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1 JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen 

Kriisitilanne organisaatiossa voi syntyä yllättäen jonkin ulkopuolisen tekijän 

vaikutuksesta, esimerkiksi luonnonmullistuksen vaikutus teollisuuden tehtaaseen. 

Vaikka kriisitilanteita yritetään välttää ja ennaltaehkäistä, niin silti varautuminen ei 

aina riitä ja kriisi pääsee tapahtumaan yllättäen. Kriiseissä on tärkeää toimia nopeasti 

ja oikein, sillä kriisit voivat muuten kasvaa ja karata hallinnasta. Kun organisaatiota 

koettelee äkillinen poikkeustila, niin johtajan rooli kasvaa. Äkillisessä 

poikkeustilassa tarvitaan johtajaa, joka ottaa tilanteen haltuunsa, osaa toimia oikein 

ja täten tietää mitä, kenen ja miten pitää tehdä. Mikäli kriisi ei ole hallinnassa, voi 

seurauksena olla yrityksen osakkeen arvon romahtaminen, imagon turmeltuminen tai 

jopa konkurssi. Siksi on tärkeää toimia kriiseissä oikein.  

Nykypäivän teknologia ja globaalius ovat muuttaneet kriisien luonnetta ja tehneet 

niistä monimutkaisempia kokonaisuuksia. Vuosikymmeniä sitten kriisien oli 

helpompi jäädä paikallisiksi ongelmiksi, kun taas nykyään tiedon ja ihmisten helppo 

liikkuminen mahdollistaa kriisin leviämisen julkisuuteen, ja tämän kautta suurempien 

ihmisryhmien tietoisuuteen. Esimerkiksi Talvivaarassa syksyllä 2012 tapahtunutta 

patoaltaan vuotoa seurattiin reaaliajassa ympäri Suomea ja tieto sekä sen tuoma 

paniikki levisivät paikkakuntaa kauemmaksi. Paikalle saapui mielenosoittajia 

Helsingistä asti samaan aikaan kun kriisiä eli vuotoa yritettiin saada pysäytetyksi, 

media pommitti Talvivaaran edustajia haastattelupyynnöillä ja kansa tahtoi 

vastauksia. Nykyaikainen informaation kulku helpottaa kriisin hallintaa, mutta voi 

myös haitata sitä. 

Vuonna 2011 Fukushimassa tsunamin aiheuttamassa ydinvoimalaonnettomuudessa 

oli ongelmia johtoketjun epäselvyydessä. Organisaation eri tasot, ja myös 

organisaation ulkopuoliset tekijät, yrittivät ottaa vastuuta kriisistä ja tarvittava tieto ei 

kulkenut tarpeeksi tekijöiden välillä. Täten on tärkeää että kriisissä on selkeä 

organisaatio ja johto, joka ottaa vastuun kokonaisuuden hallinnasta. 
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Chilessä vuonna 2010 tapahtuneessa kaivosturmassa vastuun taas otti yksi henkilö, 

joka rakensi ympärilleen tiimin ja hallinnoi kriisin onnistuneesti loppuun asti. Tämä 

kriisi on hyvä esimerkki ammattitaitoisen johtajan vaikutuksesta kriisitilanteessa. 

Brent Sparin öljyvaraston hävittämisestä syntynyt julkisuuskriisi vuonna 1995 toi 

Shellille taloudellisia menetyksiä ja imagon tahrautumista, vaikka itse hävittäminen 

oli asiantuntijoiden mukaan ongelmaton ratkaisu. Kriisissä selvisi liittolaisten 

hankkimisen ja hallinnoimisen tärkeys kriisitilanteessa, sillä se osapuoli jolla oli 

enemmän vaikutusvaltaisia liittolaisia voitti lopulta. 

Kriisijohtamista on tutkittu paljon, koska kyseessä on poikkeukselliset olosuhteet 

joihin eivät päde normaalit rutiinit. Tutkimuksien artikkeleissa keskitytään 

esimerkiksi johtajalta kriisissä toimiessa vaadittaviin ominaisuuksiin, kuten Wartin ja 

Kapucin artikkelissa ”Crisis management competencies” (Van Wart & Kapucu 

2011), sekä toimenpiteisiin joita kriisissä toimiessa on tehtävä. Myös kriisissä 

toimivien sidosryhmien liittymistä johtajan toimiin on tarkasteltu kirjallisuudessa, 

kuten Hurnsin ja Tappin ”Working with the media” artikkelissa (Hurns & Tapp 

2010). Osa tieteellisistä tutkimuksista on keskittynyt tiettyihin paljon julkisuudessa 

olleisiin kriiseihin. Julkisuudessa laajasti esillä olleet kriisit ovat kiinnittäneet 

tutkijoiden huomion myös yksittäisten johtajien tekemiin toimiin kyseisissä 

kriisitilanteissa. Esimerkiksi Fukushiman ydinvoimalakriisiä on käsitelty 

tieteellisissä artikkeleissa niin teknologisesta näkökulmasta, eli mikä meni pieleen 

turvajärjestelmissä, kuin johtajien päätöksiä arvioidenkin (Tanabe 2011). Johtajien 

päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset, joten näiden päätöksien vaikutuksia 

pohditaan jälkikäteen tieteellisissä julkaisuissa kriittisesti. Esimerkkinä tästä 

Funabashin ja Kitazawan artikkeli ”Fukushima in review: A complex disaster, a 

disastrous response” Bulletin of the Atomic Scientists-lehdessä. Artikkelin mukaan 

koko Fukushiman ydinonnettomuuden eskaloituminen olisi voitu mahdollisesti 

välttää, mikäli johtoketju olisi toiminut ja päätöksissä olisi huomioitu kentältä tuleva 

informaatio (Funabashi & Kitazawa 2012). 

Vaikka tutkimusta yksittäisistä aihealueista ja kriiseistä onkin tehty, niin 

kokonaisvaltainen kuva kriisissä toimimisesta, sen eri aihealueiden huomioimisesta 
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ja täten johtajan toimista, vastuista ja vaatimuksista kriisin onnistuneeseen 

loppuunviemiseen puuttuu. Tässä työssä on siis tarkoitus luoda kokonaisvaltainen 

kuva kriisijohtamisen vastuualueista ja tehtävistä kriisin ollessa käynnissä.      

1.2 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen tavoite 

Mikä on kriisitilanteissa johtajan toimintavastuu? Millaisia ominaisuuksia täytyy olla 

johtajalla, joka pystyy hallitsemaan kriisitilanteen? Tutkimuksen tarkoituksena on 

selvittää nämä kysymykset tutustumalla teoriaan johtamisen taustalla sekä oikeiden 

kriisitilanteiden esimerkkien kautta. Näitä kysymyksiä on käsitelty erilaisissa 

artikkeleissa ja tutkimuksissa, mutta jokainen näistä artikkeleista keskittyy 

ainoastaan yhteen osa-alueeseen kriisijohtamisessa. Tämä tutkimus siis pyrkii 

kokoamaan nämä hajanaiset osa-alueet yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi ja täten 

luomaan yleiskuvan kriisijohtamisen tehtävistä. Tutkimuskysymyksiä ovat siis:  

-Mitkä osa-alueet johtajan on otettava kriisissä huomioon?  

-Millaisia ominaisuuksia johtajalta vaaditaan kriisitilanteessa? 

Näihin kysymyksiin etsitään vastausta käyttäen hyväksi erilaisia tunnettuja 

kriisitilanteita ja niissä toimineiden johtajien toimintaa. Kuinka johtajien tekemät 

päätökset ja teot vaikuttivat kriiseissä, joko positiivisella tai negatiivisella tavalla? 

Saivatko toimet siis aikaan hyötyä vai haittaa esimerkiksi yrityksen maineelle?  

