksi erityisesti koronapandemian myötä;

tuli ajan myötä esiin myös aineiston keruuta helpottavia seikkoja. Varautumisen alalla

toimivien asiantuntijoiden pieni määrä Suomessa tarkoitti myös sitä, että suurin osa tunsi

toisensa eri yhteyksistä, esimerkiksi erilaisten varautumista koskevien koulutusten tai

valmiusharjoitusten kautta. Tämä helpotti huomattavasti haastateltaviksi soveltuvien

asiantuntijoiden löytämistä ja yhteydenottoa. Mikäli pyytämäni henkilö ei itse kokenut

olevansa sopiva haastateltavaksi taikka mikäli hän ei kyennyt muusta syystä osallistumaan,

viestini lähetettiin useimmiten eteenpäin kollegalle tai sain vastaukseksi toisen
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potentiaalisen asiantuntijan yhteystiedot, joita kokeilla seuraavaksi. Alla olevassa

taulukossa 2 näkyvät aineiston keruu vaiheessa toteutuneiden haastatteluiden määrät sekä

tarkempi luokittelu hallintotason, alueiden sekä sektoreiden mukaan.

Julkinen sektori
(viranomaiset ja
julkishallinnon
edustajat)

Yksityinen
sektori
(elinkeinoelämä,
yritykset)

Kolmas sektori
(kansalaisjärjestöt
ja muut yhteisöt)

Keskushallintotaso:
sisäministeriö

1 N/A N/A

Keskushallintotaso:
Turvallisuuskomitean
sihteeristö

2 N/A N/A

Aluetaso: Etelä-Suomen
aluehallintovirasto

1 N/A N/A

Aluetaso: Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirasto

2 N/A N/A

Paikallistaso: Etelä-Karjalan
varautumisen yhteistyöfoorumi

1 1 1

Paikallistaso: Etelä-Pohjanmaan
varautumisen yhteistyöfoorumi

1 0 1

Taulukko 2: Haastateltavien määrä sektoreittain, alueittain sekä hallinnon tason mukaan.

Toteutin yhteydenotot sähköpostitse yhteensä neljälletoista henkilölle, joista yhdeksän

henkilöä vastasivat myöntävästi haastattelukutsuun. Kahdelta henkilöltä sain vastaukseksi

suosituksen ottaa yhteyttä toiseen kollegaan, joka oli aiheeseen enemmän perehtynyt. Yksi

henkilö vastasi, että ei kokenut olevansa sopiva haastateltavaksi ja yksi henkilö ei

vastannut haastattelukutsuun. Asiantuntijahaastatteluiden avulla kerättyä aineistoa voidaan

pitää luotettavana, sillä jokainen haastateltava on joko itse osallistunut alueellisen

yhteistyöfoorumin työskentelyyn taikka muun strategisen ohjauksen tai tukitehtävien

kautta tukenut yhteistyöfoorumeiden toimintaa. Koen, että eri hallinnon tasoilla
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työskentelevien turvallisuusviranomaisten haastatteleminen vahvistaa osaltaan myös

aineiston luotettavuutta sen sijaan, että haastateltavat olisivat olleet ainoastaan

yhteistyöfoorumeihin osallistuvia paikallistason toimijoita. Jokaisen lähettämäni

haastattelukutsun liitteeksi lisäsin saatekirjeen “Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen!”

(katso liite 2) sekä täytettävän lomakkeen “Kirjallinen suostumus tutkimukseen

osallistumisesta” (katso liite 3). Saatekirjeessä kerroin tutkimuksen luonteesta ja

tarkoituksesta sekä yleisesti haastattelun kulusta sekä haastattelun aikana käsiteltävistä

teemoista. Kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta pyysin jokaisen

haastateltavan lukemaan ja allekirjoittamaan, jotta etenkin haastateltavan tietosuojaa

koskevat kysymykset, kuten suostumus haastattelun nauhoittamiseen, aineiston

anonymisointiin ja mahdollisten suorien lainausten käyttämiseen tutkielmassa, olisivat

molemmille osapuolille selkeitä.

Yinin mukaan hedelmällisin tilanne tapaustutkimuksen kannalta on se, että tapauksiin

liittyvien henkilöiden identiteetit paljastetaan. Tämä on ensinnäkin lukijan kannalta

edullinen tilanne siten, että aiemmin opittua tietoa samasta tapauksesta on mahdollista

yhdistellä ja vertailla raportin tuottamiin tuloksiin. Toiseksi koko tapaustutkimusta on

tällöin mahdollista arvioida tarkemmin sekä esittää juuri kyseiseen julkaistuun tapaukseen

liittyvää rakentavaa kritiikkiä (Yin, 2003, 157-158). Ottaen huomioon, että keskityn tässä

tutkielmassa ainoastaan kahteen alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumiin Suomessa

sen sijaan, että tutkielma käsittelisi laajalti kaikkia toiminnassa olevia foorumeita; on

olennaista, että tapaustutkimuksen kohteina olevien yhteistyöfoorumeiden kuvaukset

tuodaan esiin raportissa. Tapausten käsittely oikeilla nimillä edistää Yinin sanojen

mukaisesti sitä, että lukija pystyy kytkemään tapaukset niitä koskeviin sosiaalisiin ja

kulttuurisiin konteksteihin sekä vertailemaan tapauksia koskevia tutkimus- tai

kokemusperäisiä tietoja aiemmin julkaistuihin tietoihin. Lisäksi tapauksiin liittyvien

identiteettien esiin tuominen edistää myös mahdollisten jatkotutkimusten kannalta sitä, että

uusia tutkimustuloksia on mahdollista vertailla tässä tutkielmassa esiin tulleisiin tuloksiin.
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Yinin mukaan tapausten anonymisointi on kuitenkin joissain tilanteissa välttämätöntä,

mikäli tutkimuksen kohteena on esimerkiksi kiistanalainen aihe taikka mikäli lopullisen

tutkimusraportin julkaiseminen saattaisi vaikuttaa tutkimuksen kohteena olevien

henkilöiden toimintaan (Yin, 2003, 158). Alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden

toiminnan tarkastelussa arvioin mahdolliseksi kompastuskiveksi sen, että tutkimukseen

osallistuvat henkilöt saattaisivat esittää yhteistyöfoorumeiden toiminnasta liian

laskelmoituja tai diplomaattisia vastauksia, mikäli tutkimusta ei toteutettaisi ainakin

osittain anonymisoiden. Mikäli haastateltavat kokisivat, että eivät pystyisi kertomaan

yhteistyöfoorumeiden toiminnasta mahdollisimman avoimesti, tämä ei välttämättä edistäisi

tutkimuksen tavoitetta selvittää millä tavoin foorumit ovat alun perin verkostoituneet ja

millaiset seikat vaikuttavat niiden toimintaan tänä päivänä “sekä hyvässä että pahassa”.

Tutkimuksen onnistumisen kannalta koin tärkeäksi keskinäisen luottamuksen

rakentamisen, jotta jokainen haastateltava voisi kertoa omia näkemyksiään avoimesti.

Tämän vuoksi poistin aineiston keruun päätyttyä haastatteluaineistosta tutkimukseen

osallistuneiden identiteettiin viittaavat tiedot (katso seuraava luku 4.1.3). En myöskään luo

yhteyksiä tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden sekä tekstissä esiintyvien suorien

lainausten välillä. Kaikki haastateltavat antoivat kuitenkin suostumuksensa nimensä

julkaisuun (ks. Liite 1: “haastatellut henkilöt”).

Anu Puusan mukaan tutkimushaastatteluiden lajit eroavat toisistaan lähinnä

strukturointiasteen, eli haastattelukysymysten vapaamuotoisuuden mukaan. Vaihtoehtoisia

tapoja toteuttaa haastatteluita ovat muun muassa strukturoidut ja puolistrukturoidut

haastattelut, teemahaastattelut, avoimet tai syvähaastattelut sekä yksilöhaastattelun lisäksi

myös pari- tai ryhmähaastattelut. Puolistrukturoitu haastattelu sekoitetaan usein

teemahaastatteluun siitä huolimatta, että niissä on keskinäisiä eroavaisuuksia.

Eroavaisuudet liittyvät lähtökohtaisesti erotteluun yksittäisen kysymyksen ja teeman

välillä. Teemahaastattelun toteuttaminen vaatii, että tutkija on perehtynyt tarpeeksi

tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön, ilmiötä kuvailevaan kirjallisuuteen sekä valitun

viitekehyksen osa-alueisiin. Olennaista on haastattelun kannalta ilmiön pilkkominen
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useaan eri osaan, esimerkiksi viitekehystä apuna käyttäen, joka muodostaa

haastattelurungon. Jokainen teema tulee haastattelun aikana käsitellyksi, mutta haastattelun

toteuttamiselle ei aseteta tarkkaa määrämuotoa ja oletuksena on, että haastateltava saa

kertoa teemaan liittyviä ajatuksiaan varsin vapaasti (Puusa, 2020, 111).

Haastattelukysymysten suunnitteluvaiheessa päätin laatia kysymyksistä mahdollisimman

avoimia, jotta haastateltavien omat kokemukset ja näkemykset alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden toiminnasta korostuisivat mahdollisimman paljon. Alkuperäinen

ajatukseni oli jakaa haastattelu ainakin kahteen eri kokonaisuuteen. Ensimmäinen

kokonaisuus koskisi haastateltavien näkemyksiä ja kokemuksia yhteistyöfoorumin

muodostumisen vaiheista. Toinen keskustelukokonaisuus liittyisi siihen, millaisia

kokemuksia haastateltavalla on joko yhteistyöfoorumiin osallistumisesta taikka toiminnan

tukemisesta riippuen siitä, millä hallinnon tasolla haastateltava työskentelee. Keräsin

esiaineiston toteuttamalla asiantuntijahaastattelun yhden tutkimukseen osallistuneen

haastateltavan kanssa, jotta voisin testata keskusteluteemoja etukäteen. Kerätyn

esiaineiston perusteella työstin haastattelurunkoa edelleen ja muodostin tarkemman kuvan

siitä, millaisiin teemoihin kysymykset voisi jakaa ja millaisia tarkentavia kysymyksiä voisi

tarpeen tullen esittää. Olin kiinnostunut soveltamaan tutkimuksessa joko puolistrukturoitua

haastattelua tai teemahaastattelua. Valitsin lopulta aineistonkeruumenetelmäksi

teemahaastattelun, sillä en kokenut tutkimuksen kannalta olennaiseksi tiettyjen kysymysten

esittämisen, vaan avoimen keskustelun yhteistyöfoorumin muodostumista ja varsinaista

sektoreiden rajat ylittävää yhteistoimintaa koskevista teemoista. Aineiston keruussa

hyödynnetyt lopulliset teemat on mahdollista jakaa karkeasti seuraaviin: 1)

yhteistyöfoorumin synty ja siihen vaikuttaneet tekijät, 2) yhteistyöfoorumin rakenteelliset

ja prosessuaaliset tekijät sekä 3) varsinaisen verkostoyhteistyön ydin, eli

yhteistyöfoorumin sisäiset sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät (ks. Liite 4:

Haastattelurunko).
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Haastattelun aluksi pyysin haastateltavaa esittelemään itsensä ja kertomaan urataustastaan

sekä miten on päätynyt osallistumaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin

toimintaan taikka varautumisen yhteensovittamista koskeviin tuki- tai ohjaustehtäviin.

Tämän jälkeen esittelin haastattelun kulkua siten, että se koostuisi kolmesta

pääkysymyksestä tai teemasta, joista olisi mahdollista keskustella oman mielen mukaan.

Ensimmäiseen teema kosketti varautumisen yhteistyöfoorumin syntyä alueella ja niitä

syitä, joiden vuoksi foorumi koettiin alueella tarpeelliseksi. Seuraava teema koski

yhteistyöfoorumin hallinnollisia rakenteita ja prosesseja. Kolmas ja viimeinen teema koski

foorumin toimintaa verkostoyhteistyön näkökulmasta, eli millaisia tahoja ja rooleja

yhteistyöhön on liittynyt sekä millaisia haasteita, onnistumisia ja tavoitteita

verkostoyhteistyössä on nähty. Tämän lisäksi laadin jokaisen pääkysymyksen alle useita

apukysymyksiä, jotka herättäisivät tarpeen tullen keskustelua, mikäli laajempi teema

osoittautuisikin hankalaksi keskustelun aiheeksi. Haastatteluiden kestot vaihtelivat

puolesta tunnista puoleentoista tuntiin riippuen siitä, kuinka paljon teemat herättivät

keskustelua. Suurimmassa osassa haastattelutilanteista ei ollut suoranaista tarvetta

apukysymyksiin nojautumiselle, kun taas muutamissa haastatteluissa apukysymykset

osoittautuivat tarpeellisiksi haastattelun jäädessä muuten liian niukaksi.

Asiantuntijahaastatteluiden toteuttaminen oli tutkimukseni kannalta välttämätöntä, sillä

soveltamani integratiivisen viitekehyksen (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012) kannalta

tärkeitä, alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden sisäisiä dynamiikoita koskevia,

elementtejä ei ollut mahdollista löytää aikaisemmista tausta- tai dokumenttiaineistoista.

4.1.2 Dokumenttiaineiston kerääminen

Yinin mukaan haastatteluiden voidaan katsoa olevan tärkeimpiä tapaustutkimuksen

tiedonlähteitä erityisesti siitä syystä, että tapaustutkimukset perustuvat useimmiten

inhimillisten tekijöiden ja ilmiöiden tutkimukseen. Kuitenkin haastatteluihin tulee

suhtautua “vain” suullisina raportteina, jotka osaltaan pitävät myös sisällään yleisiä

inhimillisiä ongelmia, kuten puolueellisuutta, muistin heikkoutta sekä heikkoja tai
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epätarkkoja artikulointeja. Haastateltavien näkemykset ovat ensisijaisesti subjektiivisia

tulkintoja kuvailun kohteena olevasta ilmiöstä. Tämän vuoksi on tärkeää, että

tapaustutkimuksen aineisto on mahdollisimman monipuolinen ja että se sisältää

haastatteluiden lisäksi myös muun tyyppisiä, haastateltavien antamia tietoja vahvistavia,

aineistoja (Yin, 2003, 92). Asiantuntijahaastatteluiden lisäksi hyödynnän tässä

tutkielmassa alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaa koskevia ja eri

hallinnon tasoilla tuotettuja viranomaisasiakirjoja sekä muita virallislähteitä.

Erityisen haastava kysymys dokumenttiaineiston keräämisen vaiheessa oli pitkään vireillä

olleen sote- ja maakuntauudistuksen suhteuttaminen alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden kehittymiseen. Sote- ja maakuntauudistuksen laaja-alaisempi

käsittely tässä yhteydessä ylittäisi reilusti tutkielman asettamat rajallisuudet, jonka vuoksi

päätin lopulta rajata sote- ja maakuntauudistusta koskevan käsittelyn dokumenttiaineiston

sekä tutkielman raportin ulkopuolelle. Rajaus oli siltäkin osin perusteltu, että samana

vuonna tutkielman tutkimussuunnitelmaa laatiessani Sipilän hallituksen vetämä sote- ja

maakuntauudistus päättyi poliittisten erimielisyyksien vuoksi hallituksen eropyyntöön

(Valtioneuvosto, 8.3.2019). Siihen saakka laaditut dokumentit ja suunnitelmat alueellisten

rakenteiden järjestämiseksi vanhentuivat, eikä uusia dokumentteja olisi saatavilla pitkään

aikaan. Silloisen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen turvallisuustoimijoiden

piirissä myös havaittiin, että eri toimijoiden välistä yhteistyötä jatketaan

rakenneuudistuksen kaatumisesta huolimatta (Evwaraye, n.d.). Rakenneuudistusta koskeva

dokumentointi on tässä kuitenkin otettu huomioon soveltuvin osin alueellisen

varautumisen yhteistyöfoorumeiden taustojen avauksen yhteydessä, sillä alueellisen

varautumisen toiminnan kytkeytyminen sote- ja maakuntauudistukseen on kuitenkin

ilmeinen.

Aluerakenteiden ja niitä koskevien reformien sijaan pyrin tässä tutkielmassa keskittymään

alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden sisältöön ja substanssiin, eli siihen miten

foorumit ovat syntyneet, miten ne toimivat, millaisia prosesseja toimintaan liittyy sekä
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millä tavoin niihin osallistuvien toimijoiden kesken tuotetaan toimialueita koskevaa

tilannetietoa. Tämän prosessin tarkastelua tukee toimintaan osallistuneiden henkilöiden

haastatteluiden toteuttamisen lisäksi myös erityisesti vuonna 2017 viimeksi päivitetty

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia, joka pääpiirteissään kuvailee suomalaisen

kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin suuntaviivoja sekä asettaa myös tavoitteita

alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden perustamiseksi alueilla ottamatta

varsinaisesti kantaa aluerakenteisiin tai sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisiin

vaikutuksiin (YTS, 2017, 11). Perusajatuksena on, että varautumisen yhteistyöfoorumit

voisivat toimia alueilla riippumatta siitä, miten sote- ja maakuntarakenteiden osalta käy.

