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KUJA2-projekti 
pähkinänkuoressa

• Omistaja: Suomen Kuntaliitto ry
• Rahoittaja: Huoltovarmuuskeskus
• Toteutus: 4/2017 - 3/2019
• Laaja poikkihallinnollinen ohjausryhmä ja projektiryhmä
• Projektipäällikkö: Aki Pihlaja

• Tarkoitus tiivistettynä:
1) tukea kuntia ja tulevia maakuntia varautumisen sekä jatkuvuudenhallinnan 

kehittämisessä
2) Edistää kuntien ja maakuntien sekä niiden keskeisten sidosryhmien 

yhteistoimintaa, varautumisen yhteensovittamista sekä yhteistä 
ymmärrystä varautumiseen liittyen

2



KUJA2-projektin taustoja

• Tarve mukautua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön 
sekä tilannekuvan/-ymmärryksen parantaminen
» Mm. yhteiskunnalliset muutokset, demografinen kehitys, ulkoinen ja 

sisäinen turvallisuus, uhkakuvien muutokset, kyberulottuvuus, teknologinen 
kehitys, taloudellinen epävarmuus, verkostojen välttämättömyys jne.

• Kuntien muuttuva rooli ja tehtävät (erityisesti maakunta- ja 
soteuudistus)

• Uusi toimija ja toiminnan taso – maakunta
• Varautumisen yhteensovittamisen roolit ”SM-maakunta-kunta”
• Maakunnallisten pelastuslaitosten rooli kuntien (ja maakuntien) 

varautumisen tukemisessa
• Kuntien rajalliset resurssit (erityisesti pienet kunnat)

• Tahtotila: Kunta- ja maakuntapalveluiden laadun sekä 
toimintavarmuuden parantaminen, tavoitteiden 
saavuttamisen varmistaminen, sujuva yhteistoiminta
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1. KUJA-konseptin työvälineiden ja käytön kehittäminen
2. Varautumisen uudistuvan lainsäädännön sekä valtakunnallisten 

tahtotilojen toteuttamisen tukeminen kunnissa ja maakunnissa
3. Kuntien ja maakuntien varautumisverkoston toiminnan käynnistäminen
4. Maakunnallisen varautumisen yhteensovittaminen Elvar-toimikuntien 

kanssa
5. Esiselvitys tarpeista liittyen maakunnallisen varautumisen yhteiseen 

tietojärjestelmään
6. Suositus satamien kokonaisvarautumisesta ja varautumisen 

omistajaohjauksesta

KUJA2 - Toiminnalliset tavoitteet
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KUJA-kokonaiskonsepti



MODUULI 1 
Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

MODUULI 2 
Toimintavarmuu-
den kehittäminen

MODUULI 3 
Häiriö- ja 

kriisisuunnittelu

MODUULI 4 
Häiriönhallinta ja 
kriisijohtaminen

Organisointi, 
resursointi, 
osaaminen

Johdon tahtotilan 
määrittäminen

Seuranta ja 
ohjaus

Kehittämisen polun 
rakentaminen

Nykytilan arviointi ja 
vertailu verrokkeihin

Perusteet, ohjeistus, 
vastuut 

Sisällyttäminen
TTS-prosessiin

Uhkien ja riskien 
hallinta

Sopimuskumppanien 
huomioon ottaminen

Sopimuskumppanien 
arviointi

Toimintavarmuuden 
periaatteet / prosessi

Avaintoimintojen 
tunnistus,priorisointi

Viranomais- ja 
sidosryhmäyhteistyö

Varautuminen 
poikkeusoloihin

Perehdyttäminen ja 
täytäntöönpano

Koulutus ja  
harjoittelu

Johtamisen 
edellytykset

Suunnitelmat ja 
toimintamallit

Kriisijohtamisen 
käynnistäminen
Operatiivinen 

toiminta 
häiriötilanteessa
Tiedottaminen ja 

kriisiviestintä

Toipuminen ja 
arviointi

Reagointi ja 
hälyttäminen

Tilannekuva ja 
tilannetietoisuus

Yhteistyö korostuuJohdon rooli korostuu

KUJA-ARVIOINTIMALLI
- 4 moduulia, 24 osa-aluetta



PROJEKTIRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

PROJEKTIRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

KUJA2: Kuntien ja maakuntien 
jatkuvuudenhallinta ‐projekti

Valmius ja jatkuvuudenhallinta 
soterakenteissa ‐projekti

Kuntien, maakuntien, sosiaali‐ ja terveystoimen sekä niiden keskeisten 
sidosryhmien varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan yhteensovittaminen, 

yhteisen ymmärryksen rakentaminen sekä yhteisten toimintamallien edistäminen

Kuntien ja maakuntien 
jatkuvuudenhallinnan 

tukeminen
 KUJA‐kokonaiskonsepti

Sosiaali‐ ja terveystoimen 
jatkuvuudenhallinnan 

tukeminen 
 Sote‐varautumisohje

OHJAUSRYHMÄ

PROJEKTIRYHMÄ

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Sidosryhmät
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Valmius – ja 
jatkuvuudenhallinta 
soterakenteissa
Projektipäällikkö Tove Ruokoja



Projektin tavoitteet
• Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen järjestelmää ja tasoa 

vastaamaan nykyaikaisia uhkakuvia
• Kehittää ja vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon roolia 

turvallisuustoimijana
• Parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon sisäistä tilannekuvan muodostamista 

ja välittämistä sekä häiriötilanteiden hallintaa
• Huomioida paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvuudenhallinta sekä 

yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisen palvelutuotannon 
rooli varautumisessa
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Keinot
• Luodaan uusi valtakunnallinen valmiussuunnitteluohje sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon
• Yhdessä Kuja2 –projektin kanssa tuetaan maakunnallisten varautumisen 

verkostojen käynnistystä ja toimintaa
• Luodaan sosiaali- ja terveydenhuollolle oma varautumisen verkosto ja 

löydetään sille kotipesä
• Huomioidaan tarve sosiaali- ja terveydenhuollon kyberturvallisuusohjeelle
• Jalkautetaan ohje osana sotemuutoksen valmistelua
• Ensihoitokeskusten roolin vahvistaminen jatkossa varautumisen osalta
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Kiitän mielenkiinnosta,
kommentteja?
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Lisätietoja: www.kuntaliitto.fi/kuja

Aki Pihlaja, projektipäällikkö, KUJA2
aki.pihlaja@kuntaliitto.fi  

Puh. 09 771 2028