Sain idean tähän työhön vuosien 2012-2013 Talvivaaran vesikriisistä sen 

medianäkyvyyden vuoksi. Kriisi kesti monta päivää ja sen etenemistä seurattiin 

jatkuvasti tiedotusvälineissä ja internetin keskustelupalstoilla. Aihe ei ollut minulle 

entuudestaan mitenkään tuttu joten haasteita työn tekemiseen riitti. 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

Tutkielmassa tutkitaan kriisin hallintaa sen aikana. Työssä perehdytään myös 

johtajien sellaisiin ominaisuuksiin, jotka ovat tärkeitä kriisitilanteissa. Kriisityypeiksi 
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tapaustutkimukseen on valittu Suomen ja Euroopan medioissa paljon näkyvillä 

olleita, tunnettuja kriisejä, eli pienempiä julkisuudesta piilossa olleita kriisejä ei 

käsitellä. Suurissa kriiseissä ovat myöskin yleensä erilaiset sidosryhmät ja toimijat 

monipuolisemmin läsnä, kuin pienissä kriiseissä. Täten suurempia kriisejä 

käsittelemällä saa monipuolisemman kuvan kriisijohtamisen vastuualueista, sekä 

kriiseissä toimivista sidosryhmistä. 

Työssä ei myöskään käsitellä kriisitilanteiden ennaltaehkäisyä, mikä on hyvin tärkeä 

osakokonaisuus kriisinhallinnassa. Eli mikäli ennaltaehkäisyllä pystytään estämään 

suurinosa kriiseistä syntymästä, niin tämä työ perehtyy siihen joukkoon mikä 

tapahtuu varatoimenpiteistä huolimatta. Ennaltaehkäisy keskittyy 

turvallisuuskulttuurin luomiseen organisaatiossa, joka on itsessään jo niin suuri 

erillinen alue, että rajaan tämän alueen tästä työstä pois. 

Myös kriisien jälkihoito jätetään pois. Normaalisti kriisejä seuraa jälleenrakennus 

(fyysistä rakenteellista tuhoa aikaansaanut kriisi, esimerkiksi luonnonmullistus kuten 

tulva) tai henkilöstön henkisen hyvinvoinnin palauttaminen (työyhteisöä koetellut 

trauma, kuten työtoverin kuolemasta ylipääseminen). Nämä prosessit ovat kuitenkin 

hitaita ja vievät aikaa ja eivät ole akuutimpana listalla kriisin ollessa käynnissä, joten 

näihinkään teemoihin ei tässä tutkimuksessa perehdytä. Mikäli kriisin 

käynnissäolovaiheessa kaikki osa-alueet hoidetaan hyvin, myös jälkihoidon tarve 

pienenee ja voidaan mahdollisesti jättää jossain tapauksessa jopa kokonaan pois. 

Täten on olennaista, että kriisijohtamista kriisin aikana kehitetään sillä täten 

jälkiseuraamuksiin voidaan vaikuttaa positiivisella tavalla. Myös jälkihoito on 

erillinen kokonaisuus verrattuna ajankohtaisen kriisin taltuttamiseen. Kriisien 

jälkihoidostakin voisi siis tehdä erillisen työn, joka keskittyy pelkästään tähän laajaan 

alueeseen. Täten tämäkin alue on rajattu tästä työstä pois, ja työ keskittyy vain kriisin 

käynnissäolevaan vaiheeseen.  

1.4 Tutkimusprosessi ja dokumenttianalyysi analyysimenetelmänä 

Valitsin tutkimuskohteiksi julkisuudessa esillä olleita, lähivuosina olleita kriisejä 

jotka olivat kiinnostaneet minua henkilökohtaisesti jo ennen tämän tutkimuksen 
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aloittamista. Näistä kriiseistä keräsin materiaalia tieteellisistä julkaisuista, sekä 

julkisuudessa esillä olleita kirjoituksia mediasta, kuten lehtiartikkeleita, 

uutiskirjoituksia sekä haastatteluita. Tässä työssä käytetään menetelmänä täten 

kvalitatiivista menetelmää. Kvalitatiiviset menetelmät työhön on valittu 

kvantitatiivisten menetelmien sijaan siksi, että materiaali eli tapausesimerkkien 

kohdejoukko on valittu satunnaisotannan sijaan tietoisesti valitsemalla. 

Tutkimusaineistona toimii Talvivaaran vesistökriisi, Fukushiman ydinvoimalan 

onnettomuus, Chilen kaivosturma sekä Shellin Brent Sparin öljyvaraston 

upottamisaikeista noussut kriisi. 

Ennen tätä tutkimusta, tiesin pääpiirteittäin mitä kyseisissä kriiseissä tapahtui, mutten 

tiennyt mitä henkilöitä ja päätöksiä niiden taustalla oli. Tutustuessani aiheeseen 

syvemmin, löysin teoriatutkimusta kriisijohtajien ominaisuuksista ja kriisissä 

huomioon otettavista osa-alueista. Tässä työssä kriisejä verrataan teoriaan ja siihen, 

miten kriisitilanteissa on otettu huomioon eri kokonaisuudet ja niiden hoitaminen. 

Miten esimerkiksi teorian mukaan pitäisi huomioida kriisitilanteissa median kanssa 

työskentely, ja miten tämä työskentely on sitten itse kriisitilanteissa käytännössä 

hoidettu. 

Kriisit ovat niin monimuotoisia kokonaisuuksia, ettei niistä ole tarkkaa tilastotietoa ja 

numerodataa saatavilla, eikä niitä ole täten käytännöllistä tutkia tilastojen kautta. 

Menetelmänä toimii tilastojen tulkinnan sijaan siis dokumenttianalyysi, jossa 

hyödynnetään aineistoa ja analysoidaan sitä. Dokumenttianalyysilla tarkoitan tässä 

sellaisen tutkimusaineiston analyysiä, jota en ole saanut suorien omien havaintojen 

tai haastattelujen avulla, vaan käytän aineistoa jonka joku toinen on tallentanut tai 

raportoinut. Pirkko Anttilan mukaan dokumenttianalyysi tarkoittaa kaiken sellaisen 

tutkimusaineiston analyysiä, jota ei saada kokoon suorien, välittömien havaintojen 

teolla. Hänen mukaansa dokumenttianalyysi on vaihtoehto sille, että aineisto 

kerätään haastattelujen tai kyselylomakkeiden avulla (Anttila 1996). 

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, etten ole itse haastatellut esimerkiksi 

Talvivaaran Pekka Perää, vaan käytän hänen medialle antamiaan haastatteluja 

tutkimusaineistona. Koska kriisitilanteet joita tässä työssä käsittelen, ovat 
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tapahtuneet kaukana, ei käytännössä ole mahdollista pyytää suoraa haastattelua 

esimerkiksi Japanin pääministeriltä koskien Fukushiman ydinonnettomuutta. 

Käytännöllisistä syistä johtuen olen täten valinnut dokumenttianalyysin 

menetelmäksi tähän työhön.  

Anttilan mukaan dokumenttiaineisto jaetaan alkuperäisiin, eli primaari-lähteisiin ja 

sekundaarilähteisiin. Alkuperäislähde on peräisin henkilöltä, joka on asian aikaan 

saanut, laatinut, kokenut ja muistiin merkinnyt tai josta voidaan muuten todeta sen 

aitous. Sekundaarilähde eli toisen käden lähde toistaa alkuperäistä dokumenttia 

(Anttila 1996). Tässä työssä aineistona täten toimii primäärinen aineisto, eli aineisto 

jonka joku muu on tuottanut suoraan lähdettä käyttäen. Esimerkkinä tästä mediassa 

julkisuudessa esillä ollut haastattelu. Aineistona on tieteellisissä lehdissä julkaistuja 

artikkeleita, sanomalehtiartikkeleita, uutispalveluiden uutisia sekä julkisuudessa 

olleita mielipidekirjoituksia. Aineistot olen valinnut siten, että niistä muodostuu 

mahdollisimman selkeä ja monipuolinen kuva kriisin tapahtumista, johdon toimista 

ja niiden seuraamuksista. Talvivaaran vesistökriisin tapahtumat ovat niin tuoreita, 

että niistä löytyi helposti materiaalia haastatteluiden ja uutisotsikoiden muodossa. 