Toiseksi haasteeksi dokumenttiaineiston keräämisen vaiheessa osoittautui alueellisen

varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaa koskevien julkisten dokumenttien rajallinen

määrä. Yhteistyöfoorumit ovat luonteeltaan vapaaehtoisia, eli ne eivät perustu pakottavaan

lainsäädäntöön. Tästä johtuen toiminta on suhteellisen vapaamuotoista ja foorumeiden

toimintaan osallistuvat turvallisuustoimijat kokoontuvat normaaliaikoina tarpeen tullen

koolle keskustelemaan alueelliseen varautumiseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Haastateltavilta saatujen tietojen mukaan alueellisiin yhteistyöfoorumeihin osallistuvat

enimmäkseen eri organisaatioiden johtotehtävissä olevat henkilöt, jotka esittävät

yhteistyöfoorumin kokouksissa muille toimijoille oman organisaationsa ajankohtaisen

tilannekuvan. Lisäksi yhteistyöfoorumiin osallistuvat toimijat arvioivat alueen

riskitekijöitä ja suunnittelevat varautumista yhteisvoimin. Sisäisiä dokumentteja laaditaan

pääasiassa omien organisaatioiden käyttöön erilaisten epävirallisten muistioiden muodossa,

eikä niitä välttämättä jaeta muille osallistujille. Näin ollen virallisia dokumentteja ei ole

varsinaisesti julkisesti saatavilla. Tämän lisäksi alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden kokoontumisissa käsiteltävät asiat ovat tarkoitettu

yhteistyöfoorumeiden toimintaan osallistuvien tahojen keskinäisen tiedonvaihdon

tarkoituksiin, eikä jaettavaksi julkisuuteen. Useasti yhteistyöfoorumeissa käsiteltävät asiat

luokitellaan salassa pidettäviksi. Näin ollen tapausesimerkeiksi valitsemieni alueellisten
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yhteistyöfoorumeiden sisäisiin prosesseihin liittyvät aineistot perustuvat lähes kokonaan

toteuttamieni asiantuntijahaastatteluiden varaan.

4.1.3 Aineistojen käsittely ja luokittelu

Tapaustutkimusta varten kerätyn haastatteluaineiston käsittelyssä ja luokittelussa

hyödynnän dialogista tematisointia. Kosken mukaan dialogisuus tarkoittaa tässä

yhteydessä sitä, että “teoreettinen ja metodologinen ajattelu, empiirinen aineisto,

tutkimuskohdetta koskeva kontekstuaalinen tieto, aiempi tutkimus ja tutkijan oma

ymmärrys asetetaan vuoropuheluun analyyseja ja tulkintoja tehtäessä” (Koski, 2020, 157).

Koski jakaa dialogisen tematisoinnin karkeasti kolmeen eri vaiheeseen: aineiston

lukemiseen, raakatekstin kategorisoimiseen ja kategorioiden teemoitteluun. Ensimmäisessä

vaiheessa tutkija lukee aineiston useampaan kertaan ja keskittää huomionsa etukäteen

valittuihin seikkoihin, jotka perustuvat karkeasti teoreettiseen viitekehykseen sekä

tutkimustehtävään. Tarkoituksena on löytää segmenttejä raakateksistä, jotka vaikuttavat

näihin nähden merkityksellisiltä. Toisessa vaiheessa tutkija tarkastelee valitsemiaan

aineiston segmenttejä ja pyrkii löytämään niistä yhdistäviä tekijöitä, joita voidaan

myöhemmin tulkita tarkemmiksi kategorioiksi. Kolmannessa vaiheessa kategorioista

hahmotellaan laajempia teemoja ja teoreettinen viitekehys toimii tässä dialogisesti, eli

vuoropuhelussa aineiston kanssa. Tässä vaiheessa tutkija pyrkii sekä löytämään

viitekehykseen soveltuvia havaintoja että löytämään teoreettisia selityksiä aineistosta

kumpuaville ilmiöille (Koski, 2020, 161-170). Koen dialogisen tematisoinnin sopivan

parhaiten tämän tapaustutkimuksen toteuttamiseen, sillä painopisteenä on viitekehyksestä

kumpuavien elementtien ja kerätyn aineiston vuoropuhelu läpi koko tutkimusprosessin.

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole testata valitsemaani teoriaa, vaan käyttää viitekehyksestä

tiettyjä osia aineiston luokittelun ja tematisoinnin apuna ja “silmälaseina”, joiden läpi

tarkastella yhteistoiminnan eri osa-alueita.

Ennen analysointiprosessin aloittamista litteroin haastattelut pääasiassa sanasta sanaan,

ottamatta kuitenkaan huomioon esimerkiksi äännähdyksiä tai täytesanoja, kuten “niinkun”
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taikka täydentävää puhetta, jossa haastateltava vielä pohtii ääneen, miten vastauksensa

muotoilisi. Litteroinnin jälkeen toteutin aineiston anonymisoinnin, eli luin jokaisen

haastattelun kertaalleen läpi samalla tummentaen tekstissä ilmeneviä kyseiseen

haastateltavaan liittyviä tunnistetietoja. Pyrin myös käyttämään mahdollisimman neutraalia

kieltä muokaten esimerkiksi mahdollisia tunnistettavia murresanoja. Analysointiprosessiin

siirtyvän aineiston kategorisoin eri tiedostoihin lopuksi sen perusteella oliko aineisto

kerätty Etelä-Karjalasta tai Etelä-Pohjanmaalta ja minkä sektorin toimija oli kyseessä.

Aluehallintotasolta ja keskushallintotasolta keräämäni aineistot kategorisoin erillisiin

tiedostoihin. Tärkeää tutkimuksen kannalta ei siis ollut tiettyjen henkilöiden esiin tuomat

seikat, vaan aineistossa esiin tulevat yhtäläisyydet ja eroavaisuudet ensinnäkin suhteessa

kyseessä olevaan alueeseen ja toiseksi suhteutettuna alueelliseen varautumistyöhön

osallistuviin eri sektoreihin (julkishallinto ja viranomaiset, elinkeinoelämä ja järjestöt).

4.1.4 Aineistojen analysointi

Tutkielmalle asettamani tutkimustehtävät käsittelevät sitä, miten Etelä-Karjalan ja

Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ovat verkostoituneet ja

mitkä seikat ovat siihen vaikuttaneet. Aloitin haastatteluiden lukemisen keskittyen

karkeasti siihen, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia haastateltavien kertomusten

väliltä on löydettävissä. Lukemisessa hyödynsin laatimaani haastattelurunkoa, jota varten

olin hahmotellut etukäteen seuraavat tutkimusongelman ratkaisemista mahdollisesti

tukevat teemat: 1) yhteistyöfoorumin synty ja siihen vaikuttaneet tekijät, 2)

yhteistyöfoorumin rakenteelliset ja prosessuaaliset tekijät ja 3) yhteistyöfoorumin sisäiset

sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät. Haastattelukysymysten ollessa luonteeltaan avoimia, ei

ollut välttämättä aina mahdollista luoda suoria yhteyksiä esittämieni kysymysten ja

haastateltavien antamien vastausten välille. Tämän vuoksi koin dialogisen tematisoinnin

menetelmän hyödylliseksi haastatteluiden purkamisessa. Haastattelut etenivät hyvin eri

tahdissa ja painottaen seikkoja, joita kukin itse kokee yhteistoiminnan kannalta tärkeäksi.

On huomioitava, että tässä vaiheessa tutkimusprosessia en ollut vielä valinnut tiettyä

yhteistoiminnallisen hallinnan teoriaa koskevaa viitekehystä aineiston analysointia varten.
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Kartoittaessani tutkimusprosessin alkuvaiheessa suomalaista varautumisen prosessia sain

paljon hyödyllisiä vinkkejä etenkin tutkimukseen osallistuneilta valtioneuvostotason

toimijoilta liittyen siihen, mistä näkökulmista aihetta voisi lähestyä ja keihin olisi hyvä1

olla seuraavaksi yhteydessä. Päätin laatia haastattelurungon sisällöllisesti mahdollisimman

avoimeksi, jotta kerättyä aineistoa voisi analysoida tarvittaessa monestakin eri

näkökulmasta. Tutkimuksen sujuvuuden kannalta olisi kuitenkin ollut loogisempi edetä

viitekehyksen valinnasta asiantuntijahaastatteluiden toteuttamiseen, eikä toisin päin.

Tutkimusta varten kerätty haastatteluaineisto asettaa siten tietynlaisia rajoitteita

integratiivisen viitekehyksen soveltamiselle. Pääasialliseksi strategiaksi keräämäni

aineiston analysoinnissa nojauduin lopulta valitsemani teoreettisen viitekehyksen

esittämiin yhteistoiminnan dynamiikoihin sekä niihin liittyviin premisseihin, joita

Emerson, Nabatchi ja Balogh (2012) esittelevät artikkelissaan kymmenen kappaletta. Siitä

huolimatta, että keräsin aineiston ennen viitekehyksen lopullista valintaa, koen, että

viitekehyksen eri komponentit vastasivat hyvin niitä teemoja, joita olin haastateltavien

kanssa kartoittanut. Viitekehyksen laaja-alaisuudesta johtuen rajasin kuitenkin

viitekehyksestä tiettyjä komponentteja tutkimuksen ulkopuolelle. Viitekehyksen

laaja-alaisuuden ja moniuloitteisuuden vuoksi en koe, että se soveltuu kokonaisuudessaan

kovinkaan hyvin Pro Gradu -tutkielman kaltaisen työn tekemiseen. Tästä johtuen päädyin

soveltamaan viitekehystä ainoastaan soveltuvin osin. Viitekehyksen kokonaisvaltainen

hyödyntäminen olisi vaatinut huomattavasti laaja-alaisemman ja yksityiskohtaisemman

aineiston keräämisen. Alla olevassa taulukossa on nähtävissä missä määrin tulkitsen

viitekehyksen eri komponenttien tukevan etukäteen asettamiani teemoja ja siten

tutkimusongelman ratkaisemista.

1 Esitän vilpittömät kiitokset saamastani ohjauksesta ja tuesta tutkielman aiheen kartoittamisessa
Turvallisuuskomitean pääsihteerille Vesa Valtoselle ja erikoistutkija Jouni Pousille sekä
sisäministeriön pelastusosaston siviilivalmiusyksikön päällikölle Jussi Korhoselle.
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Etukäteen asetetut haastattelurungon
teemat

Vastaava yhteistoiminnallisen hallinnan
integratiivisessa viitekehyksessä esiintyvät
komponentit

Yhteistyöfoorumin synty ja siihen vaikuttaneet
tekijät

Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin
muodostuminen ja ajurit

Yhteistyöfoorumin rakenteelliset ja
prosessuaaliset tekijät

Yhteistoiminnan dynamiikat:
yhteistoiminnalliset valmiudet

Yhteistyöfoorumin sisäiset sosiaaliset ja
kulttuurilliset tekijät

Yhteistoiminnan dynamiikat: periaatteellinen
osallistuminen ja jaettu motivaatio

Taulukko 3: Haastattelurungossa etukäteen asettamani teemat suhteutettuna Emerson, Nabatchi ja
Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen viitekehyksen teemoihin.

Katson, että tässä tutkimuksessa hyödyntämäni viitekehyksen osa-alueet tukevat

haastattelurungossa etukäteen asettamiani teemoja parhaiten ja tukevat siten myös

tutkimusongelman ratkaisemista. Yinin mukaan teoreettisen viitekehyksen muodostamat

esitykset auttavat tutkijaa ensinnäkin priorisoimaan laajan aineistomassan keskuudesta

tutkielman kannalta olennaisimmat osat. Toiseksi esitykset auttavat organisoimaan koko

tapaustutkimuksen järkevään muotoon sekä määrittelemään esitysten pohjalta ilmiöille

vaihtoehtoisia selityksiä (Yin, 2003, 112). Emerson, Nabatchin ja Baloghn esitykset

viittaavat erikseen jokaiseen viitekehyksen osa-alueeseen sekä miten ja millaisissa

olosuhteissa ne toteutuvat vuorovaikutuksessa keskenään silloin, kun yhteistoiminnallisen

hallinnan regiimi toimii menestyksekkäästi. Viitekehyksen mukaiset premissit, joita

sovellan tässä tutkimuksessa ovat seuraavat:

Viitekehyksen komponentit Viitekehyksen premissit

Yhteistoiminnallisen
hallinnan regiimin
muodostuminen ja ajurit

Yhden tai useamman ajurin (johtajuus, kannustimet,
keskinäisriippuvuudet tai epävarmuustekijät) esiintyminen on
välttämätöntä, jotta yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin
voisi syntyä.

Yhteistoiminnan dynamiikat:
periaatteellinen
osallistuminen

Periaatteellinen osallistuminen yhteistoimintaan perustuu ja sitä
ylläpitävät pitkällä aikavälillä seuraavat interaktiiviset prosessit:
oivaltaminen, määrittely, neuvottelu sekä ratkaiseminen.
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Periaatteellisen osallistumisen tehokkuuden määrittelevät
osaltaan yllä mainittujen interaktiivisten prosessien laatu.

Yhteistoiminnan dynamiikat:
jaettu motivaatio

Yhteistoimintaan osallistumista edistävien prosessien kohotettu
laatu edistää osallistujien välistä luottamusta,
yhteisymmärrystä, koettua legitimiteettiä sekä sitoutumista
yhteistoimintaan. Vahvat osallistumisen prosessit siis luovat ja
myös ylläpitävät turvallisuustoimijoiden jaettua motivaatiota.
Vahva motivaatio yhteistoimintaa kohtaan taas kannustaa
toimijoita edelleen vahvistamaan ja kehittämään osallistumisen
prosesseja.

Yhteistoiminnan dynamiikat:
yhteistoiminnalliset valmiudet

Periaatteellinen osallistuminen sekä jaettu motivaatio
stimuloivat yhdessä prosessuaalisten ja institutionaalisten
järjestelyjen, johtajuuden, tiedon sekä resurssien kehittymistä ja
näin ollen luovat ja ylläpitävät valmiuksia yhteistoiminnalle.
Yhteistoiminnallisiin valmiuksiin sisältyvät neljä elementtiä
määrittyvät yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin
perimmäisestä tarkoituksesta ja päämääristä.
Yhteistoiminnallisten dynamiikoiden ulottuvuus ja laatu ovat
riippuvaisia tuotteliaista sekä itseään vahvistavista
vuorovaikutuksista periaatteellisen osallistumisen, jaetun
motivaation sekä yhteistoiminnallisten valmiuksien välillä.

Taulukko 4: Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen
viitekehyksen komponentit ja premissit.

Seuraavaksi kerron tapaustutkimusta varten valitsemieni tapausten valintaprosessista ja

esitän perustelut tapausten valinnalle.

4.2 Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen
yhteistyöfoorumit: esimerkkitapausten valinta ja perustelut

Tämän tutkimuksen tehtävänä on vastata kysymykseen miten Etelä-Karjalan ja

Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ovat alun perin

verkostoituneet ja mitkä seikat ovat siihen vaikuttaneet. Ajallisesti tutkimuksen voidaan

katsoa olevan suhteellisen staattinen katsaus kyseisten esimerkkitapausten rakenteisiin ja

toimintaan ottaen myös soveltuvin osin huomioon yhteistyöfoorumeiden muodostumiseen

sekä myöhempään kehittymiseen vaikuttaneet seikat.
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Yinin (2003, 51-52) mukaan tapaustutkimukseen valittujen tapausten, eli replikointien,

määrä riippuu siitä varmuuden asteesta, jota tutkija tutkimuksensa tuloksilla tavoittelee.

Useamman tai jopa kahden tapauksen tapaustutkimus antaa vahvemman pohjan

tutkimustulosten yleistettävyydelle kuin vain yhden yksittäisen tapauksen tarkastelu.

Kahden tai useamman tapauksen valitseminen kirjaimellisen replikoinnin toteuttamiseksi

vaatii, että tutkija on etukäteen tietoinen tapauksia koskevien tutkittavien ilmiöiden

tuloksista. Ennakko-oletuksena on, että sekä Etelä-Karjalan että Etelä-Pohjanmaan

alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ovat toisistaan poikkeavista piirteistään

huolimatta onnistuneet rakentamaan ja ylläpitämään alueillaan viranomaisten, järjestöjen ja

elinkeinoelämän edustajien kesken alueellisen varautumisen suunnitteluun ja kehittämiseen

tähtäävää yhteistoimintaa varautumisen yhteistyöfoorumeiden muodossa. Tutkimuksen

tavoitteena on tällöin selvittää, miten tapaukset ovat tuottaneet kyseisiä tuloksia ja mitkä

seikat ovat tähän vaikuttaneet yhteistyöfoorumeiden synnyn ja kehittymisen myötä.

Kahden tapauksen tarkastelun vahvuutena on se, että tapausten tuloksia vertailemalla on

mahdollista saada selville millaiset yhteistyöfoorumeiden muodostumiseen ja

kehittymiseen vaikuttaneet seikat ovat molemmissa tapauksissa yhtäläisiä ja miten

tapauksia määrittävät piirteet taas eroavat toisistaan.

EKTURVA, eli Etelä-Karjalan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumi on siitä

erityinen, että sitä pidetään Suomessa ja myös kansainvälisesti esimerkillisenä ja sen

toiminnan rakenteita ja prosesseja on pyritty mallintamaan myös muualla Suomen

maakunnissa. Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi on hyvä esimerkki

yhteistyöfoorumista, joka on perustettu muutamia vuosia sitten muun muassa EKTURVAn

inspiroimana. Emerson ja Nabatchi (2015) luokittelevat yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimit niiden muodostumistyypin mukaisesti oma-aloitteisesti muodostuneisiin,

itsenäisesti kokoontuneisiin sekä ulkoisesti johdettuihin regiimeihin (ks. tarkempi kuvaus

luvussa 3.4.1). Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumeiden voidaan katsoa

edustavan Emersonin ja Nabatchin esittämään typologiaan viitaten eri kategorioita, jonka

ansiosta tapausten tarkastelu ja vertailu on potentiaalisesti hedelmällisempää ja saattaa
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tuoda esiin seikkoja, joita muuten ei tulisi esiin, mikäli tapausten voitaisiin katsoa

kuuluneen alusta lähtien samaan kategoriaan.

Etelä-Karjalan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin eli EKTURVAn voidaan katsoa

syntyneen noin kymmenen vuotta sitten (v. 2010) erityisesti paikallisen

turvallisuustoimijan harjoittaman aloitteellisen johtajuuden ansiosta ja voidaan siksi katsoa

kuuluvan oma-aloitteisesti muodostettuihin yhteistoiminnallisen hallinnan regiimeihin.

Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin synty (n. v. 2019) ja kehitys

oli taas pitkälti seurausta Sipilän hallituksen aikaisen sote- ja maakuntauudistuksen

linjauksista, jonka mukaan alueellisen yhteisen varautumisen tehtävät ja

yhteensovittaminen olivat määrä siirtyä kunnilta maakunnille. Uusien maakuntien tueksi

näiden tehtävien hoitamisessa esitettiin valtiovarainministeriön asettaman

valmisteluryhmän toimesta, että maakuntaorganisaation tehtäväksi tulee alueellisen

varautumisen yhteistyörakenteiden muodostaminen ja ylläpito (ks. tarkemmin luku 5.2.2).

Tätä tehtävää varten valmisteluryhmä esitti raportissaan ohjeita ja esimerkkimalleja siitä,

millaisilta viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajien kesken muodostettavat

yhteistyörakenteet voisivat alueilla potentiaalisesti näyttää. Täten tulkitsen

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin kuuluneen ennen sote- ja maakuntauudistuksen

kaatumista, Emersonin ja Nabatchin (2015) typologiaan viitaten, ulkoisesti johdettuihin

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimeihin. Erityisen mielenkiintoisena seikkana

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin syntytarinassa ja kehityksessä näen Sipilän

hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen sekä hallitusvaihdoksen myötä

yhteistyöfoorumille aiheutuneen eräänlaisen kriisitilan, jonka yhteydessä yhteistoimintaan

osallistuneet tahot joutuivat miettimään ja rakentamaan uudelleen koko yhteistyöfoorumin

perustan. Yhteistyöfoorumin voidaan katsoa hypänneen “yhdessä yössä” ulkoisesti

johdetuista regiimeistä oma-aloitteisesti muodostettujen regiimien joukkoon.

Yhteistyöfoorumit poikkeavat toisistaan syntytarinoidensa lisäksi luonnollisesti myös

siten, että Etelä-Karjalan yhteistyöfoorumi vietti 10-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2020 ja on

tänä aikana kehittänyt sekä laajentanut monipuolisesti toimintaansa Etelä-Karjalan
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alueella. Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumi on sen sijaan toiminut vasta muutaman

vuoden ajan ja tänä aikana kokenut merkittäviä muutoksia sekä haasteita

toimintaympäristössään, eli järjestelmän kontekstissa.

Nämä kaksi tapausta toimivat erityisen mielenkiintoisina tutkimuskohteina myös siksi, että

ne sijaitsevat eri puolilla Suomea, molemmat lähellä Suomen raja-alueita; toinen idässä ja

toinen lännessä. Molempia alueita ja niissä toimivia alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeita koskettavat naapurimaakuntien läsnäolon lisäksi myös

rajanaapurivaltiot Ruotsi lännessä ja Venäjä idässä. Alueet eroavat täten toisistaan myös

sosiaalisesti ja kulttuurillisesti. Kielelliset kysymykset ovat läsnä molemmilla alueilla;

Etelä-Pohjanmaan alue tekee paljon yhteistyötä vahvasti ruotsinkielisen Pohjanmaan

maakunnan kanssa. Alueen kaksikielinen poliisilaitos palvelee myös maakuntien rajat

ylittävästi sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan alueita. Etelä-Karjala sijaitsee

maantieteellisesti lähellä Venäjän rajaa ja kielelliset ja kulttuurilliset kysymykset ovat

myös siellä vahvasti läsnä. Alueelliset riskitekijät saattavat myös poiketa toisistaan eri

puolilla Suomea sen lisäksi, että yhteisiä valtakunnallisia riskejä on määritelty muun

muassa viimeisimmässä vuoden 2018 kansallisessa riskiarviossa (SM:n julkaisuja 2019:5).

Myös peruspalveluiden rakenteet saattavat poiketa alueellisesti toisistaan, joilla saattaa olla

vaikutuksia alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeiden toimintaedellytyksiin tietyillä

alueilla sekä toiminnan jatkuvuuteen ja kehittymiseen pitkällä aikavälillä. “On tavallaan

helpompi, dynaamisempi ja kompaktimpi luoda foorumi, jossa yhtä

turvallisuusviranomaista edustaa yksi taho, joka voi sitä omaa asiaa koordinoida”

(haastateltava H1).

Ennen kyseisten tapausesimerkkien lukkoon lyömistä tutkimuksen tarkastelun kohteiksi

harkitsin myös Etelä-Karjalan yhteistyöfoorumin rinnastamista Pohjanmaan suunnitteilla

olevaan yhteistyöfoorumiin. Tutustuessani Pohjanmaalla suunnitteilla olleeseen toimintaan

esittivät haastateltavat merkittäväksi haasteeksi alueellisen yhteistoiminnan aloittamisen

kannalta erityisesti naapurimaakuntien viranomaisten toimivaltarajojen osittaiset

päällekkäisyydet Pohjanmaan maakuntarajojen kanssa. Haasteeksi nähtiin tässä
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tapauksessa etenkin alueen pelastuslaitoksen toimivaltarajojen erilaisuuden

maakuntarajojen kanssa, sillä yleisesti ottaen muissa maakunnissa maakuntarajat ovat

yhteneväiset pelastuslaitoksen toimivaltarajojen kanssa. Tällöin olisi tutkimuksen osalta

voinut todeta tarkastelun kohteena olevien tapausten viranomaistoimijoiden

toimivaltarajojen olevan erilaisia ja täten selittävän myös osittain yhteistyöfoorumeiden

kehittymisen eritahtisuutta. Tämän vuoksi päädyin valitsemaan tarkastelun kohteeksi

Etelä-Karjalan rinnalle Etelä-Pohjanmaan, sillä alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden mahdolliset eroavaisuudet eivät painottuisi liikaa alueen

viranomaistoimijoiden toimivaltarajojen erilaisuuteen. Tutkimuksen tarkastelun kohteena

olevien tapausten osalta on mahdollista todeta, että alueilla toimivien viranomaisten

toimivaltarajat ovat suhteellisen samankaltaiset (ks. tarkemmin luku 5.1). Pyrkimykseni oli

siis lopulta valita tarkastelun kohteiksi viranomais- ja muiden turvallisuustoimijoiden

toimintakenttien kannalta tältä osin mahdollisimman homogeeniset tapaukset.
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5 ETELÄ-KARJALAN JA ETELÄ-POHJANMAAN
VARAUTUMISEN YHTEISTYÖFOORUMIT:
INTEGRATIIVISEN VIITEKEHYKSEN
SOVELTAMINEN TAPAUKSIIN

Tässä luvussa analysoin keräämääni haastatteluaineistoa liittyen Etelä-Karjalan ja

Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeiden muodostumiseen sekä

yhteistoiminnan dynamiikoiden kehittymiseen. Näihin seikkoihin vaikuttaneita tekijöitä

tarkastelen Emerson, Nabatchin ja Baloghn (2012) integratiivisen viitekehyksen avulla.

Annan tarkemman kuvauksen viitekehyksestä tutkielman luvussa 3.4. Aineistolla tarkoitan

tässä ensisijaisesti keräämääni haastatteluaineistoa. Mikäli viittaan tekstissä muuhun

tausta- tai dokumenttiaineistoon, esitän virkkeen perään olennaiset lähdeviitteet.

5.1 Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimit: järjestelmien kontekstit

Järjestelmän kontekstin olosuhteita, jotka vaikuttavat yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimin toimintaan joko mahdollistavina taikka rajoittavina tekijöinä, ovat esimerkiksi

julkisten palveluiden tai resurssien olosuhteet, poliittiset tai oikeudelliset viitekehykset,

sosioekonomiset tai kulttuurilliset piirteet, verkoston piirteet, poliittiset dynamiikat tai

valtasuhteet (Emerson & Nabatchi, 2015, 41). Tarkastelen seuraavaksi olosuhteita

Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla ottaen huomioon soveltuvin osin edellä mainittuja

piirteitä ja millä tavoin ne näyttäytyvät alueellisen varautumisen kentällä. Tutkielman

rajallisen sivumäärän vuoksi alueiden olosuhteita kuvaillaan vain pintapuolisesti.

5.1.1 Olosuhteet Etelä-Karjalassa

Itä-Suomessa sijaitsevan Etelä-Karjalan maakunnan väestömäärä oli syyskuussa 2021

annetun ennakkotiedon mukaan 126 366. Venäjän rajalla sijaitsevien alueen suurimpien

57



kaupunkien osalta Imatralla arvioitu väestömäärä oli 25 754 ja Lappeenrannassa 72 619.

Kyseisiä kaupunkeja ympäröivät seitsemän kuntaa: Lemi (2941), Luumäki (4485),

Parikkala (4601), Rautjärvi (3122), Ruokolahti (4926), Savitaipale (3285) ja Taipalsaari

(4633). Etelä-Karjalan alueen pelastuslaitos tunnistaa vuoden 20202

toimintakertomuksessaan olennaisiksi muutostekijöiksi alue- ja väestörakenteen

muutokset, muuttoliikkeet kaupunkeihin ja monikulttuurisuuden lisääntyminen alueella.

Erityisesti ikääntyneille ja yksin asuville tyypillisten riskitekijöiden kasvu maaseudulla

todennäköisesti lisääntyy (Etelä-Karjalan pelastuslautakunta, 2021, 3). Etelä-Karjalan

maakuntaohjelman 2018-2021 (2018, 6) mukaan Etelä-Karjalan asutus on keskittymässä

entistä vahvemmin Lappeenrannan ja Imatran kaupunkeihin samaan aikaan kuin

maaseutualueiden asukasmäärät harvenevat. Väestön vahva keskittyminen kaupunkeihin

luo riskin saatavilla olevien palvelujen typistymiseen haja-asutusalueilla siitä huolimatta,

että alueella tavoitellaan laadukkaan elämän ylläpitoa kaikkialla maakunnassa.

Muuttotappiosta alue on kärsinyt etenkin nuorten ja työikäisten muuttaessa

korkeakouluopintojen ja työpaikkojen perässä suurempiin kasvukeskuksiin. Etelä-Karjalan

maakunnan suurimpia työllistäjiä ovat teollisuus- sekä sosiaali- ja terveysala. Etenkin

murrosvaiheessa elävä metsäteollisuus on merkittävä tekijä sekä väestörakenteen että

työpaikkakehityksen kannalta. Myös matkailualan työpaikkoja on enemmän muuhun

Suomeen verrattuna Saimaan ja muun järviluonnon ansiosta. Lisäksi itärajan läheisyys luo

sekä poliittisia, kulttuurillisia että taloudellisia haasteita että mahdollisuuksia alueella

(Ruokonen, Soininvaara & Aro, 2020). Etelä-Karjalan viranomaistoimijoista toimivat

maakunnan raja-alueen sisällä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, joka tuottaa 100

toimipisteen voimin sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille Etelä-Karjalan yhdeksälle kunnalle

(eksote.fi, n.d.). Myös Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta kattaa koko maakunnan

alueen (ekpelastuslaitos.fi/tietoameista, n.d.). Kaakkois-Suomen poliisilaitos toimii taas

Etelä-Karjalan lisäksi myös Kymenlaakson alueella ja määrittelee erityispiirteenään pitkän

itärajan Venäjän suuntaan sekä sitä koskevan liikenteen valvontatehtävät

2 Luvut perustuvat Etelä-Karjalan liiton julkaiseman Etelä-Karjalan Maakuntakortti-palvelun
ajankohtaisiin tietoihin.
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(poliisi.fi/kaakkois-suomen-poliisilaitos, n.d.). Tärkeä viranomainen alueella on myös

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella toimiva Kaakkois-Suomen rajavartiosto, jonka

vastuulla on itärajan merkittävimmät kansainväliset rajanylityspaikat

(raja.fi/kaakkois-suomen-rajavartiosto, n.d.). Muita tärkeitä alueellisen varautumisen

suunnitteluun osallistuvia turvallisuusviranomaisia ovat muun muassa Tulli,

Maahanmuuttovirasto, Maasotakoulu, ELY-keskus sekä Suomen evankelis-luterilainen

kirkko. Varautumisen suunnitteluun osallistuvat myös omilla toimialoillaan kriittisiä

palveluita tuottavat yritykset ja järjestöt yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja viraston alainen valmiustoimikunta muun muassa

yhteensovittaa alueen toimijoiden varautumista ja tarjoaa tukea varautumisen prosessien ja

rakenteiden kehittämiseksi.

Etelä-Karjalan alueellisessa riskiarviossa (2021) määritellään alueellisesti merkittäviksi

riskeiksi alueen maantieteellisen sijainnin vuoksi muun muassa laajamittainen maahantulo

ja vakava raideliikenteen onnettomuus. Keskitason riskeiksi arvioidaan muun muassa

vakava kemikaali- tai räjähdysonnettomuus vaarallisia aineita käsittelevässä

teollisuuslaitoksessa, suuri sisävesionnettomuus, vakava maantieliikenteen onnettomuus,

useampi yhtäaikainen laaja metsäpalo, suuri rakennuspalo kriittisen infrastruktuurin

kohteessa, laaja tai pitkäkestoinen vedenjakeluhäiriö, maa- tai vesialueen laaja-alainen

saastuminen, laajalle alueelle ulottuva pitkäkestoinen talvimyrsky tai ukkosmyrsky.

Alueellisen varautumisen suunnittelua ja kehittämistä koskettavat alueellisten

riskitekijöiden lisäksi myös globaalit haasteet, esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat

tulvariskit Saimaalla; Lappeenrannassa UPM Kaukas ja Imatralla Stora Enso sijaitsevat

Saimaan rannalla ja tuotannon häiriöt tai keskeytykset ovat mahdollisia tulvaveden

noustessa. Muita mahdollisia järvialueen riskikohteita ovat asutusalueet, loma-asutusalueet

sekä välttämättömiä palveluita tarjoavat keskittymät (Gregow et al., 2021). Myös globaalin

koronaviruspandemian pitkittymisestä on koitunut seurauksia Etelä-Karjalan aluetaloudelle

muun muassa pienyritysvaltaisilla toimialoilla (ravintolat, matkailu, kulttuuri, viihde ja

virkistys) ja teollisuuden näkymien heikkenemisellä. Venäjän rajan ollessa kiinni
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Etelä-Karjala menettää matkailusta saatavaa tuloa kuukausittain noin 25 miljoonaa euroa,

jolla on merkittävät vaikutukset työllisyyteen sekä yritystoimintaan (Sikanen, 2020).

Haasteista huolimatta Etelä-Karjala nähdään innovatiivisena ja uudistuvana maakuntana.

Etelä-Karjalan visiona vuosille 2022-2025 on toimia “uusinajattelijoiden kestävänä

kotisatamana” ja aluekehittämisen painopisteitä ovat muun muassa käyttäjälähtöiset

hyvinvointipalvelut, uudistuva teollisuus ja yrittäjyys, vihreän siirtymän edelläkävijyys ja

elämystalouden vahvistaminen (Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022-2025, 2021).

5.1.2 Olosuhteet Etelä-Pohjanmaalla

Läntisessä Suomessa sijaitsevan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa asuu noin 195 000

asukasta, joista suurin osa maakuntakeskuksessa Seinäjoella. Seinäjoen kaupunkia ympäröi

kahdeksantoista kuntaa: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö (liittynyt

maakuntaan vuonna 2021), Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi,

Lapua, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri (epliitto.fi/etela-pohjanmaa/kunnat, n.d.).

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiassa (2021, 15-16) tunnistetaan, että väestöllinen

kehitys on alueella rajussa laskussa. Samoin kuin Etelä-Karjalassa myös Etelä-Pohjanmaa

on ollut muuttotappiollinen erityisesti 2010-luvun alusta lähtien opiskelu- ja työikäisten

nuorten muuttaessa korkeakouluopintojen ja työpaikkojen perässä muualle. Aluetta uhkaa

myös olemassa olevan väestön ikääntyminen ja alhainen syntyvyys, jonka myötä alueen

huoltosuhde on tällä hetkellä Suomen heikoimpia. Siitä huolimatta, että maahanmuuttajien

määrä on alueella lisääntynyt 2000-luvun aikana, ei se kuitenkaan ole vielä tarpeeksi

korkealla tasolla vaikuttaakseen alueen väestön kehitykseen pidemmällä aikavälillä.

Yrittäjyydestään tunnetun Etelä-Pohjanmaan maakunnan suurimmat yrityskeskittymät

löytyvät elintarvike-, metalli-, teknologia- ja puuteollisuuden parista. Yrittäjien osuus oli

14% vuonna 2019, jonka voidaan tulkita myös vaikuttaneen siihen, että alueen

työttömyysaste on suhteellisen alhainen muuhun Suomeen verrattuna. Sosiaali- ja

terveysala on alueella eniten työllistävä toimiala, mutta teollisuus sekä maa-, metsä- ja

kalatalous työllistävät myös hyvin verrattuna muihin maakuntiin (Mikkola, 2020).
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Viranomaistoimijoiden toimivaltarajat ovat Etelä-Pohjanmaalla suhteellisen samankaltaiset

kuin Etelä-Karjalassa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri palvelee maakunnan

kahdeksantoista kunnan asukasta (epshp.fi/sairaanhoitopiiri, n.d.) samoin kuin

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, jonka toiminta on rakennettu vastaamaan maakunnan

aluerajoja (eppela.fi/tietoa-meista/hallinto, n.d.). Pohjanmaan poliisilaitos taas toimii

maakuntien rajat ylittävästi Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla

ja pitää erityispiirteenään laitoksen kaksikielisyyttä, sillä laajalla, Pohjanlahden rannoille

ylettyvällä, alueella puhutaan yleisesti sekä suomea että ruotsia

(poliisi.fi/pohjanmaan-poliisilaitos, n.d.). Myös Etelä-Pohjanmaalla osallistuvat

varautumisen tehtävien hoitamiseen lisäksi järjestöt ja kriittisiä palveluita tuottavat

yritykset yhteistoiminnassa viranomaisten kanssa. Länsi- ja Sisä-Suomen

aluehallintoviraston alaisella valmiustoimikunnalla on merkittävä rooli muun muassa

Pohjalaismaakuntien toimijoiden varautumisen yhteensovittamisessa sekä varautumisen

prosessien ja rakenteiden tukemisessa ja kehittämisessä.

Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -julkaisussa (EPKE, 2020, 6-9) esitetään COVID-19

koronaviruspandemian negatiivisten vaikutusten osuneen Etelä-Pohjanmaalla erityisesti

palvelusektoriin (majoitus-, ravitsemus- ja tapahtuma-alat), mutta myös jossain määrin

pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan. Vaihtelu on ollut suurta myös eri toimialojen

sisällä, jolloin tietyt yritykset ovat pärjänneet toisia paremmin. Alkutuotannon yrityksistä

erityisesti ovat kärsineet ne, joilla on ollut suoria yhteistyösopimuksia

suurtalouskeittiöiden ja ravintoloiden kanssa näiden suljettua ovensa useampaan otteeseen

koronapandemian aikana. Alueen teknologiateollisuus, eli suurimmaksi osaksi metalli- ja

koneteollisuus, ovat ottaneet vähemmän osumaa kuin vastaavanlaiset yritykset mualla

Suomessa, vaikkakin rajusti laskenut liikevaihto huoletti myös tällä alueella. Koronan

aiheuttamia haasteita ovat maakunnassa etenkin nuorten parissa kasvanut työttömyys sekä

työikäisten lomautettujen määrän kasvu.
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Etelä-Pohjanmaan alueellisessa riskiarviossa (2018) määritellään alueellisesti

keskeisimmiksi riskeiksi muun muassa sähkönjakeluhäiriöt, elintarvikehuollon häiriöt,

suuri rakennuspalo kriittisen infrastruktuurin kohteessa, vakava henkilöjoukkoon

kohdennettu väkivallanteko, tietoliikenteen tai tietojärjestelmien käytettävyyden

häiriintyminen, myrskyt, vesistö- ja hulevesitulvat, vakavat raide- ja maantieliikenteen

onnettomuudet, vakava räjähdysonnettomuus vaarallisia aineita käsittelevässä

teollisuuslaitoksessa, useampi yhtäaikainen laaja metsäpalo ja laaja tai pitkäkestoinen

vedenjakeluhäiriö. Etelä-Pohjanmaalla sekä osittain naapurimaakunnan Pohjanmaan

alueella sijaitsee merkittäviä vesistötulvien riskialueita muun muassa Ilmajoki-Seinäjoki,

Ylistaro-Koivulahti Kyrönjoella ja Lapuan Lapuanjoella. Tulvan esiintyessä saattavat

tieliikenneyhteydet katketa merkittävällä tavalla ja aiheuttaa haasteita etenkin vaikeasti

evakuoitavien kohteiden osalta (esimerkiksi koulut ja päiväkodit). Tulvien ei kuitenkaan

tällä alueella ennusteta vahvistuvan ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi vuoteen 2050

mennessä (Gregow et al., 2021, 80-81).

Etelä-Pohjanmaan tahtotilan maakunnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi voidaan

haasteista huolimatta katsoa olevan vahvaa. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa

vuosille 2022-2025 (2021, 8) toistuvat maakunnan kolme tavoitetta edustavaa pääteemaa:

vakaa ja vilkas, älykäs ja taitava sekä joustava ja kestävä. Maakunta tavoittelee

asukkailleen tulevaisuudessa hyvinvoivaa ja tasapainoista elämää, osaamisen

kasvattamista, elinkeinoelämän iskukyvyn uudistumista ja vahvistamista sekä älykästä

erikoistumista.

5.1.3 Yhteenveto

Sekä Etelä-Karjalan että Etelä-Pohjanmaan voidaan katsoa kohtaavan saman tyyppisiä

haasteita etenkin julkisten palveluiden ja resurssien järjestämisen osalta ottaen huomioon

muun muassa nuorten ja työikäisten muuttoliike pois maakunnista suurempiin

kasvukeskuksiin sekä työllisyystilanteen ja huoltosuhteen heikentyminen. Lakisääteisiä

tehtäviä hoitavat turvallisuusviranomaiset toimivat suhteellisen samankaltaisissa
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toimintaympäristöissä ja viranomaisten toimivaltuuksien voidaan myös katsoa olevan

yhteneväiset molemmissa maakunnissa. Keväällä 2020 alkanut ja maailmanlaajuiseksi

levinnyt koronapandemia on asettanut vakavia haasteita molemmille maakunnille ja

etenkin kunnat ovat joutuneet ahtaalle palveluiden järjestämisessä myös poikkeusolojen

aikana. Työllisyyttä on toisaalta edistänyt Etelä-Pohjanmaalla pk-yritysten isompi määrä

suhteessa muihin maakuntiin. Kulttuurilliset piirteet alueilla liittyvät etenkin

kielikysymysten lisäksi naapurimaiden läheisyyteen idässä sekä lännessä ja väestön

kansainvälistymiseen. Haasteita molemmissa maakunnissa aiheuttavat koronapandemian

lisäksi muut lisääntyvät globaalit kompleksiset ongelmat, kuten ilmastonmuutoksesta

aiheutuvat ympäristön äkilliset häiriötilanteet, kuten myrskyt tai tulvat. Myös digitaalisen

yhteiskunnan kehitys ja erilaiset hybridivaikuttamisen keinot voidaan tulkita uudenlaisiksi

turvallisuushaasteiksi (SM, 2019:5). On siis mahdollista todeta maakuntien edustavan

suhteellisen tyypillistä suomalaista maakuntaa, jonka olosuhteissa näkyvät sekä paikalliset

(esim. syntyvyyteen, työllisyyteen, muuttoliikkeisiin sekä huoltosuhteen heikentymiseen

liittyvät) että globaalit (esim. tartuntatauteihin, hybridivaikuttamiseen ja

ilmastonmuutokseen liittyvät) haasteet. Alueilla pyritään kuitenkin aktiivisesti

parantamaan asukkaiden elämää ja olosuhteita sekä luomaan toimintatapoja uudistavia ja

kehittäviä rakenteita. Etenkin kuntien varautumista ja riskienhallintaa koskevien tehtävien

ja tilannetiedon jakamisen edistämiseksi on molempiin maakuntiin perustettu alueellisen

varautumisen yhteistyöfoorumit, joihin osallistuvat alueen viranomaisia, järjestöjä ja

elinkeinoelämän edustajia. Seuraavaksi siirryn esittämään analyysin alueiden varautumisen

yhteistyöfoorumeiden muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä.

5.2 Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimit: muodostuminen ja

ajurit

Emerson & Nabatchi (43-44, 2015) tunnistavat neljä tekijää, joiden esiintyessä

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimi todennäköisimmin kehittyy: epävarmuustekijät,

keskinäisriippuvuudet, kannustimet sekä aloitteellinen johtajuus. Tässä luvussa vastaan

63



kysymykseen siitä, miten Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumit ovat alunperin verkostoituneet.

5.2.1 EKTURVAn muodostuminen ja ajurit

EKTURVAn tapauksessa esiintyvät kerätyn aineiston perusteella kaikki yllä mainitut ajurit.

Ensinnäkin, varautumisen yhteistoiminta ei välttämättä olisi saanut samalla tavalla tuulta

alleen ilman Lappeenrannan kaupungin osoittamaa aloitteellista johtajuutta. Noin

kymmenen vuotta sitten Lappeenrannan kaupungin turvallisuuspäällikkö järjesti

tapaamisia paikallisten kriittisten turvallisuustoimijoiden kanssa keskustellakseen

keskinäisen vuoropuhelun kehittämisestä ja alueellisen varautumisen tiiviimmästä

koordinoinnista. Vallitsevana ongelmana esiintyi tuolloin pienempien ryhmittymien

sisäisten keskustelujen päällekkäisyydet sekä päätöksentekovallan puuttuminen asioiden

laajemmaksi eteenpäin viemiseksi. Ongelmaksi havaittiin myös se, että viranomaisten

välisissä vuoropuheluissa keskusteltiin kuntia koskevista asioista ilman, että kuntien

edustajia olisi ollut kuulolla. Ongelmien esiin tuominen johti myös muiden toimijoiden

kiinnostuksen heräämiseen ja yhteisten tapaamisten järjestämiseen luonteeltaan

vapaaehtoisen yhteistoiminnan käynnistämiseksi. Tavoitteena oli siiloutuneiden

toimijoiden ja toimintojen yhteen tuominen, keskinäisten kommunikointikanavien

avaaminen sekä varautumisen suunnittelua koskevien, etenkin keskinäistä

kommunikaatiota häiritsevien, epävarmuustekijöiden minimointi. Emersonin ja Nabatchin

(2015, 50) mukaan vapaaehtoisten osallistujien mukaan saaminen on erittäin haastavaa ja

vahvasti riippuvaista aloitteellisten johtajien sosiaalisesta pääomasta ja epävirallisista

valta-asemista. Lähes kaikki haastateltavat nostivat keskusteluissa esiin erityisen aktiivisen

toimijan, Lappeenrannan turvallisuuspäällikön Ari-Pekka Meurosen, jonka aloitteellisuutta

pidettiin merkittävänä yhteistoiminnan käynnistymisen kannalta. “Kyllä se näin on, että

tällainen toiminta, kun se johon kuhun henkilöityy, niin se antaa toiminnalle eri tavalla

kasvoja ja sellaista lähestyttävyyttä” (haastateltava H11).
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Tulkitsen näin ollen Etelä-Karjalan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin kuuluvan

Emersonin ja Nabatchin (2015) typologiaan nähden oma-aloitteisesti muodostettuihin

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimeihin, jonka olennaisiin piirteisiin kuuluvat

aloitteellisen johtajan suora panos yhteistoiminnan käynnistämiseksi, yhteistoiminnan

rakenteen ad hoc -tyyppinen luonne, osallistumisen vapaaehtoisuus sekä ryhmän korkea

autonomia yhteistoiminnan edelleen kehittämiseksi yhdessä.

Muodostumisen
tyyppi

Oma-aloitteisesti
muodostettu

Itsenäisesti
kokoontunut

Ulkoisesti johdettu

Vallitsevat olosuhteet

Policy -haasteet akuutti kompleksinen laaja-alainen

Määrittävät
auktoriteetit

hajanainen useita keskitetty

Piirteet

Aloitteellinen
johtajuus

suora panos itsenäinen epäsuora panos

Alkuperäinen
rakenne

Ad hoc ja nouseva suunniteltu etukäteen asetettu

Osallistuminen vapaaehtoinen suostuttelu kannustaminen tai
määräys

Ryhmän autonomia korkea autonomia tuettu autonomia rajoitettu autonomia

Taulukko 5: Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien typologia (Emerson & Nabatchi, 2015)
sovellettuna EKTURVAn tapaukseen.

Typologian mukaisesti oma-aloitteisesti muodostettuun yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimin syntyyn vaikuttavat merkittävästi regiimiä ympäröivät vallitsevat olosuhteet, joita

määrittävät tässä tapauksessa etenkin alueellisen varautumisen suunnittelua tekevien ja

tukevien turvallisuustoimijoiden keskinäisen kommunikaation haasteet sekä toimijoiden

hajanainen ja siiloutunut luonne ennen EKTURVAn perustamista vuonna 2010. Suomen

kaltaisessa pienessä maassa turvallisuusviranomaisia on paljon vähemmän kuin muualla
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maailmassa, jonka myötä turvallisuustoimijoiden välinen keskinäisriippuvuus on kuitenkin

suurta. “Tämä vähän pakottaakin tietysti yhteistyöhön, koska omat resurssit on jossain

määrin kapoiset” (haastateltava H1). Tämän vuoksi yhteistoiminnallisen verkoston

kehittäminen katsottiin erittäin merkittäväksi alueellisen varautumisen prosessien

parantamiseksi. Yhteistoimintaan osallistumisen kannalta nähdään olennaisiksi

kannustimiksi yhteisen tilannekuvan luominen sekä oikea-aikaisen tiedon jakaminen

puolin ja toisin. Ilman toimivaa vuoropuhelua eri turvallisuustoimijoiden välillä riskeihin

varautuminen saattaa olla epävarmaa ja epäsuhtaista. “Valtaosaltaan on haluttu olla tässä

mukana ja haluttu viedä sitä tietoa eteenpäin myös omiin organisaatioihin” (haastateltava

H2). Aineiston perusteella on siis mahdollista nähdä, että EKTURVAn toimintaan

osallistuvat tahot näkevät etenkin ajankohtaisen ja relevantin tiedon jakamisen ja

vastaanottamisen mahdollisuuden sekä tilaisuuden tunnistaa parhaat alueellisen

varautumisen käytännöt yhdessä muiden toimijoiden kanssa erittäin tärkeiksi ja toimintaan

osallistuvien organisaatioiden omiakin toimintoja tukeviksi tekijöiksi. Vahvoina ajureina

yhteistoiminnan käynnistymiseksi vaikuttivat kannustimien lisäksi alueellisen

varautumisen suunnittelua koskevat epävarmuustekijät, toimijoiden keskinäisriippuvuudet

sekä erityisen merkittävänä aloitteellinen johtajuus yhteistoiminnan käynnistämiseksi.

Etelä-Karjalan EK-Turva on Suomessa ensimmäinen vuonna 2010 perustettu

moniammatillinen ja poikkihallinnollinen alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumi

(sellaisena, kuin ne tänä päivänä ymmärrämme; ks. etenkin YTS, 2017), jonka toimintaan

osallistuvat yli kaksikymmentä paikallista ja alueellista varautumisen tehtäviä hoitavaa

organisaatiota eri yhteiskunnan sektoreilta. Yhteistyöfoorumin koolle kutsuvana tahona

toimii Lappeenrannan kaupunki ja pääsihteerinä Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen edustaja.

Nämä ja muut yhteistoimintaan osallistuvat tahot näkyvät kuviossa 6 alla.3

3 Haluan esittää vilpittömät kiitokset tutkimukseen osallistuneille Lappeenrannan kaupungin
turvallisuus- ja riskienhallintapäällikölle Ari-Pekka Meuroselle, Etelä-Karjalan kauppakamarin
toimitusjohtajalle Mika Peltoselle, Suomen Punaisen Ristin Kaakkois-Suomen piirin
valmiuspäällikölle Eila Siiralle sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston Pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtajalle Tommi Lauriselle.
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Kuvio 6: Etelä-Karjalan EKTURVAan osallistuvat tahot vuonna 2020 perustuen haastateltavien
antamaan tietoon.

5.2.2 Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin muodostuminen ja ajurit

Valtiovarainministeriö asetti 22.4.2016 valmisteluryhmät valmistelemaan Sipilän

hallituksen aikaista maakuntauudistusta, jonka myötä valmius- ja varautumistehtävien

organisointia valmisteleva työryhmä aloitti toimintansa. Työryhmän tehtävänä oli muun

muassa “laatia ehdotukset yhteiskunnan turvallisuusstrategian toteuttamisen ja häiriö- ja

poikkeustilanteisiin varautumisen yhteensovittamisen aluellisen tason järjestämiseksi”.

Varautumisen suunnittelua koskevat tehtävät olisivat maakuntauudistuksen myötä

siirtyneet kunnilta maakunnille ja maakuntien pääasialliseksi tehtäväksi varautumisen

osalta osoitettiin alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, jota varten laadittiin myös

pykälä- ja perusteluehdotukset (ks. erityisesti HE 15/2017 ja maakuntalakiehdotus 142 §
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alueellisen varautumisen yhteensovittamisesta). Työryhmä määritteli muun muassa

maakunnan varautumisen osatehtäviksi yhteistyörakenteiden sekä valmiussuunnittelun

koordinoinnin, joka olisi esimerkiksi tarkoittanut poikkihallinnollisten

yhteistoimintaryhmien (kuten alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumien)

käynnistämistä ja ylläpitoa. (valmisteluryhmän raportti VM037:05/2016, 2016, 3-10).

Tähän aikaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, kuten myös muualla Suomessa, ryhdyttiin

uusien maakuntien varautumistehtävien mukaiseen valmistelutyöhön, jonka myötä vuonna

2019 myös Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin rakenteet ja toiminta olivat perusteilla.

Tulkitsen näin ollen Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin, eli

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin, kuuluvan Emersonin ja Nabatchin (2015)

typologiaan nähden alun perin ulkoisesti johdettuihin yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimeihin, jonka olennaisiin piirteisiin kuuluvat etukäteen asetettu rakenne,

kannustaminen tai määräys osallistua yhteistoimintaan, toiminnan rajoitettu autonomia

sekä aloitteellisen johtajan epäsuora panos toiminnan käynnistämiseksi.

Yhteistyöfoorumien muodostamiseen alueilla valtuutettiin tapauskohtaisesti silloisen

maakuntalakiehdotuksen mukaisesti maakuntaorganisaatiot, jossa “maakuntajohtaja voisi

toimia “siltana” maakunnan varautumisen tehtävien järjestämisvastuun ja alueellisen

varautumisfoorumin välillä sekä toimia puheenjohtajana foorumissa” (liite 4,

valmisteluryhmän raportti VM037:05:2016, 6).

