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Sujuva projekti - Suurhäiriöpelikirja 

 Perusajatus 

Pelisäännöt sujuvaan suurhäiriön hoitamiseen oikealla taktiikalla 

Kaikki Elenian suurhäiriöön osallistuvat tunnistavat, miten häiriö 

hoidetaan alusta loppuun 

 Tavoitteet 

1. Parantaa asiakaskokemusta, kustannustehokkuutta ja laatua 

2. Vähentää odotusaikoja ja kapulanvaihtoja 

3. Lisätä suunnitelmallisuutta suurhäiriöiden hoidossa 

 

 Laatimistapa 

Kumppaniworkshop 

Pienryhmäpalavereita 

Kommentointikierroksia 

Kokemuksiin ja dokumentaation perustuvia ratkaisuja 
 

 

 

 



Status - Suurhäiriöpelikirja 

 Lopullinen ”ensimmäinen painos” menossa 

editointiin 

 

 Jaetaan laajalti kumppanikentälle 

 

 Ajatus: ”Jokaisella asentajalla rintataskussa” 

 



Keskeinen sisältö 

1. Yleinen varautuminen suurhäiriöön 

 

2. Häiriökohtaisen varautumisen periaatteet  

ja laajuus 

 

3. Varautumisviesti ja tilannepalaverit 

 

4. Sääilmiökohtaiset osiot sisältäen kuvaukset 

toiminnasta ja ohjausliikkeiden paikat 

 

5. Toiminnan alasajo 

 

Pelikirja rajautuu sääilmiöpohjaisiin 

suurhäiriöihin. Toimintaohjeet muihin 

tilanteisiin on olemassa, mutta niitä ei 

käsitellä pelikirjassa 

 

 

 



Elenian suurhäiriöorganisaatio 

 

 

 Osa pelikirjan sisällöstä pohjautuu 

suurhäiriöorganisaatio-rakenteeseen 

 

 Laaja päivitys Elenian 

organisaatiomuutoksen yhteydessä 

 

 Varautuminen ja tilannekuvan 

muodostaminen sekä ennustaminen 

keskiössä 



Suurhäiriöpelikirjan käyttö 

Ilmatieteen laitoksen 

vaaratiedote – 

Milloin varaudutaan 

Varautumisviesti –  

Vakioitu sisältö 

Tilannepalaveri – 

Agenda vakioitu 

Varautuminen – 

Vakioidut toimenpiteet 

varautumistason mukaan  

 

Myrskytyyppien kuvaukset – 

Suurhäiriön vaiheet kuvattu 

Ohjausliikkeet – 

missäkin vaiheessa 

Suurhäiriön päättyminen – 

Milloin ja toimenpiteet 



Esimerkkejä varautumisesta 

KELTAINEN VARAUTUMINEN 

 SH-organisaation osittainen käynnistys 

 Alueellisia toimenpiteitä 

 Rajoitetaan normaalia käyttötoimintaa 

 

ORANSSI VARAUTUMINEN 

 SH-organisaation täydellinen käynnistys 

 Alueellisia ja koko verkkoalueen kattavia 

toimenpiteitä 

 Normaali käyttötoiminta keskeytetään ja 

keskitytään vianhoitoon 

 
PUNAINEN VARAUTUMINEN 

 SH-organisaation täydellinen käynnistys 

 Toimenpiteet kattavat koko verkkoalueen 

 Kaikki toiminta tähtää suurhäiriön vaikutusten 

minimointiin 

 



Yhteistyö ja tilannekuvan muodostaminen 

Vakioitu yhteydenpito 

 Varautumisviestin sisältö 

 Tilannepalaverien agenda 

 ”Koodisto” eli varautumistaso, häiriöluokka jne 

 

Viestintä ja yhteinen tilannekuva tärkeää 

 Ensimmäinen tilannekuva käytönjohdolta 

 Elenian tilannekuva tekee ennustetta suurhäiriön 

aikana 

 Tilannepalavereita riittävästi, jossa yhteinen 

tilannekuva muodostetaan 

 Järjestelmät tukevat, mm. tilannekuvakartta 

 

Yhtenäinen tilannekuva mahdollistaa jokaisessa 

osallistuvassa organisaatiossa oikeat toimenpiteet 

 

 



Kertaus ja johtopäätökset 

KERTAUS: 

Suurhäiriöpelikirja kertoo pelin kulun 

 

Suurhäiriöpelikirja vakioi tekemistä 

 

Suurhäiriöpelikirja kertoo peliliikkeiden paikat 

 

Suurhäiriöpelikirja lisää viestintää 

 

 
 
JOHTOPÄÄTÖKSET: 

Jotta pelikirjaa voidaan tehokkaasti hyödyntää, 

tarvitaan tehokasta tulevaisuuden tilannekuvaa 

 

Viestintä on aivan keskeisessä roolissa 

kriisitilanteissa, erityisesti kumppaniverkoston 

kanssa 

 

Nopea päätös - nopea tiedotus - nopea toiminta 

 



 KIITOS! KYSYMYKSIÄ? 

 heikki.paananen@elenia.fi 

 Käyttöpäällikkö, +358 40 840 1223 

 Elenia Oy 
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