Muissa tapauksissa monipuolisin materiaali löytyi tieteellisistä julkaisuista, koska 

näistä kriiseistä on kulunut enemmän aikaa kuin Talvivaarasta, jolloin syväluotaavaa 

tutkimusta on ehditty tehdä laajemmin. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen aluksi käsitellään tutkimuksen tutkimusongelma sekä tavoite ja 

johdatellaan lukijaa tutkimuksen pariin. Seuraavassa luvussa käsitellään teoriaa 

kriisijohtamisen taustalla ja perehdytään johtajan henkisiin ominaisuuksiin. Tämän 

jälkeen luvussa kolme tutustutaan esimerkkien kautta tunnettuihin kriiseihin ja 

johtajien toimiin niissä. Luvussa neljä tehdään yhteenveto esimerkkeinä toimineista 

kriiseistä ja mitä niistä voidaan oppia. 
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2 KRIISIJOHTAMISEN TEORIA 

Mikä on kriisi? Sanakirja määrittelee kriisin seuraavasti: 

 

krii·si 

1. 
a. Kriittinen tilanne, käännöspiste. 

b. Epävakaa tila, poliittisessa, sosiaalisessa tai 

taloudellisessa tilassa, johon liittyy lähestyvä tärkeä 

käännös. 

2. Yhtäkkinen muutos sairaudessa tai kuumeessa, kohti 

joko parannusta tai huononemista. 

3. Henkisesti stressaaav tilanne tai traumaattinen muutos 

henkilön elämässä. 

4. Tarinan tai draaman kohta, missä konflikti saavuttaa 

korkeimman huippunsa ja se on selvitettävä. 

(The american heritage dictionary of the english language 2000)                                                           

Kyseessä on siis epävakaa, äkillinen ja kriittinen tilanne. Organisaation elämässä 

oleva käännekohta joka voi kääntyä pahimmassa tapauksessa organisaation tuhoksi. 

Massay ja Larsen viittaavat Holstin määritelmään kriisistä, joka koostuu kolmesta 

elementistä: yllätys, suuri uhka tärkeille arvoille ja lyhyt aika tehdä päätöksiä. 

(Massey & Larsen 2006).                 

Kriisit ovat myös harvinaisia, sillä mikäli kyseessä olisi tavallinen ja päivittäinen 

tapahtuma niin asiaan olisi ehtinyt jo tottua ja odottaa sitä, jolloin kyseessä ei olisi 

enään yllättävä tuntematon tilanne eli kriisi. Käytännössä kriisin voi aiheuttaa 

luonnonmullistus kuten tulva, tsunami, maanjäristys tai tulivuorenpurkaus. Myös 

ihmisten tekemät teot tai virheet voivat aiheuttaa suuriakin kriisejä, esimerkiksi 

Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus vuonna 1986 tai World Trade Centerin 

terroristi-isku vuonna 2001. 

Esko Ahon mukaan kriisissä ihminen palautuu ihmiselle luonnolliseen olotilaan, eli 

puolustautumiseen. Ihminen pyrkii säilyttämään vanhan vakiintuneen tilan ja 

kieltämään tarpeen muutokseen. Tämä voi tarkoittaa siis koko kriisin olemassaolon 

kieltämisen tai sen vaikutusten vähättelyn, tai kieltäytymisen kriisin hoitamisesta 
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uusilla keinoilla. Käytännössä siis kriisin hoitamisessa ihmiset voivat yrittää takertua 

tuttuihin byrokraattisiin sääntöihin ja toimintamalleihin, vaikka todellisuudessa kriisi 

vaatisi uusia, erilaisia ja nopeita toimia. Esko Aho vertasi kriisiä, Oulun 

Arvoseminaari 2014-tapahtumassa pitämässä puheessaan, vesivahinkoon. 

Vesivahinkoa voi yrittää piilotella uudelle maalipinnalla, mutta todellisuudessa 

vanhoja rakenteita on purettava, että voidaan rakentaa uutta. Samoin siis kriisissä on 

purettava vanhoja tuttuja ja turvallisia rakenteita, että voidaan päästä käsiksi kriisin 

syvimpään olemukseen ja vahinkoa voidaan päästä korjaamaan (Aho 2014). 

Wartin ja Kapucun (2011) mukaan yksityisellä sektorilla käytetään termiä crisis 

management eli kriisijohtaminen, kun taas julkisella sektorilla on yleisesti käytössä 

termi emergency management, joka voidaan suomentaa hätätilajohtamiseksi. Tämä 

johtaa siitä, kuinka hallitusten vastuualueeseen kuuluu valmistautuminen erilaisiin 

poikkeustiloihin, jolloin kyseessä ei ole valmistautumisen vuoksi varsinainen kriisi 

vaan poikkeustila (Van Wart & Kapucu 2011). 

Mille taholle päävastuu kriisijohtamisesta sitten kuuluu? Tony Jaques haastatteli 

artikkelissaan ”Crisis leadership: a view from the executive suite” eri yhtiöiden 

toimitusjohtajia ja kysyi heiltä “millä toimijalla pitäisi olla johtorooli 

kriisitilanteessa?". Tasan puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että päävastuu 

kriisinhallinnan organisoimisessa on toimitusjohtajilla. 17% vastaajista antaisi 

päävastuun julkishallinnolle ja samoin 17% siirtäisi tehtävät 

ympäristö/turvallisuusviranomaisille. Vähiten kannatusta saivat yrityksen 

turvallisuusosasto sekä operatiivinen taso, molemmat 8% kannatuksella (Jaques 

2012). 

Wukich ja Robinson käsittelevät artikkelissaan ”Leadership strategies at the meso 

level of emergency management networks” kriisijohtajan asemaa eri ympäristöjen 

välisessä tilassa. Heidän mukaansa kriisijohtajan on käytettävä johtajuuttaan 

perinteisessä organisaation sisäisessä ympäristössä eli micro-ympäristön 

johtajuudessa. Suuremmissa kriiseissä on mukana myös korkeamman tason edustajia 

hallituksen ja yhteiskunnan eri toimijoista, jolloin heidän kyseessään on macro-

ympäristön johtajuus. Wukichin ja Robinsonin mukaan tässä micro-ympäristön ja 
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macro-ympäristön välisessä tilassa on meso-taso jossa johtajien on liikuttava 

kriisitilanteessa (Wukich & Robinson 2013). 

Johtajan pitää siis kriisitilanteessa olla valmis poistumaan oman organisaationsa 

sisältä ja toimia erilaisten toimijoiden ja organisaatioiden välisessä hallinnoimassa 

monimutkaista kokonaisuutta.    

2.1 Kriisijohtajien ominaisuudet ja teot kriisissä 

Kriisitilanteessa johtaja on se kriittinen agentti, joka toimillaan pystyy vaikuttamaan 

kriisin selvittämiseen ja siitä selviytymiseen. Pätevä johtaja ohjaa organisaatiota 

kriisissä eteenpäin kohti selvää tavoitetta, kun taas epäpätevän johtajan organisaatio 

ajelehtii kriisissä ilman tehokkaita toimia kriisin ratkaisemiseksi. Mikä sitten tekee 

eron pätevän ja epäpätevän johtajan välillä kriisitilanteessa? Johtajan pitää tietää 

kriisin osapuolet ja miten toimia niiden kanssa, sekä hänellä täytyy olla tiettyjä 

luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi stressinsietokykyä ja kyky 

tehdä nopeita päätöksiä, jotta hän voisi toimia poikkeustilassa tehokkaasti. 

Van Wart ja Kapucu tutkivat kriisijohtajien luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia 

(Public Management Review Vol. 13 Issue 4)  vuonna 2011 julkaistussa 

artikkelissaan. He lähettivät kyselyn 51:lle kriisijohtamisessa mukana olleille 

viranomaiselle ympäri Yhdysvaltoja ja pyysivät heitä merkitsemään listasta 

ominaisuudet, jotka ovat heidän mielestään kriisijohtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. 