Muodostumisen
tyyppi

Oma-aloitteisesti
muodostettu

Itsenäisesti
kokoontunut

Ulkoisesti johdettu

Vallitsevat olosuhteet

Policy -haasteet akuutti kompleksinen laaja-alainen

Määrittävät
auktoriteetit

hajanainen useita keskitetty

Piirteet

Aloitteellinen
johtajuus

suora panos itsenäinen epäsuora panos
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Alkuperäinen
rakenne

Ad hoc ja nouseva suunniteltu etukäteen asetettu

Osallistuminen vapaaehtoinen suostuttelu kannustaminen tai
määräys

Ryhmän autonomia korkea autonomia tuettu autonomia rajoitettu autonomia

Taulukko 6: yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien typologia (Emerson & Nabatchi, 2015)
sovellettuna Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin tapaukseen.

Joissain maakunnissa yhteistyöfoorumin toiminta rakentui hyvin pitkälle

maakuntaorganisaation varaan. Etelä-Pohjanmaalla yhteistyöfoorumin toimintaa lähti

aluksi vetämään Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, jonka tiloihin alueen turvallisuustoimijat

kokoontuivat suunnittelemaan yhteistä varautumista. Valtakunnallisen sote- ja

maakuntauudistuksen ollessa silloin vireillä on mahdollista myös tulkita vallitsevia

toimintatapoja koskevien haasteiden olleen tänä aikana huomattavan laaja-alaisia, jonka

vuoksi myös valtioneuvostotason valmisteluryhmien laatimia ohjeistuksia ja tavoitetiloja

maakuntien tehtäväkokonaisuuksien muodostamiseksi todennäköisesti pyrittiin

huolellisesti noudattamaan. “Varmasti se oli se syy siihen kokoontumiseen ja siihen

aktiivisuuden lisääntymiseen tää sote- ja maakuntauudistus, jota odotettiin. EP:llä

odotettiin, että se tulee voimaan, eli siellä ruvettiin tekemään maakunnallista varautumisen

yhteistyötä sitä silmällä pitäen, että uudistus tulee” (haastateltava H10).

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi perustettiin vuonna 2019 Sipilän hallituksen

silloisen sote- ja maakuntauudistuksen myötä, jossa tarkoituksena oli alueellisen

varautumisvelvollisuuden tehtävien siirto kunnilta maakunnille. Sote- ja

maakuntauudistuksen kaaduttua monissa maakunnissa myös alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumeiden rakenteita ja toimintaa edistävät toimenpiteet laitettiin jäihin ja

toiminnan voidaan katsoa ohjautuneen eräänlaiseen kriisitilaan. Alueilla nähtiin olevan

kaksi vaihtoehtoa; joko jatkaa yhteistoimintaa oma-aloitteisesti taikka keskeyttää foorumin

muodostamisprosessi ja odottaa uusia ohjeistuksia hallitusvaihdoksen yli.
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Etelä-Pohjanmaalla kuitenkin päädyttin jatkamaan foorumin toimintaa, sillä siihen

osallistuneet toimijat kokivat, että foorumin mahdollistama tiedonvaihto katsottiin olleen

puolin ja toisin hyödyksi. Haastatteluaineistoon pohjautuen tulkitsen näin ollen, että

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumiin osallistuneet toimijat joutuivat tekemään nopeita

päätöksiä ja hyppäämään Emersonin ja Nabatchin (2015) typologiaan nähden alun perin

ulkoisesti johdettujen yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien joukosta oma-aloitteisesti

muodostettujen joukkoon. Alla olevassa kuviossa 7 on nähtävissä Etelä-Pohjanmaan

turvallisuusfoorumiin osallistuvat turvallisuustoimijat .4

Kuvio 7: Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumiin osallistuvat tahot vuonna 2020 perustuen
haastateltavien antamiin tietoihin.

4 Haluan esittää vilpittömät kiitokset tutkimukseen osallistuneille Seinäjoen kaupungin
turvallisuuspäällikölle Elina Hihnala-Mäkelälle, Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin
valmiuspäällikölle Aki Valoselle sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Pelastustoimi ja
varautuminen -vastuualueen johtajalle Tarja Wiikinkoskelle sekä ylitarkastaja Taru Ruutiaiselle.
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Vallitsevia olosuhteita voidaan tulkita tällöin määrittäneen akuutit toimintatapojen

muutostarpeet sekä määrittävien auktoriteettien äkillinen muutos valtioneuvostotason

keskitetystä ohjauksesta paikallisen tason turvallisuustoimijoiden oman päätösvallan

alaiseksi toimintamuodoksi. Aloitteellisen johtajuuden tarpeen ollessa aiemmin epäsuora

oli tilanne muuttunut siten, että yhteistoiminnan jatkuminen vaatisi lähes välittömästi

suoraa aloitteellista johtajuutta alueelliselta toimijalta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen

ilmoittaessa kyvyttömyydestään jatkaa toiminnan vetäjänä oli tilanne erittäin hankala.

“Etelä-Pohjanmaalla, siinä kohtaa, kun tämä ajettiin alas, niin pelastuslaitos ei katsonut

voivansa lähteä resursoimaan sen järjestelmän ylläpitoa. Sille ei oikein löytynyt sellaista

vetäjätahoa ja siinä muutama muukin herätteli ja kyseli vastuuviranomaisilta, että eikö

löydy tosiaankaan sellaista tahoa, joka lähtisi vähän vetämään sitä. Jonkunhan siitä pitää

ottaa koppia, että se lähtisi rakentumaan ja elämään” (haastateltava H5). Seinäjoen

kaupunki osoitti lopulta tilanteessa aloitteellista johtajuutta ja ryhtyi vetämään toimintaa.

Myös toiminnan perustuminen täysin toimijoiden vapaaehtoisuuteen ja autonomiaan

määritellä itse yhteistyöfoorumiin osallistumisen hyödyt ja haitat oman organisaation

kannalta aiheutti haasteita yhteistoiminnan uudelleen käynnistämisessä.

5.2.3 Yhteenveto

Viitekehyksen ensimmäisen, yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien konteksteja sekä

ajureita koskevan, premissin mukaan yhden tai useamman ajurin esiintyminen järjestelmän

kontekstissa on välttämätöntä, jotta regiimin muodostuminen voi alkaa. Molemmissa

tapauksissa on nähtävissä ajureina aloitteellista johtajuutta, yhteistoimintaan ajaneita

kannustimia sekä toimintaympäristön luomia epävarmuustekijöitä sekä toimijoiden välisiä

keskinäisriippuvuuksia. Näiden tekijöiden voidaan tulkita ajaneen regiimien

muodostumiseen. Etelä-Karjalan EKTURVAn ja Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin

voidaan katsoa syntyneen hyvin erilaisista lähtökohdista. EKTURVA muodostui vuonna

2010 Emersonin ja Nabatchin typologiaan viitaten oma-aloitteisesti ja sen kehittymistä

kiihdytti merkittävää aloitteellista johtajuutta osoittanut siviilitoimija, muiden
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turvallisuustoimijoiden vilpitön halu osallistua yhteistoimintaan sekä yhteinen ymmärrys

siitä, että muuttuva yhteiskunta ja lisääntyvät “pirulliset” ongelmat vaatisivat jatkossa

myös tiiviimpää vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Etelä-Pohjanmaan

turvallisuusfoorumi perustettiin Sipilän hallituksen aikaisen sote- ja maakuntauudistuksen

valmistelun aikana ja voidaan katsoa Emersonin ja Nabatchin typologiaan nähden

kuuluneen aluksi ulkoa johdettuihin yhteistoiminnallisen hallinnan regiimeihin, joita

määrittelevät laaja-alaiset rakenteelliset ja toiminnalliset haasteet, joita pyritään

keskitetysti johtamaan. Yhteistoiminnan alkuperäiset piirteet, kuten aloitteellisen johtajan

epäsuora panos, etukäteen asetetut suositukset yhteistoiminnan rakentamiseksi sekä

osallistumisen perustuminen pitkälti määräykseen muuttuivat päälaelleen sote- ja

maakuntauudistuksen kaatuessa. Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi jatkoi tästä

huolimatta toimintaansa ja voidaan täten katsoa siirtyneen oma-aloitteisesti muodostettujen

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien joukkoon.

5.3 Yhteistoiminnan dynamiikat

Yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin muodostumisen jälkeen regiimi aloittaa

iteratiivisen ja syklisen yhteistoiminnan dynamiikoista koostuvan prosessin, johon

kuuluvat komponentit “periaatteellinen” osallistuminen, jaettu motivaatio sekä

yhteistoiminnalliset valmiudet. Jokaiseen komponenttiin sisältyvät neljä

yksityiskohtaisempaa elementtiä, joita kuvailin tarkemmin luvussa 3.4.2. Seuraavaksi

tarkastelen Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeiden

yhteistoiminnan dynamiikoita ja esitän kuvauksen siitä, millaiset seikat ovat vaikuttaneet

yhteistyöfoorumeiden kehittymiseen. Jokaisen komponentin käsittelyn jälkeen esitän

yhteenvedon, jossa vertailen yhteistyöfoorumeiden dynamiikoita keskenään.

5.3.1 “Periaatteellinen” osallistuminen

Periaatteellisen osallistumisen komponenttiin sisältyvät elementit oivaltaminen, määrittely,

neuvottelu ja ratkaiseminen.
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Etelä-Karjalan turvallisuus- ja valmiustoimikunta eli EKTURVA on etenkin Suomen

turvallisuustoimijoiden piireissä tuttu menestystarina. EKTURVA on voittanut useita

palkintoja turvallisuustyön edistämisestä ja saanut myös huomiota maailmalla.5

Esimerkiksi professori Jeffrey V. Gardner pohtii American Public University EDGE

-verkkojulkaisussa 28.4.2020 julkaistussa artikkelissaan “Can a ‘Comprehensive Defence’

Better Secure Our Nation?“ yhdysvaltalaisia turvallisuusalan yhteistoiminnan

mahdollisuuksia ja esittelee malliesimerkkinä kansainvälisestä näkökulmasta

poikkeuksellisen suomalaisen kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamallin (YTS, 2017).

Artikkelissaan Gardner nostaa myös esiin Etelä-Karjalan EKTURVAn ja sen puitteissa

toteutetun turvallisuustoimijoiden poikkihallinnollisen integraation sekä menestyksekkään

yhteistoiminnan alueellisen varautumisen suunnittelussa.

Periaatteellisen osallistumisen voidaan katsoa aineiston perusteella olevan EKTURVAn

toiminnassa vahvaa, sillä oivaltamisen, määrittelyn, neuvottelun ja ratkaisemisen

prosesseja hyödynnetään aktiivisesti. Kertoessaan yhteistyöfoorumin toiminnasta

haastateltavat jakavat toiminnan ajallisesti aikaan ennen ja jälkeen koronapandemian

alkamisen. EKTURVAn toiminta perustuu maakunnan ylimmän johdon kokoontumisista

muutaman kerran vuodessa sekä tiheämmin kokoontuvasta sihteeristöstä, joka valmistelee

kokouksiin käsiteltävät asiat ja esitykset. Koronapandemian aikana foorumi on

kokoustanut tiheämmin, noin kerran viikossa. Kokoukset kutsuu yleisesti ottaen koolle

Lappeenrannan kaupunki ja pääsihteeriksi on nimitetty Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen

edustaja. Kokouksissa jokainen turvallisuustoimija kerrallaan kertoo omat kuulumisensa.

Sihteeristö on koronan aikana laatinut toimijoiden yhdessä tuottaman tilannetiedon

pohjalta viikoittaisen tiivistetyn raportin, joka on lähetetty tietyille kriittisille

turvallisuusviranomaisille. Näin on saatu koottua yhteen pakettiin ajankohtainen tieto koko

maakunnan alueelta. Toimijat ovat yhdessä oivaltaneet ne toimijoiden väliset jaetut

intressit joihin foorumin toiminnassa olisi olennaista keskittyä. EK-Turvan

5 EK-Turva on muun muassa palkittu Turvallisuus- ja riskienhallintalehden järjestämän Finnish
Security Awards  turvallisuusyhteistyön edistäjä -palkinnolla vuonna 2020.
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toimintaperiaatteiksi on määritelty muun muassa ajatus siitä, että yhteistoiminnan vetäjänä

on siviilitoimija; turvallisuusviranomaiset siis tukevat siviiliyhteiskunnan toimintaa, eikä

toisinpäin. Yhteistyöfoorumin toiminnan edistämisen kannalta on nähty

tarkoituksenmukaisena laatia erilaisia yhteistoimintaa määritteleviä dokumentteja, kuten

kirjallisia toimintasuunnitelmia. Toimijat ovat myös yhdessä luoneet perustan erilaisten

häiriötilanteiden hallinnalle ja tutustuneet toistensa toimintatapoihin. Toimijat ovat myös

neuvotelleet yhteisten harjoitusten järjestämisestä ja täten saaneet tuntumaa siihen,

millaisiin seikkoihin olisi tarkoituksenmukaista keskittyä enemmän tai missä asioissa olisi

vielä parannettavaa.

EK-Turvan perustamisaikoina osallistujat oivalsivat yhteistyörakenteiden palvelevan

erityisesti kuntien varautumisen suunnittelua, jonka myötä päädyttiin perustamaan

KuntaTurva -niminen alajaosto, jossa etenkin kuntien edustajat pääsivät keskustelemaan

keskenään hyvistä käytänteistä ja saamaan sitä kautta vertaistukea. EKTURVAn

alaisuuteen on perustettu sen jälkeen myös useita muita teemakohtaisia työryhmiä, joita

kutsutaan “alajaostoiksi”. Yhteistyöfoorumin osallistujien välisten neuvotteluiden

tuloksena on myöhemmin perustettu myös muita alajaostoja, kuten EKTURVAn

viestintäjaosto, jossa viestinnän asiantuntijat suunnittelevat ja yhdenmukaistavat

kriisiviestintää maakunnan alueella. Energia -alajaosto taas kutsuu koolle maakunnan

energiateollisuuden asiantuntijoita arvioimaan yhdessä alueen mahdollisia riskitekijöitä.

Kyber -ryhmä on alajaostoista tuoreimpia ja kutsuu koolle asiantuntijoita suunnittelemaan

viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta alueella. Myös koronapandemian

edetessä yhteistyöfoorumin alaisuuteen päätettiin perustaa erillinen talous -jaosto

tutkimaan tarkemmin koronan vaikutuksia alueen talouteen. Erilaisia alajaostoja on siis

perustettu useampia ja EK-TURVAn voidaan katsoa ratkaisseen järjestelmän kontekstissa

esiintyviä haasteita juurikin esimerkiksi perustamalla ad hoc -luonteisesti uusia työryhmiä

ja sitouttamaan asiantuntijoita pohtimaan käsillä olevia haasteita moniammatillisesti ja

sektoreiden rajat ylittävästi.
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Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin taas voidaan katsoa aloittaneen toimintansa

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluiden aikana ja toimintaan

osallistuvat tahot ovat pysyneet suhteellisen samoina näiltä ajoilta lähtien. Aineiston

perusteella on mahdollista todeta, että oivaltamisen, määrittelyn, neuvottelun ja

ratkaisemisen prosesseja on myös säännöllisesti toteutettu Etelä-Pohjanmaan

turvallisuusfoorumissa. Myös Etelä-Pohjanmaalla kaikki haastateltavat jakavat

kertomuksensa foorumin toiminnasta aikaan ennen ja jälkeen koronapandemian alkamisen.

Ensimmäisten tartuntojen esiintyessä alueella alkoi Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumi

kokoontumaan tiheämmin, noin kerran viikossa jakaen tietoa vallitsevasta tilanteesta sekä

luomaan yhteistä tilannekuvaa muun muassa alueen tartuntaluvuista, kuntien tarpeista ja

mahdollisuuksista toimia yhdessä esimerkiksi alueen vähävaraisten ja riskiryhmiin

kuuluvien asukkaiden auttamiseksi. Kokouksissa ei ole hyödynnetty virallisia esityslistoja,

vaan jokainen osallistujataho, sektori kerrallaan, kertoo oman tilannekuvansa ja

kuulumisensa. Viikottaisten katsausten läpikäyntiin on varattu tunnin verran aikaa.

Aineistosta on tunnistettavissa, että Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumissa ei ole

varsinaisesti laadittu yhteisiä aineistoja, sääntöjä, dokumentteja tai strategioita, vaan asioita

käsitellään vapaamuotoisesti ja osallistuvat tahot laativat tarvittaessa kokouksista omat

muistionsa.

Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumi oli ennen korona-aikaa kokoontunut

seminaarimuotoisesti muutaman kerran vuodessa aluksi Etelä-Pohjanmaan

pelastuslaitoksen vetämänä. Yhteistyöfoorumin jatkaessa toimintaansa

maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen, tällä kertaa Seinäjoen kaupungin vetämänä, oli

tilanne hyvin uusi kaikille osallistujille. Koko yhteistyöfoorumin olemassaolo ja tarkoitus

jouduttiin miettimään uudelleen. Toimijoiden väliset keskinäiset neuvottelut olivat tärkeä

keino yhteisymmärrykseen pääsyssä. Osallistujat myös määrittelivät millaisia alueen

varautumista koskevia asioita yhteistyöfoorumissa voidaan käsitellä ja mitä on tarpeen

jättää foorumin ulkopuolelle. Haastateltavat kertovat kuitenkin osallistujien oivaltaneen

yhteistyöfoorumin merkityksellisyyden ja tärkeyden varautumisen yhteensovittamisen
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edistämisen välineenä. Tämän osoitti muun muassa kesällä 2019 koittanut erityisen kuiva

kausi. Kuivuuden haastaessa etenkin paikallisten eläintilojen ja muiden alkutuotannon

yritysten jatkuvuutta osallistujat päätyivät ratkaisemaan ongelman perustamalla foorumin

alaisuuteen vesihuollon alaryhmän. “Päätimme alkaa haarukoimaan, että olisiko

mahdollista saada tietoa koko maakunnan alueen toimijoista, jotka voisivat olla osallisena

sen kuivuusongelman ratkaisemisessa, ja vaikka materiaalisen varautumisen osalta, ja

ketkä siihen voisivat osallistua” (haastateltava H10). Alaryhmä kuitenkin lakkautettiin

ongelman ratketessa itsestään kuivan jakson päättyessä. Haastateltavat kuitenkin näkivät,

että alaryhmän uudelleen perustaminen voisi edistää etukäteisvalmisteluita samankaltaisten

tilanteiden esiintymisen varalta.

