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08.30 Aamiaista ja kahvia tarjolla

09.00 - 10.00 

• Tervetuloa 
- Kaisa Lähteenmäki-Smith, Valtioneuvoston kanslia

• Winlandin policy briefin esittely 
- Marko Keskinen, Winland / Aalto-yliopisto

• Keskustelua 

Tervetuloa Winlandin 
Policy Brief -aamiaisseminaariin!



● Winlandin sidosryhmätyöpajojen antiin
→ Start & Deepen + temaattiset pajat + resilienssiseminaari  

Mihin Policy Brief perustuu? 
Yhteistyöhön!

● Kahdenväliseen sidosryhmäyhteistyöhön
→ Esim. HVO:n valmiusharjoitus, VN:n ennakointityö,   
     YTS-lausunto ja kokonaisturvallisuuden ennakointityö 

● Skenaariotyöskentelyymme
→ Failand-tulevaisuuskuvaraportti

● Omaan tutkimukseemme
→ Osahankekohtaisesti ja tieteidenvälisesti: 
     kts. julkaisumme nettisivuiltamme winlandtutkimus.fi 



Resilienssi ja 
oppiminen

Oikeus ja politiikka 

Päätöksenteko

TEEMAT PROSESSIT

Skenaariot

Yhteiskehittäminen & tieteidenvälisyys

KOKONAISTURVALLISUUS

Energiaturvallisuus

Ruokaturva

Vesiturvallisuus ja 
ilmasto

Tutkimuksemme lähtökohta: 
eri tulokulmat kokonaisturvallisuuteen



TA-DAA!
Tiivistys keskeisistä 
havainnoistamme suhteessa 
(kokonais)turvallisuuden 
toimeenpanoon

→ Verkottunut ja moni- 
     toimijainen järjestelmä
  = systeeminen näkökulma 
     & kytkösten rooli keskiössä 

YTS- 
lausunto



Systeeminen näkökulma
Näemmekö metsän puilta?

SYSTEEMIN 
OSAT/

ELEMENTIT

...JA NIIDEN 
KYTKÖKSET

SYSTEEMIN 
TARKOITUS+ =

Sisäinen turvallisuus
Energia & ilmasto
Kyberturvallisuus 
Hyvinvointi jne.

Yhteiskunnan 
kokonais- 

turvallisuus

Eri strategiat, 
prosessit ja tasot
→ Näitä riittää!

Toimivan systeemin pohjalla?
→ Resilienssi, itseorganisoituminen ja/tai hierarkia

Meadows (2008)



Kytkökset

1)  Huomio sektoreiden rajapinnoille
→ Useita sektoreita yhteentuovat kokonaisuudet kuten kestävä   

            kehitys ja hyvinvointi auttavat ylisektoraaliseen ajatteluun
→ Usean eri poolin valmiusharjoitukset = käytännön kokemusta 

2)  Monitoimijayhteistyön kriittinen tarkastelu
→ Oma toimijuutemme ja sen mahdolliset sokeat pisteet 
merkittävä tekijä turvallisuudellemme: yhteistyö & kriittinen reflektio

3)  Globaalimuutokset ja eri aikajänteet
→ Alueelliset ja globaalit materiaalivirrat ja vaikutussuhteet
→ Riittävän pitkä aikajänne ja ennakointi, ml. lainsäädännön 

            hahmottaminen jatkumona häiriötilanteesta kestävyyteen

Yksittäisten uhkakuvien, sektoreiden ja toimijoiden sijaan 
turvallisuusstrategioiden painopisteen tulisi olla kytköksissä:

+ YTS- 
lausunto



● Teemme tutkimusta kytköksistä, monella tapaa
→ Fokuksena esim. veden ja ruoan globaalit yhteydet, 

      kuivuuden rooli sähköntuotannolle, lainsäädännön        
      merkitys varautumisessa sekä resilienssiajattelu

Miten tästä eteenpäin? 
Yhteistyöllä!

● YTS:n päivitys ja kokonaisturvallisuuden ennakointityö
→ Winlandin kokemus skenaariotyöskentelystä tarkoitus 
    kytkeä ennakointiseminaarien toteutukseen  

● HVO:n ‘Riittääkö ruoka energiakriisissä’ valmiusharjoitus 

● Muut yhteistyön muodot? Ehdotukset tervetulleita! 

● Skenaarioprosessimme jatkuu kohti Winlandia!



Mukana monta toimijaa, mahdollisuus 
keskustella heidän kanssaan myös tänään



Kommentteja?
Kysymyksiä?

Kuva: Marko Keskinen
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