Listalta nousi esiin useimmin halukkuus kantaa vastuuta (13 mainintaa), joustavuus 

(12 mainintaa), päättäväisyys (11 mainintaa), kommunikointi sekä analyyttiset taidot 

(9 mainintaa molemmat), itseluottamus (8 mainintaa) sekä sitkeys (7 mainintaa). 

Heiltä kysyttiin samalla myös johtajan tärkeitä tekoja kriisitilanteessa. Tästä listasta 

esille nousi useimmin delegointikyky sekä tiimien rakentaminen ja hallinnointi (8 

mainintaa molemmat), verkostojen hallinnointi (7 mainintaa) sekä toimintojen 

suunnittelu ja motivointi (6 mainintaa molemmat) (Kuvio 1).    
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Kuvio 1. Kriisijohtajien ominaisuudet ( mukaillen Van Wart & Kapucu 2011). 
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Mumford, Friedrich, Caughron ja Byrne erittelevät johtajien ominaisuuksia 

artikkelissaan. Heidän mukaansa yksi tärkeä ominaisuus johtajalla kriisissä on sense 

making eli kyky ymmärtää kokonaisuus ja se miten tilanteesta pääsee eteenpäin. 

Kriisiä käsitellessä johtajilla on keskeinen rooli ”sense making” kautta. Tässä 

prosessissa johtajat luovat rakenteen ymmärrykselle ja toiminnoille ja selityksen 

kyseessä oleville korkeille panoksille. Selväksi tekeminen vähentää stressiä, 

selventää tavoitteita tilanteessa toimiessa ja luo integraatiota kriisin parissa 

työskentelevien osapuolien toiminnan kesken. Johtajan visio, yhdistettynä selväksi 

tekemisen toimintoon luo ohjailevan henkisen mallin. Tämä malli mahdollistaa 

ihanteellisen tilan ymmärtää kriisin tärkeys ja luonne sekä tapahtumien muutos. 

Mallin kautta saadaan siis ratkaisu kriisin ongelmiin, kun ymmärretään kriittiset 

tavoitteet ja avaintehtävät. Mallin tarjoaa rakenteen, jota johtajan alaiset voivat 

käyttää hyväkseen etsiessään parhaita ratkaisuita  (Mumford ym. 2007).  

Tämän voisi tiivistää siihen, että johtajien on ymmärrettävä tapahtumassa oleva ilmiö 

ja täten osattava kertoa se muille ymmärrettävästi, olipa kyseessä sitten oman 

organisaation jäsen tai ulkopuolinen taho. Kun johtaja hallitsee kokonaiskuvaa 

tapahtumasta, niin hän pystyy pilkkomaan sen pienempiin kokonaisuuksiin ja 

kontrolloimaan sitä niiden kautta. 

Toinen ominaisuus Mumfordin ym:n mukaan on kyky oppia kokemuksista eli 

kokemuksellinen tieto, experiential knowledge. Johtajan mielestä löytyy tietoja 

samankaltaisista kriisitilanteista ja niiden lopputuloksista sekä lopputulokseen 

johtaneesta kuljetusta tiestä ja tehdyistä valinnoista. Johtaja tietää yhteydet 

tapahtumaketjujen välillä ja seuraukset tehdyistä toimista (Mumford ym. 2007). 

Kolmas Mumfordin ja kumppaneiden tarjoama tärkeä ominaisuus on kyky 

prosessoida, processing operations. Ei riitä, että johtajan tieto on hallussa, sillä tieto 

itsessään ei ratkaise kriisitilannetta, vaan tarvitaan kykyä prosessoida tietoa ja johtaa 

siitä ratkaisumalleja (Mumford ym. 2007). 

Kriisitilanteessa täytyy siis hallita sense making, eli ymmärretään mitä tapahtuu ja 

miksi, ja tietorikkaus eli tieto siitä miten samankaltaisia tapahtumia on hoidettu 
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muissa tapauksissa. Nämä molemmat yhdistetään kykyyn prosessoida jolloin syntyy 

ratkaisumalleja kriisiin. (Kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Ratkaisumalliin päätyminen. 

Seuraavasta kaaviosta selviää Mumfordin ja kumppaneiden kehittelemä ihanteellinen 

johtajan ajatteluprosessi kriisitilanteessa jossa yhdistyy edellämainitut kolme 

ominaisuutta laajemmassa mittakaavassa. Tässä kaaviossa mukaan on otettu mm. 

sisäisen ja ulkoisen ympäristön tarkastelu ja näistä saatava toimintamalli joka tuo 

mieleen samankaltaisten tapahtumien ratkaisutoimenpiteet. Ratkaisumallien 

soveltavuutta verrataan nykyiseen tilanteeseen ja muodostetaan lopullinen 

suunnitelma näiden perusteella. (Kuvio 3).  
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Kuvio 3. Johtajan ajatteluprosessi (mukaillen Mumford ym. 2007). 
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Käytännön johtamiskokemusta ja näkemystä johtajien tehtäviin tuo Harvard 

Business Reviewin artikkelissa haastateltu amiraali Thad Allen, joka on toiminut 

erilaisissa kriisitilanteissa, kuten esimerkiksi Meksikonlahdella öljyvuotojen parissa. 

Allenin mukaan hyvältä johtajalta tarvitaan kriisitilanteessa joustavuutta ja notkeutta. 

Armeijakoulutuksesta on apua, kunhan ei seuraa jäykkiä rakenteita liian tarkasti sillä 

kriisitilanteessa ei voi toimia aina tiettyjen etukäteen laadittujen ohjeiden mukaan 

vaan on osattava joustaa (Allen 2010). 

Tärkeintä Allenin mielestä on kyky pystyä johtamaan kaikkialla sekä etulinjoissa että 

takana. Johtajan on hallittava tilanne median, hallituksen edustajien ja virkamiesten 

sekä muiden ylempien tahojen ja johtajien edessä, mutta tällöin johtaja ei ole läsnä 

kentällä kriisiä konkreettisesti hoitavien ihmisten kanssa. Johtajan on pystyttävä 

hallitsemaan aikataulutus niin, että hän voi olla aina siellä missä häntä tarvitaan 

mutta myös tulemaan tämän jälkeen heti takaisin sen työn pariin mitä hän oli 

tekemässä kentällä. Johtaja ei ole uskottava, mikäli hän ei ole kentällä niiden 

ihmisten kanssa jotka oikeasti tekevät fyysisen työn kriisin hoitamiseksi. Täten han 

tajuaa mitä ihmiset tekevät ja minkä kanssa heidän on tultava kenttäolosuhteissa 

toimeen (Allen 2010). 

Michael Useem luokittelee kriisijohtamiseen 12 periaatetta joiden avulla kriisi 

voidaan saada hallintaan. Nämä 12 periaatetta voidaan luokitella kolmeen 

alaryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä ovat toimet, jolla johtaja ottaa vastuun kriisin 

ratkaisemisesta. Näitä periaatteita tässä ryhmässä ovat vahva aikaisempi 

johtamiskokemus, optimaalinen paikka organisaatiossa vastuunottamisessa, 

kokemukseen perustuva luottamus vastuunottamisessa sekä vastuunottamisen 

hyväksyminen. Toisessa ryhmässä ovat toimet kriisinjohtamisen tiimin 

rakentamiseen. Näitä taas ovat kyky havaita omat rajoitteet ajankäytössä ja 

kokemuksessa, johtamista vaativien sidosryhmien tunnistaminen, nopea tiimin 

kokoaminen stressin alaisena, tiimin päätösprosessin hallinnoiminen ilman 

lopputulokseen puuttumista. Viimeisessä ryhmässä ovat toimien valitsemiset kriisin 

ratkaisemiseksi. Näitä ovat keskittyminen kriisin ratkaisemiseen, tiimin päätösten 

tärkeyden painottaminen, vaihtoehtoisten ratkaisumallien tekeminen sekä tiedon 

julkistaminen (Michael Useem ym. 2011) (Kuvio 4). 
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Kuvio 4. Kriisijohtamisen 12 periaatetta (mukaillen Useem ym. 2011). 