5.3.2 Yhteenveto

Aineiston perusteella on mahdollista tulkita, että sekä Etelä-Karjalan että

Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeissa osallistutaan oivaltamisen,

määrittelyn, neuvottelun ja ratkaiseminen prosesseihin. Pelkästään globaalin koronakriisin

myötä on toimijoiden ollut välttämätöntä pohtia ja yhdessä oivaltaa kaikkien toimijoiden

kannalta olennaiset työstettävät prioriteetit, määritellä yhteisiä suunnitelmia koronan

leviämisen ehkäisemiseksi alueilla, neuvotella alueen eri toimijoiden kesken erilaisista

yhteistyösopimuksista esimerkiksi kuntien ja järjestöjen välillä sekä tehdä ratkaisuja uusien

toimintamallien toteuttamiseksi, jotta yhteistyöfoorumin toiminta voisi jatkua.

Huomionarvoinen ero yhteistyöfoorumeiden välillä on, että Etelä-Karjalassa korostuu

etenkin kirjallisten dokumenttien ja suunnitelmien laadinta sekä yhteisten harjoitusten

suunnittelu ja toteuttaminen. Etelä-Pohjanmaalla yhteisiä dokumentteja ei ole laadittu,

vaan kokouksiin osallistumisen pääasiallisena päämääränä on ollut jakaa tilannetietoa

suullisesti ja luoda siten yhteinen ymmärrys koronan aikana vallitsevasta tilanteesta.

Etelä-Pohjanmaalla ei ole myöskään toistaiseksi hyödynnetty yhteistyöfoorumia yhteisten

harjoitusten suunnitteluun. Viitekehyksen osallistumista koskevan premissin mukaan

periaatteellisen osallistumisen tehokkuuden määrittelevät osaltaan yllä mainittujen

interaktiivisten prosessien (oivaltamisen, määrittelyn, neuvottelun ja ratkaisemisen) laatu.
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Toisin sanoen on mahdollista tulkita, että mitä pidemmälle osallistumisen prosesseja

kehitetään, sitä laadukkaammaksi regiimin sektorit ylittävä toiminta myös muuttuu.

5.3.3 Jaettu motivaatio

Jaetun motivaation komponenttiin sisältyvät elementit luottamus, yhteisymmärrys, sisäinen

legitimiteetti ja sitoutuminen.

Haastateltavat tuovat esiin EKTURVAn toimijoiden välisen vahvan luottamuksen, joka on

vahvistunut ajan kuluessa etenkin alueella yhdessä suunniteltujen ja toteutettujen

valmiusharjoitusten myötä. Käytännön valmiusharjoituksissa on erityisesti kyetty

näkemään jokaisen toimijan tuottama lisäarvo tehtävän suorittamiseksi. Tämä on ollut

erityisen tärkeää järjestösektorin edustajille, sillä auttamisvalmiudessa olevien järjestöjen

vapaaehtoisreservien hyödyntäminen harjoituksissa on osoittanut etenkin viranomaisille,

millä tavoin lisäresursseja voidaan hyödyntää mahdollisissa häiriötilanteissa. Alueellisen

yhteistoiminnan myötä toimijat ovat myös oppineet tuntemaan toisiaan paremmin ja

keskinäisen luottamuksen ja yhteisymmärryksen voidaan katsoa vahvistuneen.

Yhteistoimintaan osallistuvat tahot arvostavat toisiaan sekä kunnioittavat toistensa

mielipiteitä. Myös sisäisen legitimiteetin voidaan katsoa kehittyneen, kun toimijat ovat

vahvistaneet uskoaan ja luottamustaan toistensa tekemisiin.

Useat haastateltavista kokevat EKTURVAn yhteistoiminnan kehittäneen

turvallisuustoimijoiden välistä vuoropuhelua ja ymmärrystä siitä, että yhdessä tekemällä on

mahdollista saada enemmän aikaiseksi. Yhteistyötä voidaan katsoa kuitenkin värittävän

edelleen pitkälti turvallisuusviranomaisten keskinäinen yhteistyö, johon kutsutaan mukaan

muita tahoja, kuten yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita. Viranomaisille tyypillisen

ammattikielen ja toimintakulttuurin voidaan tulkita näkyvän yhteistyössä vahvasti, joka

vaatii toimintaan osallistuvilta muilta tahoilta sopeutumista ja kärsivällisyyttä. “On

tärkeää, että mekin olemme ajan hermolla liittyen siihen, missä mennään tässä
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yhteiskunnassa. Osaamme sitten puhua samaa kieltä viranomaisten kanssa” (haastateltava

H4). Eri sektoreiden väliset, toisistaan poikkeavat, näkökulmat ja logiikat saattavat myös

jossain tilanteissa aiheuttaa ristiriitoja toimijoiden välille. Sektoreiden välisiin eriäiviin

näkemyksiin liittyneet haasteet ovat esimerkiksi koskeneet viranomaisten ja

järjestösektorin välisiä toimintatapoja ja vapaaehtoisten hyödynnettävyyttä operatiivisessa

toiminnassa. Bryson, Crosby & Stone kutsuu vastaavaa ilmiötä organisaatioiden

institutionaalisten logiikoiden väliseksi kilpailuksi (ks. Bryson, Crosby & Stone, 2006, 50).

Eri logiikat kilpailevat, sillä tietynlaiset toimintatavat, prosessit, normit tai rakenteet, jotka

tietyn tahon näkökulmasta näyttäytyvät legitiimeinä, saattavat näyttäytyä toisen

näkökulmasta vähemmän legitiimeinä tai jopa epälegitiimeinä. Poikkeavat logiikat

saattavat vaikuttaa myös yhteistoimintaan sitoutumiseen, mikäli tietty toimija ei

esimerkiksi näe henkilöresurssien priorisoinnin kannalta järkeväksi osallistua toimintaan

tai ei ole vielä oivaltanut osallistumisen arvoa tai merkitystä oman tai muiden toiminnan

kannalta. Pitkään jatkuneen säännöllisen yhteistyön voidaan katsoa kehittäneen toimijoiden

halua sitoutua toimintaan. EKTURVAn voidaan katsoa kasvattaneen vahvat juuret

maakunnan varautumisen kehittämisen ydinverkostona ja toimijoiden voidaan katsoa

uskovan vahvasti yhteistyöfoorumin toiminnan jatkuvuuteen.

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumiin osallistuvien tahojen jaettua motivaatiota

yhteistoimintaa kohtaan ovat koetelleet useat radikaalit muutokset järjestelmän

kontekstissa. Tästä huolimatta on mahdollista katsoa yhteistyöfoorumin toiminnan

vahvistuneen ja toimijoiden välisen luottamuksen, yhteisymmärryksen, sisäisen

legitimiteetin sekä keskinäisen sitoutumisen kehittyneen uudelle tasolle etenkin

koronaviruspandemian etenemisen myötä. Yhteistyöfoorumiin osallistuvien toimijoiden

välisen luottamuksen kehittyminen nostetaan haastateltavien keskuudessa erityisen

tärkeäksi seikaksi. “Se keskustelu on sillä tavalla ollu avointa ja on sovittu, että siinä

foorumissa voidaan puhua asioista, jotka jää sinne foorumiin, että niitä ei levitellä

eteenpäin” (haastateltava H5). Yhteistyöfoorumin kokouksiin ei myöskään kutsuta

ulkopuolisia, ellei siitä osallistujien kesken erikseen sovita. Pandemian kaltainen koko
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yhteiskuntaa kohdannut vakava kriisitilanne on luonut toimijoiden välille vahvemman

ymmärryksen keskinäisriippuvuuksistaan ja verkostomainen yhteistyö on ollut jatkuvan

epävarmuuden sietämisen kannalta helpottava tekijä.

Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumiin osallistuvat tahot kokevat yhteistyöfoorumin

kokousten ja valmistelutyön yhteydessä käydyt neuvottelut luonteeltaan avoimiksi ja

jokaiselle osallistujalle on annettu mahdollisuus sanoa ääneen mielipiteensä. “Aika

luontevaa on tämän ryhmän toiminta ja ihan asiallista keskustelua. Eipä ole kauheasti

ollut sellaista, että oltaisiin jostakin eri mieltä, mutta tottakai ihan perustellut kritiikit

uskalletaan tällaisessa ryhmässä tuoda esille” (haastateltava H9). Haastateltavat

kuvailevat toisaalta yhteistyöfoorumin luonnetta myös vahvasti viranomaispainoitteiseksi,

jonka voidaan tulkita aiheuttavan toisinaan väärinkäsityksiä tai ristiriitoja eri sektoreita

edustavien toimijoiden välillä. Sektoreiden eriäviin näkemyksiin perustuneet haasteet ovat

liittyneet esimerkiksi kuntien ja järjestösektorin välisiin yhteistyösopimuksiin.

Koronakevään aikana on yhteisille neuvotteluille tarjoutunut kuitenkin enemmän aikaa ja

siten myös yhteisiin ratkaisuihin on onnistuttu pääsemään. Useat haastateltavat mainitsevat

tänä aikana myös vertaistuen merkityksen, joka on ollut erityisen tärkeää alueella toimivien

kuntien johtoryhmille. “Kun koronakriisin aikana tulee jostakin kunnasta tapaus ilmi, niin

keskustellaan siitä, miten sitä paikallisesti hoidetaan. Tulee hyviä vinkkejä niiltä, joilla on

jo niitä tilanteita ollut, että miten asiat ovat hoituneet, miten on saatu tiedotukset ja muut.

Tässä on ollut hyvää vertaistukea myös sen faktatiedon lisäksi” (haastateltava H9).

Luottamuksen ja yhteisymmärryksen kehittymisen myötä myös yhteistyöfoorumin sisäisen

koetun legitimiteetin sekä toimijoiden keskinäisen toimintaan sitoutumisen voidaan katsoa

vahvistuneen. Yhteistoiminnan dynamiikoiden kehittymisen ollessa vasta hyvin

alkutekijöissään voidaan sen tulkita näkyvän erityisesti toimijoiden varovaisena

toiveikkuutena toiminnan jatkuvuudesta. “Kyllä tämä tehokas verkostomainen toiminta

maakunnan sisällä, niin sen on kyllä minun mielestä hyvä jatkua” (haastateltava H10).
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5.3.4 Yhteenveto

Motivaatiota koskevan premissin mukaan yhteistoimintaan osallistumista edistävien

prosessien kohotettu laatu edistää yhteistoimintaan osallistuvien turvallisuustoimijoiden

välistä luottamusta, yhteisymmärrystä, koettua legitimiteettiä sekä sitoutumista

yhteistoimintaan. Vahvat osallistumisen prosessit siis luovat ja myös ylläpitävät

turvallisuustoimijoiden jaettua motivaatiota. Vahva motivaatio yhteistoimintaa kohtaan

taas kannustaa toimijoita edelleen vahvistamaan ja kehittämään osallistumisen prosesseja.

Aineiston perusteella on mahdollista tulkita toimijoiden välisen luottamuksen olevan

korkealla molemmissa yhteistyöfoorumeissa. Aineistosta on nähtävissä, että etenkin

järjestelmän kontekstissa tapahtuneet muutokset tai kriisit ovat lisänneet toimijoiden

motivaatiota kehittää yhteistyöfoorumin osallistumisen prosesseja, jonka voidaan katsoa

viitekehyksen esittämän premissin myötä myös lisänneen turvallisuustoimijoiden välistä

motivaatiota yhteistoimintaa kohtaan. Turvallisuustoimijoiden välistä yhteisymmärrystä ja

ryhmän sisäistä legitimiteettiä voidaan molemmissa tapauksissa katsoa toisaalta ajoittain

haastavan etenkin eri sektoreiden väliset ristiriitaan asettuvat logiikat.

5.3.5 Yhteistoiminnalliset valmiudet

Yhteistoiminnallisten valmiuksien komponenttiin sisältyvät elementit prosessuaaliset tai

institutionaaliset järjestelyt, johtajuus, tieto ja resurssit.

EKTURVAn yhteistoiminnallisten valmiuksien voidaan katsoa kehittyneen sen

kymmenenvuotisen taipaleen myötä ja tänä päivänä yhteistyöfoorumin toiminta perustuu

pitkälti mietittyihin prosessuaalisiin ja institutionaalisiin järjestelyihin sekä tiedon ja

resurssien jakamisen periaatteisiin. Toiminnan vakiintuessa kymmenen vuoden aikana

johtajuus näyttäytyy yhteistyöfoorumin puitteissa pitkälti siten, että toimivaltainen

viranomainen tilanteessa kuin tilanteessa vastaa operatiivisen toiminnan johtamisesta,

yhteistyöfoorumin koolle kutsumisesta ja muiden turvallisuustoimijoiden hälyttämisestä

tarvittaessa. On mietitty myöskin tämmösiä yhteisiä hälytysjärjestelyjä. Siihen on aika
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paljonkin kiinnitetty huomiota, että kilautetaan kaverille, jos on joku laajempi keissi. Se on

ainakin parantunut ja hyvä niin (haastateltava H2). Sihteeristöllä on iso rooli asioiden

valmistelussa ja johtajuutta harjoittavat myös Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan

pelastuslaitos muun muassa kokousjärjestelyiden osalta. Etenkin koronakriisin myötä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja turvallisuuspiiri EkSote on harjoittanut aloitteellista johtajuutta

vetämällä tartuntataudin ehkäisyyn liittyvää akuuttia operatiivista toimintaa.

Turvallisuustoimijat kokevat yhteistyörakenteen “pyöreän pöydän” muodon tasa-arvoisena

ja joustavana. Hierarkkisen organisaatiorakenteen sijaan EKTURVAn toimintaa kuvaillaan

visuaalisesti ympyrän avulla. “Se kuvaa samalla ainakin alitajuisesti sitä yhteistoimintaa;

eli tämä on ympyrä, eikä mikään perinteinen laatikko, jossa on yksi pomo. Ympyrä kertoo

sitä, että ollaan pyöreän pöydän ääressä kaikki tasavertaisina ja vuorollaan joku johtaa

tilanteesta riippuen. Muut auttavat ja tukevat” (haastateltava H2). Pitkälle kehittyneitä

yhteistoiminnallisia valmiuksia hyödynnettiin EK-TURVAn toiminnassa erityisesti

sisäministeriön toimeksiannon perusteella toteuttaa alueellinen riskiarvio ensimmäistä

kertaa vuonna 2018. EKTURVAn pitkään toimineen yhteistyörakenteen ansiosta

alueellinen riskiarvio oli mahdollista toteuttaa maakunnallisen varautumisen

yhteistyöfoorumin toimijoiden kesken. Tiedon jakaminen alueen turvallisuustoimijoiden

välillä on ollut alusta lähtien yhteistoiminnan ensisijainen päämäärä ja tarkoitus.

Haastateltavat kantavat jossain määrin huolta resurssien riittävyydestä erityisesti

yhteistoiminnan luonteen ollessa vapaaehtoista. Mikäli työaika ja -resurssit ovat vahvasti

sidottuna organisaatioiden määrättyihin työtehtäviin, saattaa työaikaa jäädä hyvin

rajoitetusti yhteistoimintaa edistävien tehtävien hoitamiseen. “Aina pitää miettiä, että kun

tehdään yhteistyötä, niin jotakin siitä pitää saada, sillä se on kallisarvoista aikaa. Eli,

varautumiseen täytyy saada sillä enemmän lisäarvoa kuin mitä se ajankäyttö siihen

foorumiin vie” (haastateltava H1). Myös henkilöiden vaihtuvuus aiheuttaa välillä haasteita,

kun yhteistyökuviot joudutaan aloittamaan uuden henkilön kanssa puhtaalta pöydältä.

Toisaalta yhteistyöfoorumin, ja varsinkaan sihteeristön, kokoa ei haluta kasvattaa liian

suureksi. Haastateltavat pohtivat myös yhteistoiminnan vapaaehtoisuuden luonnetta ja

monet kokevat, että yhteistyöfoorumin muuttaminen lakisääteiseksi eli pakottavaksi loisi
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toimijoille todennäköisesti laajemmat edellytykset henkilöresurssien lisäämiseksi juuri

yhteistoimintaa edistäviin tehtäviin.

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin prosessuaaliset ja institutionaaliset järjestelyt,

johtajuus sekä tiedon ja resurssien jakamisen voidaan aineiston perusteella katsoa myös

kehittyneen foorumin perustamisajoilta lähtien. Etenkin koronapandemian alkamisen

jälkeisenä aikana Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin viikottaisten kokousten

järjestämiseksi on kehitetty selkeä prosessi ja työnjako. Seinäjoen kaupunginjohtaja kutsuu

foorumin koolle sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana. Kaupungin

turvallisuuspäällikkö tekee kokouksista muistiot kaupungin sisäiseen käyttöön, eikä niitä

jaeta ulospäin yhteistyöfoorumin muille toimijoille. Koronakriisin myötä myös

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin rooli operatiivisen toiminnan vetäjänä on korostunut.

Koronan aikana virallisten pöytäkirjojen laatimista ja jakoa ei ole nähty

tarkoituksenmukaisena, sillä kokouksissa käsiteltävät asiat saattavat vanhentua muutamissa

tunneissa. Haastateltavat kokevat, että omien organisaatiokohtaisten, muistiinpanojen

tekeminen on koettu riittäväksi. Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin

yhteistoiminnallisia valmiuksia ei ole toistaiseksi koettu yksinään tarpeeksi vahvoina

alueellisen riskiarvion toimeenpanemiseksi maakunnan sisäisten toimijoiden kesken.