John Ash ja Clive Smallman käsittelevät artikkelissaan hätilanteissa tehtäviä 

päätöksiä. Heidän tutkimuksensa kohteena olivat palomiesten esimiesten tekemät 

päätökset tulipaloissa ym. kriisitilanteissa. Heidän tutkimuksensa mukaan 

päätöksentekoon vaikutti kolme selvää teemaa. Välineistö, tilanteessa näkyvät 

vihjeet sekä moraalinen paine (Ash & Smallman 2010). 
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Näitä kolmea palomiesten päätöksenteossa käyttämää teemaa voidaan mielestäni 

myös yleistää laajemmin yleiseen kriisijohtamiseen ja sen päätöksentekoon. 

Ensimmäisenä teemana oli laitteisto. Palomiehillä kyse oli siitä, onko paikalla 

tarpeeksi pitkiä tikkaita? Entä pumppuautoa? (Ash & Smallman 2010).        

Tämä kriisissä paikalla oleva kalusto, henkilöstö ja resurssit ylipäänsä ovat tärkeä 

tekijä kaikissa kriiseissä. Kriisissä pitää tehdä nopeita päätöksiä ja käyttää yleensä 

silloin niitä välineitä, mitkä saa käyttöön nopeasti. Kriisissä pitää siis tehdä päätöksiä 

sen perusteella, mitä on mahdollista hyödyntää välittömästi tai kohtuullisen ajan 

sisällä. Välittömät toimet pitäisi siis tehdä sillä mitä on paikalla saatavilla, odottaessa 

samalla sitä että kriisipaikalle saapuu lisää kalustoa tai ammattitaitoista 

henkilökuntaa. 

Toisena teemana mainittiin kriisissä syntyvät vihjeet. Palomiehillä tämä oli savun 

värityksen perusteella tehtävä päättely siitä mikä materiaali on tulessa. Onko paikalla 

mahdollisesti ihmisiä sisällä? Onko ovi kuuma vai kylmä? (Ash & Smallman 2010). 

Kriisijohtamiseen yleisesti tätä voi soveltaa mielestäni ennakointiin ja havainnointiin. 

Mikä on kriisin pahin mahdollinen skenaario, mikäli sitä ei saada hallintaan? Voiko 

tähän pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen valmistautua jo kriisin aikana jotenkin 

kaiken varalta? Mitä kriisissä tapahtuu parhaillaan ja mistä se johtuu? Voiko näitä 

syy-seuraus-suhteita käyttää hyödyksi kriisin hallintaan saamiseksi?  

Kolmas teema oli moraalinen paine. Palomiehillä tämä tarkoitti riskien ottamista ja 

hengen mahdollista uhraamista. Tulipalossa voi olla jumissa perhe, mutta myös 

palomiehillä on perheet odottamassa heitä kotona. Riskeeratako alaisten henki, jotta 

voisi ehkä pelastaa jonkun muun hengen? Lainaus palopäälliköltä ”On hankalaa 

sanoa ”en voi”. On hankalaa sanoa naiselle ”olen pahoillani”, samalla kun katsotte 

lapsen palavan ikkunassa. Se on hyvin vaikeaa koska ihmiset odottavat sinun tekevän 

jotain, mutta samalla sinun on mietittävä miten alaisillasi on myös perhe ja riskit ovat 

suuret” (Ash & Smallman 2010). 
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Kriisijohtamisessa tämä tarkoittaa yleisesti vaihtoehtojen punnitsemista. Mikä menee 

edelle, ympäristö vai yrityksen talous? Ottaako riski ja yrittää selvitä halvemmalla 

vaihtoehdolla, vai käyttääkö kaikki keinot välittömästi välittämättä rahallisista 

kustannuksista? Näihin kysymyksiin ei ole olemassa etukäteen oikeaa vastausta, 

vaan vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ja kustannuksia täytyy miettiä aina 

kriisitilanteen mukaan. Vaikeaksi sen tekee myös päätöksen nopeus, sillä kriisissä 

päätökset on tehtävä nopeasti ja monesti osittain puutteellisin tiedoin. 

Jaques nostaa esille päätöksenteossa priorisoinnin ja esimerkin näyttämisen. Hänen 

haastattelemansa toimitusjohtaja sanoi ”Jos organisaation ylimmäinen taso ei anna 

kriisille aikaa ja vaivaa, miksi organisaation alempien tasojen pitäisi tehdä se?” 

(Jaques 2012).     

Liz Thach viittaa artikkelissaan James ja Wootenin 2005 tekemään määritelmään 

johtajan toimista kriiseissä. Heidän mukaansa kriisijohtajan pitäisi aina skannata 

ympäristöään löytääkseen signaaleita kriisistä. Kun kriisi on havaittu, johtajan pitäisi 

toteuttaa neljä toimenpidettä. Ensimmäinen vaihe on valmistauminen, seuraava on 

kriisin rajaaminen ja leviämisen estäminen sekä sattuneen vahingon kontrolloiminen. 

Kolmanneksi on tehtävä yrityksen tai organisaation palauttaminen kriisiä edeltävään 

toimintakykyyn ja lopulta neljäntenä vaiheena opittava kriisistä (Thach 2012).  

Thachin mukaan kriisijohtamisessa on perinteisesti keskitytty operatiiviseen ja 

taktiseen näkökantaan, eli käytännön toimiin kriisien hallinnassa. Hänen mukaansa 

nykyään kriisit ovat mittakaavaltaan suurempia, niitä tapahtuu useammin ja media 

reagoi niihin nopeammin ja tarkemmin. Tämän vuoksi taktisesta lähestymistavasta 

täytyisi siirtyä strategiseen laajempaan näkökantaan, jonka vahvana painopisteenä on 

keskittyminen ihmisiin ja luottamuksen jälleenluominen (Thach 2012). 

Thach viittaa jälleen Jamesin ja Wootenin 2005 vuoden artikkeliin, jossa heidän 

mukaansa kriisijohtajalla on kuusi avainkykyä. 1) Rakentaa vahva pohja 

luottamukselle 2) Perustaa uusi organisaatiollinen ajatusmaailma 3) Tunnistaa 

organisaation heikkoudet 4) Tehdä viisaita ja nopeita päätöksiä 5) Tehdä rohkeita 

toimia 6) Oppia kriisistä ja luoda niiden avulla muutos (Thach 2012). 
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Thatch määrittelee eron kriisijohtajan ja kriisimanagerin välillä siten, että 

kriisimanagerilla on taktinen fokus kriisitilanteissa ja johtajat taas keskittyvät kriisin 

ihmisnäkökantaan. Hänen mukaansa negatiivisen mediasuhtautumisen syynä 

esimerkiksi hurrikaani Katrinan kriisiin oli se, että kriisissä keskityttiin käytännön 

toimiin ja ymmärrystä sekä myötätuntoa ihmiskärsimystä kohtaan ei johtajilta 

tuntunut löytyvän (Thach 2012).  

Artikkelin mukaan johtajilta täytyy löytyä neljä kykyä vaikeiden ja poikkeuksellisten 

aikojen vallitessa. 1) Tieto monimutkaisista systeemeistä ja niiden muutoksien 

vaikutuksesta kokonaisuuteen 2) Kognitiiviset kyvyt hallinnoida kokonaisuutta 

vaativassa ympäristössä 3) Tunteellinen älykkyys 4) Rakentaa johtajuutta 

organisaation kaikilla tasoilla (Thach 2012).  

Mikäli johtaja ei ymmärrä monimutkaisten systeemien osien vaikutuksia 

kokonaisuuteen, hän voi tehdä vääriä päätöksiä jotka eivät ole suotuisia kriisin 

hallitsemisen kannalta. Käytännön esimerkkinä voisi toimia esimerkiksi rasvapalon 

sammuttaminen vedellä. Mikäli johtajalla taas ei ole kognitiivisia kykyjä hallinnoida 

kokonaisuutta, häneltä voi jäädä huomaamatta jokin kriisin kannalta olennainen asia. 

Tunteellista älykkyyttä tarvitaan osakokonaisuuksien hahmottamiseen ja 

huomioimiseen, sillä muuten johto voi laiminlyödä esimerkiksi henkilöstön 

jaksamisen kriisitilanteessa. Johtajuuden rakentamista kaikilla organisaation tasoilla 

tarvitaan tasapainoisen kriisinhallinan aikaansaamiseksi. Mikäli johto keskittyy vain 

ylimmän johdon johtamiseen ja rakentamiseen, kentällä toimiva suorittava taso ja 

täten käytännöntoimien johtaminen voi unohtua. Thatchin mielestä kriisijohtajalle on 

myös tärkeää valmistautua hallinnoimaan kriisiä myös oman organisaationsa 

ulkopuolella, sillä nykyään kriiseissä on osallisena monia sidosryhmiä (Thach 2012). 

Tässäkin tapauksessa jos johto keskittyy ainoastaan omaan organisaatioonsa ja 

laiminlyö esimerkiksi tiedotuksen ulkopuoliselle medialle, voi tämä laiminlyönti 

kostautua myöhemmin. 

Wukich ja Robinson kuvaavat tätä sidosryhmien välissä toimimista esimerkissään 

Pennsylvanian kesätulvien kriisityössä toimivista organisaatioista (Kuvio 5.) Tästä 

kuviosta näkyy selvästi, miten Punainen Risti toimi kriisissä solmukohdassa 
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organisoimassa useiden erillisten sidosryhmien ja organisaatioiden välillä (Wukich & 

Robinson 2013). 

 

Kuvio 5. Solmukohdassa johtaminen (mukaillen Wukich & Robinson 2013). 

2.2 Kriisiviestinnän osa-alueet kriisissä 

Kriisikommunikaatio on tärkeä osa kriisin hallintaan saamista. Sidosryhmien välisen 

tiedon on kuljettava sujuvasti, sillä nykyään kriiseissä on aina monta osapuolta ja 

osa-aluetta joiden on viestittävä keskenään. Shari Veil listaa tutkimuksessaan 

kriisiviestinnässä välttämättömiä huomiotekijöitä (Veil & Husted 2012)  (Kuvio 6.). 
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Kuvio 6. Kriisiviestinnän 10 käskyä (mukaillen Veil & Husted 2012). 

Ensimmäinen tekijä on nopea reagointi ja vastaus. Hänen mukaansa organisaatioiden 

on kaaoksen keskellä pystyttävä vähintään tunnistamaan vaadittavat resurssit, 

havaittava mahdolliset uhkakuvat ja jaettava tiimiläisten vastuualueet. Eli 

suunniteltava se, että kuka on, missä on, milloin on, ja mitä tekemässä kun kriisin 

alkuvaiheen hämmennystila on käynnissä (Veil & Husted 2012). 

Toinen osa-alue on kriisiviestintäverkoston perustaminen. Verkoston pitäisi sisältää 

kaikki organisaation sisäisen tiedon lähteet kaikilla organisaation tasoilla, 

ulkopuoliset kriisissä toimivat tekijät sekä median. Tämän verkoston tehtävän on 

hoitaa kaikki viestintä ja tiedon levittäminen kriisissä organisaation sisällä ja myös 

levittää tietoa ulkopuolelle julkisuuteen (Veil & Husted 2012). 
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Kolmantena listalla on epävarmuuden hyväksyminen. Kriisit ovat jo perimmäiseltä 

luonteeltaan epävarmuutta luovia tilanteita. Organisaatioiden on oltava valmiita 

toimimaan ja vastaamaan jo siinä tilanteessa, missä kaikkia yksityiskohtia 

kriisitilanteesta ei ole saatavilla. Organisaatioiden pitäisi kertoa julkisuuteen mitä he 

tietävät, myöntää mitä he eivät tiedä, ja selittää mitä he ovat tekemässä saadakseen 

selville lisää tietoa (Veil & Husted 2012). 

Liittolaissuhteiden muodostaminen. Kriisitilanteen keskellä avainasemassa olevat 

organisaatiot ja joskus myös julkisuus nousevat keskeiseen rooliin kriisissä. Näiden 

organisaatioiden/yksilöiden kanssa liittoutuminen voi selventää kriisin kuvaa kriisistä 

ja tuoda organisaation viestinnän useamman tahon tietoisuuteen. Yhteisen 

viestintäkeskuksen luominen avainkumppaneiden kanssa voi usein nopeuttaa 

kriisiviestintää ja täten kriisin haltuun saamista (Veil & Husted 2012). Liittolaisten 

merkityksestä lisää tämän työn myöhemmässä luvussa. 

Kuten Thatch, myös Veil nostaa esille julkisuudessa esiintyvien huolien 

kuuntelemisen. Se mistä julkisuus voi olla huolestunut, ei välttämättä ole sama asia 

mistä organisaatio tai asiantuntijat ovat huolissaan. Riski on yhdistelmä uhkaa (mikä 

on todellinen vaara, se mistä asiantuntijat ovat huolissaan) sekä kauhistusta (se mistä 

julkisuudessa ihmiset ovat huolissaan). Mikäli uhka on korkea, mutta kauhistus 

matala, pitäisi julkisuudessa varoittaa vaarasta. Jos taas uhka on matala mutta 

kauhistus korkea, organisaation pitäisi hyväksyä ja ottaa kantaa tähän kauhistukseen 

ja yrittää lieventää sitä faktoilla, eikä pelkästään olla välittämättä siitä koska se on 

perustetonta ja turhaa (Veil & Husted 2012). 

Kuudentena osana on kommunikoiminen rehellisyydellä, suoruudella ja 

avoimuudella. Totuuden kertominen kriisissä on välttämöntä, sillä totuus tulee 

jokatapauksessa julkisuuteen ennemmin tai myöhemmin. Mikäli epärehellisyydestä 

jää kiinni, se tulee satuttamaan organisaatiota ja haittaamaan sekä kriisiviestintää ja 

täten kriisin hoitamista, mutta myös kriisin jälkeistä organisaation imagoa. Myös ”ei 

kommenttia” vastausten antaminen viestinnän luo kuvaa syyllisyydestä ja 

peittelevästä asenteesta (Veil & Husted 2012). 
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Seitsemäs osa-alue on median tarpeiden tyydyttäminen sekä saavutettavissa 

pysyminen. Julkisuus saa kuulee kriiseistä ja niiden riskeistä ja uhkakuvista median 

kautta, joten median saavutettavissa oleminen on välttämätöntä. Erityisesti tilanteissa 

missä kriisialueella kulkeminen on rajoitettua ja median edustajat eivät pysty 

keräämään tietoaa suoraan itse. Medialle tiedon antaminen suoraan, takaa sen ettei 

media käytä toissijaisia mahdollisesti epäluotettavia lähteitä tiedon hankinnassa (Veil 

& Husted 2012). Median kanssa toimimisesta tarkemmin lisää tämän työn 

myöhemmässä luvussa. 

Jälleen kuten Thatch, Veil painostaa myötätunnon tärkeyttä ja täten myötätunnon 

kautta kommunikointia. Organisaatioiden on huomioitava heidän viestinnän 

vastaanottajien tunteita, sekä välttääkseen tunteettomuuden mielikuvaa sekä 

pitääkseen yllä julkisuuden luottamusta ja huomiota, jotka ovat molemmat tärkeitä 

haitan minimoimisessa sekä elpymisprosessissa. Mikäli kriisi saa aikaan pelkoa, on 

kriisiviestinnän tarkoituksena auttaa hallitsemaan pelkoa ja lieventää pelkotilaa. 

Kriisi voi aiheuttaa myös muita tunteita, kuten vihaa, surua, epäselvyyttä tai 

epäuskoa, jotka voivat vaikuttaa myös kriisiviestijän julkisuuteen antamaan 

tiedotukseen. Näiden tunteiden tunnistaminen ja myötätuntoisesti viestiminen 

minimoi haitan organisaation maineelle, sekä tunteellisen haitan kriisin uhreille (Veil 

& Husted 2012). 