Alueellisen riskiarvion valmistelussa on sen sijaan hyödynnetty aluehallintoviraston

alaisen valmiustoimikunnan kokoonpanoa, joka koostuu useamman maakunnan

turvallisuustoimijoiden verkostosta. Tiedon ja resurssien jakamisen merkitys on myös

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin ytimessä. Yhteistyöfoorumiin osallistuneet alueen

turvallisuustoimijat ovat saaneet etenkin koronapandemian aikana kriittistä tietoa siitä,

minkälaisena tautitilanne näyttäytyy eri toimijoiden toimintakentillä. Erittäin tärkeäksi

koetaan myös tiedon vieminen eteenpäin omiin organisaatioihin, mikäli se omaan

toimintaan liittyy. Etelä-Pohjanmaalla on yhteistoiminnan myötä kyetty arvioimaan

osallistujien tuomia resursseja ja hyödyntämään näitä yhteisten tavoitteiden edistämiseksi.

Merkittävänä nähdään muun muassa koronapandemian aikana kuntien välisen vertaistuen

sekä järjestösektorin roolin vapaaehtoisresurssien tarjoajana kunnille, esimerkiksi
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kasvomaskien tai ruoka-avun jakamisessa vähävaraisille kuntalaisille. “Yritämme etsiä

kaikki ne resurssit mitä meillä on alueellisesti ja paikallisesti ja pyrimme hyödyntämään

niitä taikka miettimään tapoja miten niitä mahdollisesti voisi hyödyntää” (haastateltava

H5). Koronapandemia on selkeästi herättänyt alueen turvallisuustoimijat pitämään

tiiviimpää yhteyttä toisiinsa ja pohtimaan aktiivisesti yhteistyön mahdollisuuksia.

5.3.6 Yhteenveto

Viitekehyksen yhteistoiminnallisia valmiuksia koskevan premissin mukaan periaatteellinen

osallistumisen sekä jaetun motivaation komponentit stimuloivat yhdessä prosessuaalisten

ja institutionaalisten järjestelyjen, johtajuuden, tiedon sekä resurssien kehittymistä ja näin

ollen luovat ja ylläpitävät valmiuksia yhteistoiminnalle. Yhteistoiminnallisiin valmiuksiin

sisältyvät neljä elementtiä määrittyvät yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin

perustavanlaatuisesta tarkoituksesta ja päämääristä. On selvää, että EKTURVAlla on

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumiin verrattuna takanaan pidempi taival, jonka myötä

yhteistoiminnan prosesseja ja institutionaalisia järjestelyjä on ollut mahdollista pohtia ja

hioa. Tämä kertoo myös EKTURVAn valmiuksista vuoden 2018 alusta lähtien toteuttaa

alueellisen riskiarvion toimeenpano, kun taas Etelä-Pohjanmaalla alueellisen riskiarvion

valmisteluun on sen sijaan hyödynnetty aluehallintoviraston valmiustoimikuntaa.

Yhteistyöfoorumeiden ollessa toistaiseksi luonteeltaan vapaaehtoisia yhteistyöliittymiä

voidaan tulkita johtajuuden merkityksen olevan yhä suuri, jotta toiminta olisi aktiivista ja

alueen varautumisen kannalta tuottavaa. Etenkin koronakriisin myötä sairaanhoitopiirien

operatiivinen vetovastuu on näkynyt yhteistyöfoorumeiden, aiemmin vahvasti

pelastustoimivetoisessa, toiminnassa. Tiedon jakaminen ja yhteisen tilanneymmärryksen

saavuttaminen toimijoiden välillä ovat yhteistyöfoorumeiden tärkeimpiä tehtäviä.

Molemmissa yhteistyöfoorumeissa tietoa tuotetaan ja käsitellään ainakin koronapandemian

aikana hieman eri tavoin. Etelä-Karjalassa tuotetaan sihteeristöä hyödyntäen kirjallista

materiaalia tukemaan yhteistyöfoorumin varsinaisia kokouksia ja muuta toimintaa.

Koronan aikana on myös tuotettu viikottaisia raportteja siitä, millaisena koronatilanne

kunnissa ja eri organisaatioiden kannalta näyttäytyy. Etelä-Pohjanmaan
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turvallisuusfoorumi keskittyy vahvemmin tiedon oikea-aikaiseen jakamiseen ja siihen, että

vanhentuneeseen tietoon ei vahingossa takerruttaisi. Resurssikysymykset ovat

askarruttaneet molempiin yhteistyöfoorumeihin osallistuvia turvallisuustoimijoita.

Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin toiminnan ollessa vasta aluillaan on mahdollista

tulkita resurssikysymysten liittyvän enemmän mahdollisten yhteistyökuvioiden

kartoittamiseen, toiminnan jatkuvuuteen ja toimijoiden erilaisten toimintatapojen

yhteensovittamiseen. EKTURVAn vahvasti vakiintuneen toiminnan osalta taas

resurssikysymykset nousevat aineistossa esiin liittyen toimijoiden vaihtuvuuden haasteisiin

erityisesti silloin, kun pitkään mukana olleet “konkarit” vaihtuvat uusiin.

Kokonaisuudessaan yhteistoiminnallisten dynamiikoiden laatu on Emersonin, Nabatchin ja

Baloghn (2012) mukaan riippuvainen periaatteellisen osallistumisen, jaetun motivaation ja

yhteistoiminnallisten valmiuksien välisistä tuotteliaista ja itseään vahvistavista

vuorovaikutuksista. Näin ollen kaikkien kolmen komponentin ollessa parhaimmillaan,

myös yhteistoiminnallisen hallinnan regiimi toimii menestyksekkäästi.
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT

Tässä luvussa toistan aluksi lyhyesti tapaustutkimuksen vaiheet, solmin tutkielman

langanpäät yhteen ja esittelen tiiviisti tutkimuksesta tehtävät johtopäätökset. Luvun lopussa

arvioin viitekehyksen hyödyllisyyttä tapaustutkimuksen toteuttamisessa ja aineiston

analysoinnissa sekä esitän tutkimusprosessin myötä syntyneet uudet tutkimusideat liittyen

siihen, miten tutkimusta voisi jatkaa.

Tämän tapaustutkimuksen tavoitteena oli esittää kuvaus Etelä-Karjalan ja

Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeiden muodostumisesta ja

yhteistoiminnallisten dynamiikoiden kehittymisestä Emerson, Nabatchin ja Baloghn

(2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen viitekehyksen näkökulmasta.

Tutkimusaineiston keräämiseksi toteutin asiantuntijahaastatteluita molempien alueiden

yhteistyöfoorumeiden toimintaan osallistuvien turvallisuustoimijoiden kanssa. Haastattelin

lisäksi sekä aluehallintotason että valtioneuvostotason toimijoita, jotka työskentelevät

alueiden varautumisen strategisten ohjaustehtävien taikka varautumisen

yhteensovittamisen ja toimintaa tukevien tehtävien parissa. Asiantuntijahaastatteluiden

lisäksi hyödynsin tutkimuksessa alueellisen sekä kansallisen varautumisen osalta keskeisiä

viranomaisasiakirjoja ja virallislähteitä sekä muita internetlähteitä. Tutkimusaineiston

käsittelyssä hyödynsin dialogista tematisointia, jossa tematisointi jaetaan karkeasti

kolmeen eri vaiheeseen: aineiston lukemiseen ja kategorisointiin sekä kategorioiden

teemoitteluun. Aineiston kategorisoinnissa ja teemoittelussa hyödynsin lopulta myös

Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivista

viitekehystä, joista valitsin tarkastelun kohteeksi etenkin yhteistyöfoorumeiden

muodostumiseen vaikuttaneet ajurit sekä yhteistoiminnan dynamiikoiden kehittymiseen

liittyvät komponentit. Päädyin jättämään yhteistyöfoorumeiden toiminnan, vaikutusten ja

sopeutumisen tarkastelun tutkimuksen ulkopuolelle tutkielman rajallisen sivumäärän

vuoksi.
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6.1 Tutkimuksen tulokset

Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien voidaan katsoa edustavan tyypillisiä

suomalaisia maakuntia, joita koettelevat järjestelmän kontekstissa saman tyyppiset

haasteet, kuten nuorten ja työikäisten muuttoliikehdintä kohti valtakunnan kasvukeskuksia,

väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikentyminen. Alueita kohtaavat myös

alueellisesti ja kansallisesti spesifien riskien lisäksi globaalit haasteet, kuten voimakkaasti

digitalisoituva maailma ja hybridivaikuttamisen keinot, vuoden 2020 alusta

maailmanlaajuiseksi levinnyt koronaviruspandemia sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamat

sään ääri-ilmiöt, kuten tulvat ja myrskyt. Haasteistaan huolimatta molemmissa

maakunnissa pyritään aktiiviseen uudistumiseen sekä alueiden vahvuuksiin

keskittymiseen, jotta asukkaat saisivat elää mahdollisimman onnellista ja tasapainoista

elämää. Molempiin maakuntiin on onnistuneesti muodostettu varautumisen

yhteistyöfoorumit, joihin alueiden kriittiset turvallisuustoimijat kokoontuvat sektorit

ylittävästi jakamaan tietoa, suunnittelemaan varautumisen toimenpiteitä ja ennakoimaan

alueiden riskitekijöitä.

Miten Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit

ovat verkostoituneet ja millaiset seikat ovat siihen vaikuttaneet? Millaisia eroja

verkostoitumiseen johtaneissa seikoissa on nähtävissä yhteistyöfoorumeiden välillä?

Analyysiosion tulokset osoittavat, että Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen

yhteistyöfoorumit ovat saaneet alkunsa erilaisista lähtökohdista. Esitin tulkintani siitä, että

Etelä-Karjalan yhteistyöfoorumi voidaan katsoa kuuluvan Emerson ja Nabatchin (2015)

typologiaan viitaten oma-aloitteisesti muodostettuihin yhteistoiminnallisen hallinnan

regiimeihin, kun taas Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumin on mahdollista tulkita aluksi

kuuluneen ulkoisesti johdettuihin regiimeihin. Sipilän hallituksen aikaisen sote- ja

maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen ulkoistesti johdettuun yhteistoimintaan viittaavat

seikat myös kumoutuivat, jonka myötä monet alueelliset varautumisen yhteistyöfoorumit
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ympäri Suomea päätyivät keskeyttämään toimintansa ja odottamaan keskus- ja

aluhallintotasolta uusia ohjeistuksia. Etelä-Pohjanmaalla kuitenkin päädyttiin jatkamaan

yhteistyöfoorumin toimintaa, sillä sen toiminta nähtiin tärkeänä alueen varautumisen

yhteensovittamisen välineenä. Useampien Emerson, Nabatchin ja Baloghn (2012)

viitekehyksessä esiintyvien ajureiden on mahdollista tulkita esiintyvän sekä Etelä-Karjalan

että Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumeiden muodostumisprosessien yhteydessä.

Merkittäväksi seikaksi nousi aineiston perusteella erityisesti aloitteellinen johtajuus

yhteistoiminnan käynnistämisessä. Emerson ja Nabatchin typologian mukaisesti tulkitsen

aloitteellisen johtajuuden olevan keskeinen tekijä erityisesti oma-aloitteisesti johdettujen

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien muodostamisessa. Etelä-Pohjanmaan

yhteistyöfoorumin kohdatessa järjestelmän kontekstissa esiintyneen eräänlaisen

kriisitilanteen, nousi aloitteellisen johtajuuden tarve selkeäksi. Johtajavalinnan vaikeuden

voidaan myös tulkita aluksi aiheuttaneen toiminnan hitaamman uudelleen käynnistymisen.

Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumit ovat kehittyneet

ajallisesti eri aikoihin ja EKTURVAn kymmenvuotisen taipaleen myötä alueen

turvallisuustoimijoilla on runsaasti enemmän kokemusta yhteistyöfoorumin rakenteiden ja

toimintatapojen kehittämisestä. Emerson, Nabatchin ja Baloghn (2012) yhteistoiminnan

dynamiikoihin viitaten, voidaan EKTURVAn todeta kehittäneen periaatteellisen

osallistumisen, jaetun motivaation ja yhteistoiminnallisen hallinnan prosesseja pidemmän

aikaa, jonka ansiosta yhteistyöfoorumiin osallistuvilla toimijoilla on kehittynyt

kokemuksen myötä selkeämpi kuva siitä, mitä yhteistoiminnan avulla tavoitellaan ja millä

tavoin toimintaan osallistutaan. Jaetun motivaation kehittymisen myötä myös

yhteistoiminnalliset valmiudet, kuten prosessuaaliset ja institutionaaliset järjestelyt,

johtajuusmekanismit, tiedon jakamisen menetelmät sekä resurssikysymykset ovat pitkälle

kehiteltyjä. Etelä-Pohjanmaan turvallisuusfoorumin voidaan tulkita kehittäneen

osallistumisen, jaetun motivaation ja yhteistoiminnallisten valmiuksien dynamiikoita

erityisesti koronakriisin syventymisen myötä. Molemmissa maakunnissa voidaan tulkita

juurikin järjestelmän kontekstissa tapahtuneet häiriötilanteet ja koronan myötä myös
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valtakunnassa julistetut poikkeusolot eräänlaisiksi epävarmuustekijöiksi ja toimijoiden

keskinäisriippuvuuksia edustaneiksi ajureiksi, jotka kohottivat turvallisuustoimijoiden

motivaatiota osallistua entistä tiiviimmin yhteistyöfoorumeiden toimintaan. Kohotetun

motivaation myötä osallistumisen prosesseja kehitettiin tiuhaan, joka myös vahvisti

yhteistyöfoorumeiden yhteistoiminnallisia valmiuksia.

Emerson, Nabatchi ja Balogh (2012) katsovat, että etenkin yhteistoiminnan päämäärien

pohtiminen ja ylös kirjaaminen sekä yhteisen “toiminnan teorian” kehittäminen on tärkeää

etenkin yhteistoiminnallisen hallinnan regiimin alkutaipaleella. Merkittävänä

eroavaisuutena Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan varautumisen yhteistyöfoorumeiden

välillä tulkitsen aineiston perusteella juurikin yhteisten päämäärien ja tavoitteiden

asettamisen sekä kirjallisten dokumenttien ja suunnitelmien laatimisen. Etelä-Pohjanmaalla

ei myöskään toistaiseksi hyödynnetä yhteistyöfoorumia alueellisten valmiusharjoitusten

yhteiseen suunnitteluun tai purkamiseen toisin kuin Etelä-Karjalassa. Yhteisen “toiminnan

teorian” luominen, yhteisten toimintatapojen kehittäminen sekä harjoitusten suunnittelu ja

toteuttaminen voidaan nähdä Etelä-Karjalassa jaettua motivaatiota vahvistaneena tekijänä.

Etelä-Pohjanmaan yhteistyöfoorumi on toisaalta vasta päässyt toiminnassaan alkuun sote-

ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen, joka herätti yhteistyöfoorumin osallistujat

jälleen uuteen tilanteeseen: koronakriisiin. Yhteistoiminnan prosessien syvällisempään

pohdiskeluun ja kehittämiseen ei niin ikään ole ollut kovinkaan paljon resursseja saatikaan

aikaa käytettävänä.

Molempien yhteistyöfoorumeiden osalta on nähtävissä, että sektoreiden väliset eriävät

institutionaaliset logiikat saattavat muodostaa ristiriitoja ja väärinymmärryksiä toimijoiden

välillä. Varautumisen prosessi nähdään edelleen vahvasti viranomaisten toimintana, johon

muiden sektoreiden asiantuntijuutta toki myös kaivataan. Elinkeinoelämän rooli alueellisen

varautumisen yleisessä prosessissa jäi tutkimuksen myötä hieman hämärän peittoon.