Kolmanneksi viimeisenä osa-alueena on omatoimisuuden korostaminen ja neuvojen 

jakaminen. Viestinnässä olisi jaettava neuvoja ihmisille miten toimia kriisissä 

omatoimisesti, eli esimerkiksi suuressa katastrofivaarassa pyytää ihmisiä pysymään 

sisätiloissa ja sulkemaan ikkunansa. Henkisesti raskaassa tilanteessa taas ihmisille 

voi kertoa mistä voi hakea psykologista apua, eli kriisitukea keskustelun muodossa. 

Molemmissa tapauksissa tarkoituksena on lieventää ihmisten turhautuneisuutta ja 

tunnetta siitä, etteivät he voi tehdä mitään kriisitilanteelle ja heidän on oltava vain 

avuttomina odottamassa miten kriisi etenee ja ratkeaa (Veil & Husted 2012). 

Tärkeä kohta on myös kriisisuunnitelman jatkuva arviointi ja päivittäminen. Vaikka 

kriisisuunnitelman toimintaohjeet ja suunnitelmat pitäisi olla valmiina jo ennen 

varsinaista kriisiä, niitä pitää arvioida myös kriisitilanteen ollessa käynnissä. Mikäli 
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suunnitelmista löytyy virheitä tai tilanne on muuttunut siten, että suunnitelma on 

vanhentunut, muuttuu kriisisuunnitelma turhaksi. Vanhentunut suunnitelma ei auta 

kriisitilanteessa ja voi jopa pahentaa kriisiä aiheuttamalla hämmennystä 

kriisiviestinnän ollessa ristiriidassa itse tapahtumien kanssa (Veil & Husted 2012). 

Viimeisänä osa-alueena on kulttuurierojen havaitseminen ja huomioon ottaminen. 

Erilaiset sidosryhmät tarvitsevat erilaisen viestinnän. Samaa viestiä ei voi antaa 

virkamiehille, yrityksen osakkeenomistajille ja julkisuudelle, vaan jokaiselle 

ryhmälle täytyy tehdä omallaiset viestit koska heidän intressit ovat keskittyneet 

erillaisiin asioihin. Jotain ryhmää kiinnostaa organisaation tulevaisuus, toista taas 

kriisin merkitys nykyisyydessä ympäröiville tekijöille. Erilaisten ryhmien 

tunnistaminen ja heidän viestintätarpeidensa ymmärtäminen luo mahdollisuuden 

tavoittaa kyseiset ryhmät paremmin kriisin aikana ja sen jälkeen (Veil & Husted 

2012). 

Kriisiviestinnän viestin perille viemistä käsittelee myös Helio Fred Garcia, Strategy 

& Leadership-lehdessä nro. 6 vuonna 2012. Hän ottaa esimerkiksi vuonna 2010 

tapahtuneen BP:n öljyvuodon Meksikonlahdella. BP:n toimitusjohtaja Tony 

Hayward antoi julkisuuteen lausunnon jossa hän sanoi ”Olemme pahoillamme. 

Olemme pahoillamme massiivisesta häiriöstä, jonka tämä on aiheuttanut elämiimme. 

Ja te tiedättä että me.. Ei ole olemassa ketään, joka haluaisi että tämä asia olisi ohi 

enemmän kuin minä. Te tiedätte, haluaisin elämäni takaisin” (Garcia 2012).  

Tämän viestin tarkoitus oli vastata syytöksiin, joiden mukaan BP:n johto ei tee 

tarpeeksi töitä pysäyttääkseen öljyvuotoa. Lausunto sai aikaan kuitenkin juuri 

päinvastaisen vaikutuksen kuin oli tarkoitus, sillä ”Haluaisin elämäni takaisin” 

kuulosti enemmän itsesääliltä. Kritiikki Haywardia kohtaan ryöpsähti valloilleen, 

sillä julkisuuden mielestä onnettomuuden todelliset uhrit olivat onnettomuudessa 

kuolleet 11 työntekijää, heidän perheensä, sekä tuhannet rannikon työntekijät, kuten 

kalastajat, joiden elämä häiriintyi öljyvuodon seurauksena. Hayward ei täten ollut 

kriisistä eniten kärsivä uhri (Garcia 2012). 
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Garcian mukaan tämä yksi kommentti sai BP:n häviämään taistelun yleisestä 

mielipiteestä, luottamuksesta ja kansan tuesta. Tämä kommentti oli myös 

viestintäkurin rikkomista (Garcia 2012). 

Garcian mielestä tahokas viestintä koostuu kahdesta osiosta. Viestin vastaanottavan 

yleisön odotusten ja tarpeiden ymmärtämisestä, sekä tietoa siitä miten rakentaa 

viestin sellaiseksi että se saavuttaa halutun reaktion yleisössä. Tämän lisäksi on 

sanottava ja tehtävä kaikki mikä on tarpeellista, ja vain se mikä on tarpeellista, että 

haluttu reaktio saadaan aikaiseksi. Tähän kuuluu tieto siitä mitkä vaikutukset, halutut 

ja epähalutut, ovat erilaisissa sanavalinnoilla, hiljaisuuksilla ja eleillä (Garcia 2012). 

Kun yleisölle viestitään, pitäisi johtajan etsiä Garcian mukaan vastausta kolmeen 

pääkysymykseen: Mitä me tiedämme tästä ryhmästä? Miten ryhmä toimii? Ja mitä 

ryhmä ajattelee meistä? 

1. Ryhmä   

-     Mitä sidosryhmää ryhmä edustaa?  

-     Mitä tiedämme ryhmän odotuksista, kokemuksista ja   

       hienostuneisuuden tasosta?  

-     Mitä sellaista emme tiedä mitä meidän pitäisi tietää? 

 

2. Ryhmän käyttäytymiseen vaikuttavat asiat 

-     Mitkä ovat ryhmän toiveet, halut ja päämäärät? 

-     Mitkä ovat ryhmän huolet ja pelot? 

-     Miten ryhmä tekee päätöksensä? 

 

3. Ryhmän suhde meihin 

-    Mitä ryhmä ajattelee meistä nyt ja mitkä sen tunteet meitä kohtaan ovat? 

-    Mitkä muutokset ryhmän toimissa, tunteissa, tiedossa tai odotuksissa voisi olla  

     hyödyksi meidän tavoitteiden saavuttamisessa? 

-    Mitkä ovat mahdollisuudet ja esteet noiden muutosten aikaansaamiseksi?  

Näiden kysymysten kautta johtaja voi kriisitilanteissa saada viestinsä perille 

haluamallaan tavalla (Garcia 2012). 

2.3 Median merkitys kriisitilanteissa 

Nykypäivänä sanomalehtien ja tv-kanavien rinnalle tiedonvälityksessä on tullut 

internet ja sosiaalinen media. Täten tiedon kontrolloiminen on muuttunut 
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vaikeammaksi ja ikäviä asioita ei voi enää peitellä julkisuudelta niin helposti. 

Julkisuus tuo kriisipaikalle uteliaita sivullisia tai saattaa lietsoa ihmisissä turhaakin 

paniikkia. 

Allenin mukaan sosiaalinen media on vaikuttanut nykypäivänä ihmisten 

sosioloogiseen rakenteeseen suuresti, koska ihmisillä on nykyään mahdollisuus 

seurata kriisejä suorana lähetyksenä, joko tv-kameroiden kautta tai internetistä 

paikallaolijoiden kirjoitusten kautta. Hän viittaa myös John Holdrenin lausuntoon 

ilmastonmuutoksesta ja kuinka siihen on kolme vaihtoehtoa, sopeutua, selviytyä tai 

kärsiä. Allen uskoo, että informaation leviämisen kanssa on samat vaihtoehdot ja 

koskaan ei tule enää tapahtumaan sellaista suurta tapahtumaa tai kriisiä, jossa ei 

tarvitsisi ottaa huomioon julkista osallistumista, oli se sitten hallittua tai ei. Allen on 

päättänyt sopeutua ja selvityä, ja hän oli alkanut blogata ja käyttää sosiaalista mediaa 

jo ennen British Petrolin Meksikonlahdella vuonna 2010 sattunutta öljyvuotoa, joka 

sai paljon julkisuutta sekä perinteisessä-, että sosiaalisessamediassa. (Allen 2010). 