Tämän osoittivat haasteet jo tutkimusprosessin alussa, jolloin mahdollisia elinkeinoelämää

edustavia haastateltavia oli lähes mahdotonta tavoittaa. Olen erityisen kiitollinen
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Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtajalle sekä Länsi- ja Sisä-Suomen

aluehallintoviraston ylitarkastajalle, jotka auttoivat valottamaan tutkimuksen kannalta

olennaisia elinkeinoelämän näkökulmia. Molemmissa maakunnissa esitettiin pohdintaa

elinkeinoelämän roolista yhteistyöfoorumin sekä alueellisen varautumisen prosessin

toiminnassa. Elinkeinoelämän toimintakenttää varautumisen osalta ei välttämättä täysin

ymmärretty ja erilaisten alueiden jatkuvuudenhallinnan kannalta kriittisten

yritystoimijoiden suorempaa näkyvyyttä ja näkökulmaa yhteistyöfoorumeiden kokouksissa

toisinaan kaivattiin. Toisaalta elinkeinoelämän edustus nähtiin myös “vierailevan

asiantuntijan” roolissa, joka ei varsinaisesti osallistukaan säännöllisesti varautumisen

toiminnan suunnitteluun. Tutkimuksen myötä selvinnyt elinkeinoelämän näkemys osoitti

kuitenkin taas toisaalta sen, että varautumisen yhteistyöfoorumeihin osallistumista ei ole

välttämättä koettu prioriteettina, sillä useampien yritysten kärkihankkeiden edistämisen

jälkeen henkilöresursseja ei enää riitä säännölliseen alueen varautumista suunnittelevaan

yhteistyöfoorumiin osallistumiseen. Yritysten suoran läsnäolon puuttumista ovat

yhteistyöfoorumeissa paikkaamassa kuitenkin esimerkiksi aluehallintovirastojen,

ELY-keskusten ja huoltovarmuuskeskuksen viranomaisedustajat, jotka keräävät aktiivisesti

alueen yrityksiltä tilannetietoa ja kokoavat raportteja esitettäväksi yhteistyöfoorumin

osallistujajoukoille. Järjestöjen rooli nähtiin myös merkittävänä molempien

yhteistyöfoorumeiden toiminnassa ja järjestöjen sekä viranomaisten yhteinen intressi

varautua yhteiskunnan häiriötilanteisiin motivoi tiiviimpään yhteistyöhön ja yhteisten

toimintatapojen kehittämiseen. Toisinaan ristiriitaiset institutionaaliset logiikat saattavat

kuitenkin myös toimia sektorit ylittävän yhteistyön esteenä, jolloin osallistumisen, eli

oivaltamisen, neuvottelun, määrittelyn ja ratkaisemisen, prosessien kehittämisen

edistäminen voidaan tulkita erityisen tärkeäksi (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Mielenkiintoisena resurssikysymyksenä nähtiin molemmilla alueilla lisäksi foorumin koko

sekä toiminnan vapaaehtoinen luonne. Molemmissa maakunnissa nähtiin

tarkoituksenmukaisena pitää foorumin koko suppeana, jotta yhteistoiminta ei jäisi liian

pinnalliseksi. On mahdollista tulkita, että yhteistyöfoorumin mahdollisimman suppean
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koon myötä osallistumisen prosesseja päästään kehittämään syvällisten oivaltamisen,

määrittelyn, neuvottelun ja ratkaisemisen prosessien avulla. Syvällisemmät yhteydet

toimijoiden välillä voidaan katsoa taas heijastelevan jaetun motivaation komponenttiin,

jolloin osallistujien välinen luottamus, yhteisymmärrys, sisäinen legitimiteetti sekä

toimintaan sitoutuminen parhaimmillaan vahvistuvat. Vahvat osallistumisen ja jaetun

motivaation sykliset prosessit stimuloivat Emerson, Nabatchin ja Baloghn (2012) mukaan

yhteistoiminnallisten valmiuksien, eli institutionaalisten prosessien, johtamisen, tiedon ja

resurssien, kehittymistä ja toimijoiden halukkuutta edistää kyseisiä prosesseja.

Alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ovat vielä toistaiseksi luonteeltaan

vapaaehtoisia, eli alueen turvallisuustoimijat eivät välttämättä sitouta suoria

henkilöresursseja yhteistoiminnan kehittämiseen. Koronakriisin aikana tilanne on toisaalta

ollut toinen, sillä molemmissa maakunnissa yhteistyöfoorumit ovat kokoontuneen

viikottain ja toimijat ovat kokeneet oikea-aikaisen tilannetiedon jakamisen kriittisenä

etenkin kuntien varautumisen ja heikommassa asemassa olevien asukkaiden auttamiseksi

sektorit ylittävän yhteistyön avulla. Yhteistoiminnan vapaaehtoisuudesta esitetään

molemmilla alueilla erilaisia näkemyksiä. Toisaalta yhteistyöfoorumin vapaaehtoinen

luonne on liitettävissä Emersonin ja Nabatchin typologiaan viitaten oma-aloitteisesti

johdettuun toimintaan, jossa vahvoina seikkoina vaikuttavat etenkin aloitteellinen johtajuus

sekä toiminnan rakenteellinen joustavuus. Vapaaehtoisuus tuo myös esiin sen, että toimijat

ovat mukana toiminnassa omasta halustaan, jonka voidaan tulkita kehittävän etenkin

osallistumisen ja jaetun motivaation prosesseja. Osa toimijoista kokevat, että pakottavaa

lainsäädäntöä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ei tarvita, sillä yhteistoiminta on

etenkin ulkoisten, eli järjestelmän kontekstissa tapahtuvien, kriisien ja häiriötilanteiden

myötä osoittanut merkityksellisyytensä epävarmuustekijöiden lievittämiseksi. Toisaalta

taas yhteistoiminnan vapaaehtoisuus herättää huolta siitä, että toimintaan osallistuvat

organisaatiot eivät sijoita toimintaan tarpeeksi henkilöresursseja, eivätkä välttämättä näe

varautumisen yhteistoiminnan kehittämiseen osallistumista organisaatiokohtaiseksi

prioriteetiksi.
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Ennakko-oletuksenani oli, että varautumisen yhteistyöfoorumit ovat muodostuneet

molemmilla alueilla ja toimineet lisäksi aktiivisesti alueiden varautumisen

yhteensovittajina. Tämän tutkimuksen myötä esitin asiantuntijahaastatteluihin pohjautuen

kuvauksen siitä, miten varautumisen yhteistyöfoorumit ovat Etelä-Karjalassa ja

Etelä-Pohjanmaalla muodostuneet ja mitkä seikat ovat siihen vaikuttaneet. Esitin lisäksi

alueiden varautumisen yhteistoiminnan kehittymiseen liittyviä eriäviä seikkoja ja

näkemyksiä pohjautuen Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) viitekehyksen mukaisiin

yhteistoiminnan dynamiikoihin. Yhteistoiminnan muodostamiseen tarvittavat komponentit

eivät välttämättä löydy heti, mutta ovat kuitenkin löydettävissä. Etenkin oma-aloitteisesti

muodostettujen yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien muodostumiseen vaaditaan

aineiston perusteella erityisesti aloitteellista johtajuutta sekä toimijoiden halua sitoutua

yhteistoiminnan edistämiseen.

6.2 Tutkielman luotettavuus, rajoitteet ja mahdollinen jatkotutkimus

Tässä tapaustutkimuksessa on tarkasteltu kahta esimerkkitapausta Yinin (2003)

kirjaimellisen replikoinnin logiikan mukaisesti. Yin vertaa tapaustutkimusta

laboratoriokokeeseen, jossa yhden onnistuneen laboratoriokokeen jälkeen ideana on

toteuttaa uusi koe, jotta voidaan vahvistaa ensimmäisen kokeen paikkansa pitävyys.

Jokainen tapaus tulee valita harkiten joko siten, että niistä odotetaan samanlaisia tuloksia

(kirjaimellinen replikointi, literal replication) taikka siten, että odotuksena ovat ristiriitaiset

tulokset (teoreettinen replikointi, theoretical replication). Kirjaimellisen replikoinnin

toteuttamiseksi Yin näkee, että aineistoa tulee tarkastella rikkaan teoreettisen viitekehyksen

kautta, joka mahdollistaa ne olosuhteet, joissa tutkimuksen kautta haettava ilmiö olisi

löydettävissä.

Koen Emerson, Nabatchi ja Baloghn (2012) yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen

viitekehyksen sekä Emerson ja Nabatchin (2015) myöhemmin esittämän typologian

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimejä koskevien muodostumisprosessien kuvailemiseksi
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erinomaisina työkaluina valitsemani tutkimusaiheen ja tapausesimerkkien

tarkastelemiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut testata teoriaa, vaan hyödyntää

integratiivista viitekehystä soveltuvin osin tarkastelun kohteena olevan ilmiön

kuvailemiseen. Kuten totesin aiemmassa luvussa 3.3 Emerson, Nabatchi ja Balogh (2012,

2) näkevät yhteistoiminnallisen hallinnan tarkoittavan “poliittisen päätöksenteon sekä

hallinnon prosesseja ja rakenteita, jotka osallistavat ihmisiä julkisten organisaatioiden,

valtionhallinnon eri tasojen, ja/tai julkisten, yksityisten sekä kansalaisyhteiskunnan

sektoreiden rajat ylittävästi, saavuttaakseen yhteiskunnallisesti merkityksellisen tavoitteen,

jota muulla tavoin ei olisi mahdollista saavuttaa”. Määritelmä mahdollistaa aikaisempiin

verrattuna moniuloitteisempien yhteistoimintarakenteiden tarkastelun, joka ei olisi

välttämättä mahdollista samassa mittakaavassa aikaisempia viitekehyksiä soveltamalla.

Erityisen olennaiseksi koin sen, että yhteistoimintaan osallistuvat eri sektoreita edustavat

toimijat oli mahdollista asettaa viitekehyksen puitteissa tasa-arvoiseen asemaan toisiinsa

nähden. Tämä vastaa myös Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (YTS, 2017) mukaista

näkemystä, jossa yhteiskunnan varautumista toteutetaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja

järjestöjen yhteistyönä.

Emersonin ja Nabatchin (2015) yhteistoiminnan muodostumista koskeva typologia auttoi

selittämään varautumisen yhteistyöfoorumeiden käynnistymisprosesseja koskevia

eroavaisuuksia sekä lisäksi jossain määrin selittämään miksi varautumisen

yhteistyöfoorumeiden uudelleenkäynnistyminen alueilla sote- ja maakuntauudistuksen

kaatumisen jälkeen koettiin niin haastavaksi. Typologian soveltaminen toimi erityisen

hedelmällisellä tavalla kahden tapauksen keskinäisten yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien

vertailuun. Integratiivinen viitekehys mahdollisti myös varautumisen yhteistyöfoorumeihin

osallistuvien turvallisuustoimijoiden kokemusten tarkastelun joustavalla ja dynaamisella

tavalla, joka poikkeaa aikaisemmista yhteistoiminnallisen hallinnan viitekehyksistä.

Syklisesti “pyörivät” ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevat yhteistoiminnan dynamiikat

antoivat mielenkiintoisen ja virkistävän näkökulman yhteistoiminnallisen hallinnan

tarkasteluun (vrt. esim. Ansell & Gash, 2008). Lisäksi viitekehys tarjosi mahdollisuuden
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tarkastella yhteistoiminnan dynamiikoiden sisäisten elementtien välisiä kausaliteetteja, eli

syy-seuraussuhteita. Yhteistoiminnan dynamiikat mahdollistavat yhteistoimintarakenteiden

tarkastelun tavalla, joka vastaa yhteistyötä kuvaavien prosessien todellista luonnetta, ts.

useimmiten yhteistyö ei kehity lineaarisesti, kuten useissa aiemmissa viitekehyksissä

esitetään (ks. mm. Bryson, Crosby & Stone, 2006).

Emerson, Nabatchin ja Baloghn (2012) integratiivista viitekehystä ja erityisesti

yhteistoiminnan dynamiikoita voisi soveltaa myös laajemmin muiden maakuntien

varautumisen yhteistyöfoorumeiden tarkasteluun erityisesti muutaman vuoden päästä, kun

Marinin hallituksen implementoiman sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen

uudistuksen myötä kehittyvät uudet rakenteet käynnistyvät valtakunnallisesti. Viitekehys

mahdollistaisi myös erilaiset pitkäaikaistutkimukset, jossa seurattaisiin tietyn alueen

yhteistoiminnan dynamiikoiden kehittymistä pidemmällä aikavälillä. Maakunnallisten

yhteistoimintaliittymien lisäksi olisi ollut mielenkiintoista tarkastella lähemmin myös

aluehallintovirastojen alaisia valmiustoimikuntia, jotka toimivat eräänlaisina

maakunnallisten foorumeiden peilikuvina. Yhteistoiminnan dynamiikoiden sekä

yhteistoiminnallisen hallinnan regiimien muodostumista kuvailevan typologian lisäksi olisi

mielenkiintoista kehittää tutkimusta edelleen tarkastelemalla Emerson, Nabatchin ja

Baloghn yhteistoiminnallisen hallinnan integratiivisen viitekehyksen (2012) muita

komponentteja, jotka liittyvät erityisesti regiimin toiminnan arviointiin, toiminnan

vaikutuksiin järjestelmän kontekstissa sekä yhteistoiminnassa tehtäviin, viitekehyksen

palautemekanismin mukaisiin, mahdollisiin sopeutumistoimenpiteisiin.
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LIITE 2: Saatekirje: Tervetuloa osallistumaan tutkimukseen!

Arvoisa vastaanottaja,

Mistä on kysymys?

Teen Pro Gradu-tutkielmaani Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.
Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tarkastella miten Etelä-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan
alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit ovat verkostoituneet ja mitkä seikat ovat siihen
vaikuttaneet. Tutkimustyötäni ohjaa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan
professori Turo Virtanen.

Tutkimustani varten teen sekä viranomaisten että muiden turvallisuustoimijoiden
asiantuntijahaastatteluita. Toivon, että juuri Sinä suostuisit haastatteluun.

Haastattelun teemat koskevat alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin syntyä ja
yhteistoiminnan kehittymistä, alueellisen varautumisen valmistelutyöhön liittyviä
prosesseja sekä turvallisuustoimijoiden yhteistyötä alueellisen varautumisen suunnittelussa
ja käytännön toteutuksessa.

Miten osallistutaan?

Pyydän sinua kertomaan ajatuksiasi haastattelun merkeissä. Olen kiinnostunut
nimenomaan Sinun näkemyksistäsi. Haastattelua varten on hyvä varata aikaa noin 30
minuuttia. Otan sinuun yhteyttä maaliskuun aikana, jotta voimme sopia ajankohdan
haastattelulle. Huomioithan, että haastattelu nauhoitetaan tutkimustyön helpottamiseksi.
Kerätty haastatteluaineisto anonymisoidaan eli henkilötiedot poistetaan siinä vaiheessa,
kun aineisto saatetaan kirjalliseen muotoon. Aineistoa käsitellään luottamuksellisesti
tietosuoja huomioiden. Nauhoitteet tuhotaan ennen tutkimustyön päättymistä.
Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit siis halutessasi keskeyttää
osallistumisesi missä tahansa vaiheessa.

Mitä hyötyä osallistumisesta on?
Tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esiin näkökulmia alueellisen varautumisen
verkostoyhteistyön kehittämiseksi. Nyt sinulla on mahdollisuus saada äänesi kuuluviin!

Toivottavasti lähdet mukaan!
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Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2020.

Kunnioittavasti,

Mia Salomäki
Valtiotieteiden kandidaatti
Helsingin yliopisto, Valtiotieteell. Tdk
Sähköposti: mia.salomaki@helsinki.fi
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LIITE 3: Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta

Osallistun vapaaehtoisesti graduntekijän Mia Salomäen tutkimukseen. Olen saanut tietoa
tutkimuksesta ja sen sisällöstä etukäteen. Olen myös vastaanottanut tutkimuksesta kertovan
saatekirjeen.

Ymmärrän, että…
• antamiani tietoja tullaan käyttämään Pro Gradu -tutkielmaa varten.
• haastattelu nauhoitetaan tutkimustyön helpottamiseksi.
• tutkielman raportissa saatetaan käyttää haastattelusta suoria lainauksia.
• yhteystietojani ei luovuteta ulkopuolisille.
• osallistumiseni on vapaaehtoista ja voin peruuttaa suostumukseni osallistua tutkimukseen
haastattelun aikana tai myöhemmin.

⃝Kyllä, annan suostumukseni siihen, että haastattelussa antamiani tietoa saa käyttää
tutkimuksessa.
⃝Kyllä, annan suostumukseni siihen, että haastattelu äänitetään.

Tämä suostumus allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista toinen jää haastateltavalle ja
toinen graduntekijälle Mia Salomäelle.

Paikka ja aika:___________________ /______________

Haastatteluun osallistujan allekirjoitus: _______________________________
Nimenselvennys:____________________________

Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus:
_____________________________________
Mia Salomäki
Valtiotieteiden kandidaatti
Helsingin yliopisto, Valtiotieteell. tdk
Sähköposti: mia.salomaki@helsinki.fi
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LIITE 4: Haastattelurunko

1. YHTEISTYÖFOORUMIN SYNTY JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT:
Miksi eri turvallisuustoimijoiden kesken on päädytty varautumisen
yhteistyöfoorumin avulla kehittämään alueellista varautumistyötä?

a. Mikä tähän motivoi ja millainen tarve siihen on?
b. Perustuvatko alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumit lakiin?
c. Miten määrittelisit omin sanoin, mitä tarkoittaa alueellisen varautumisen

yhteistyöfoorumi?

2. YHTEISTYÖFOORUMIN RAKENTEELLISET JA PROSESSUAALISET
TEKIJÄT: Kun tarkastellaan alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumeita
hallinnollisesta näkökulmasta, miten kuvailisit foorumin työskentelyä?

a. Mikä taho kutsuu foorumin koolle ja kuka sitä johtaa?
b. Millainen työnjako ja menettely/prosessi foorumissa on?
c. Miten tietoa foorumeissa käsitellyistä asioista jaetaan eteenpäin eri

sektoreiden turvallisuustoimijoille; vaikuttaa tämä sektoreiden omiin
valmiussuunnitelmiin?

d. Miten sanoisit, että sen Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2017)
asettamat suositukset näkyvät alueellisessa yhteistoiminnassa?

e. Onko alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumi valmistellut alueellisen
riskiarvion?

3. YHTEISTYÖFOORUMIN SISÄISET SOSIAALISET JA
KULTTUURILLISET TEKIJÄT: Kun tarkastellaan alueellisen varautumisen
yhteistyöfoorumeita verkostoyhteistyön näkökulmasta, millaisena se
näyttäytyy?

a. Mitkä tahot osallistuvat foorumin toimintaan?
b. Millaiset toimihenkilöt/positiot edustavat eri sektoreita?
c. Pystytäänkö kokoonpanon osalta puhumaan “kokonaisturvallisuuden

näkökulmasta” (YTS, 2017)?
d. Onko yhteistoiminnan kannalta olennaisempaa puhua “osallistumisesta”

(participation) vai “osallistamisesta” (engagement)?
e. Onko muiden sektoreiden kuin viranomaisten rooli näkynyt jo

varautumisfoorumin perustamisvaiheessa, vai onko kutsuttu myöhemmin
mukaan?

105



f. Millaisia haasteita tai onnistumisia on nähty tässä alueellisen varautumisen
verkostoyhteistyössä?

g. Millaisia ovat yhteistyöfoorumin toiveet ja tavoitteet tulevaisuudelle?
h. Mikä pitäisi olla alueellisen varautumisen yhteistyöfoorumin ensisijainen

tarkoitus/tehtävä?
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