Mikäli johtaja on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa, hän toimii silloin kentällä, 

missä myös kriisin tiedonhaluisimmat ihmiset ovat. Puhumalla suoraan niinsanotulle 

tiedon loppukäyttäjälle johtaja voi katkaista siivet sosiaalisessa mediassa liikkuvilta 

huhuilta ja jättää välistä perinteisen median jolla taas voi olla omia motiiveita 

säännöstellä tai suorastaan vääristellä tietoa. Tietenkään muuta mediaa ei saa 

unohtaa, mutta sosiaalinen viestintä on nykypäivänä yhä tärkeämpää.  

Median hallinnointi on kuitenkin vaikeaa, sillä toimijoita on nykypäivänä useita. 

Virallisten medioiden lisäksi kriisitilanteesta vuotaa tietoa sosiaaliseen mediaan 

yksittäisten ihmisten kautta. Erilaiset järjestötkin voivat tuoda julkisuuteen tiedostaen 

virheellistä tietoa, tarkoituksena mustamaalata yritystä. Yksittäiset väärinkäsityksestä 

tai tahallisesta valheesta alkunsa saaneet huhut leviävät julkisuuteen hyvinkin 

nopeasti. Johdon ei tarvitse puuttua jokaiseen huhuun, mutta mikäli huhu alkaa 

leviämään julkisuuteen laajasti ja saa aikaan jo paniikkia tai mustamaalaa yrityksen 

imagoa, niin silloin näihin huhuihin on reagoitava voimakkaasti tuomalla esiin faktat 

joilla huhu todistetaan selvästi vääräksi. 
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Jaquesin haastatteluissa toimitusjohtajat mainitsivat seuranneensa uutisista muiden 

yritysten haastatteluita kriisitilanteissa. Heidän mielestään näytti usein siltä, että 

kriisissä toimivat yritykset tekivät usein ”oikeaa asiaa”, mutta he eivät työskennelleet 

median kanssa hyvin ja täten saattoivat epähuomiossa vahingoittaa yrityksen 

mainetta (Jaques 2012). Toinen Jaquesin haastattelema toimitusjohtaja sanoi että 

hänen mielestään johtajat yleensä eivät panosta mediatyöskentelytaitoihin 

pitkäjänteisesti, vaan heidän mielestään riittää kun asian opettelee ja käy lävitse 

kerran. Haastateltavan mukaan asia ei saisi olla näin, vaan mediaharjoittelu on 

hänestä kuin kuntosalilla käymistä eli sitä ei voi tehdä vain kerran ja ajatella ”nyt 

olen tehnyt sen”. Jaquesin mukaan harjoittelua on tehtävä säännöllisesti tai taidot 

unohtuvat tai eivät pysy ajantasaisina (Jaques 2012).  

Hurnsin mukaan taas medialle ei saisi antaa mitään tietoa, ellei sen 

totuudenmukaisuutta ja faktoja ole varmistettu. Mutta samalla medialle ei myöskään 

saisi hänen mukaansa ”lyödä luuria korvaan” median ottaessa yhteyttä. Hänen 

mukaansa medialle pitäisi tällaisessa epäselvässä tilanteessa myöntää se fakta, että 

jotain on sattunut ja organisaatio tekee parhaillaan työtä saadakseen selville mitä ja 

miksi. Johdon ensisijainen huoli medialle annetuissa tiedoissa pitäisi Hurnsin 

mukaan olla työntekijöiden, heidän perheidensä, yhteisön ja asiakkaiden 

turvallisuuden ja yksityisyyden varjeleminen (Hurns & Tapp 2010). 

Hurns muistuttaa, että kriisitilanteessa toimittajat voivat vaikuttaa vihamielisiltä, 

hyökkääviltä ja vaativilta, mutta johdon pitäisi muistaa että se ei tarkoita heidän 

käyvän yrityksen tai organisaation kimppuun. Hurnsin mukaan se on vain median 

tapa saada informaatiota mahdollisimman nopeasti. Hurns kehdottaa johtoa tekemään 

yhteistyötä median kanssa, sillä siten johto voi saavuttaa omat tavoitteensa ja auttaa 

samalla mediaa saavuttamaan heidän omat tavoitteensa. Hurnsin mukaan on myös 

tärkeää että virallinen tiedotus on edellä sosiaalisen median, kuten Twitterin 

tiedotusta, ja täten tuorein ja paras tieto on saatavilla yrityksen eikä ulkopuolisten 

sivullisten kautta (Hurns & Tapp 2010). 

Hurnsin mukaan kriisissä johdon tehtävälista median kanssa tekemisissä ollessa on 

seuraava:  
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1) Arvioi median kysymyksen kysymyksen arvo.  

2) Päivitä nykyinen tilanne. 

3) Päätä kuka vastaa kysymykseen, ottaen huomioon etukäteen tehdyt 

viestintäsuunnitelmat sekä henkilöstön saatavuus. 

4) Valmistele täsmällinen lausunto ja avainasemassa olevat lausuntoa tukevat faktat. 

5) Valmistaudu odotettuihin kysymyksiin.  

6) Tee nopea kertaus.  

7) Varmista että kaikki asian kanssa tekemisissä olevat, saavat kaiken saman tiedon 

ja selkeän viestin.  

Kaikki nämä 7 kohtaa on tehtävä hyvin lyhyen aikavälin sisällä. Tärkeintä kaikessa 

tässä on se, että kaikki informaatio jota annetaan ulos julkisuuteen, pohjautuu 

faktoihin. Tärkeää on myös muistaa ilmaista oma henkilökohtainen huoli tilannetta, 

ja kaikkia sen vaikutuksen alaisina olevia kohtaan (Hurns & Tapp 2010).     

Media voi kriisitilanteessa tuoda organisaatiolle ja itse kriisinhallintaan harmia, 

mikäli sitä ei hallinnoida oikein. Väärät huhut levitessään pilaavat organisaation 

mainetta, sekä aiheuttavat stressiä kriisitilanteen parissa työskenteleville. Toisaalta 

mikäli mediaa ja tiedotusta osaa hallinnoida oikein, voi media tuoda organisaatiolle 

positiivista mainetta ja rauhoittaa sekä julkista yleisöä, että tämän myötä kriisissä 

työskenteleviä ihmisiä. Media ja julkisuus voi täten olla kriisijohtajan vihollinen tai 

ystävä, riippuen johdon kyvyistä hallita sitä ja viestimistä sen kautta. 

2.4 Liittolaisten merkitys kriisissä 

Kun yritys kohtaa kriisin, on tärkeää ettei kriisiä joudu kohtaamaan yksin, varsinkaan 

mikäli kriisissä taistellaan jotain toista tahoa vastaan. Se taho jolla on taistelussa 

enemmän liittolaisia puolellaan, voi todennäköisesti voittaa taistelun. Tällaisia 

kriisissä toimivia entiteettejä ovat muun muassa media ja tätä kautta tavalliset 

ihmiset, eri maiden viranomaiset ja hallitukset, muut yritykset sekä erilaiset 

kansalaisorganisaatiot.  
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Liittolaisia voi olla jo etukäteen, mutta johtajalle on tärkeää kriisin aikana pystyä 

hankkimaan uusia liittolaisia nopeasti, myös ennalta-arvaamattomista uusista 

lähteistä. Kriisitilanteessa entinen kova vihollinenkin voi muuttua ystäväksi, mikäli 

molemmat tahot hyötyvät kriisin ratkeamisesta jollaintavalla. Johtajan on siis 

pystyttävä murtautumaan irti organisaation vanhoista asenteista ja tavoista ja 

tartuttava tilaisuuksiin kriisin keskelläkin.  

 

Kuvio 7. Oppimiskyky/liittouma-matriisi (mukaillen (Neale 1997). 

Nealen Business Strategy and the Environment Vol 6 julkaisussa 1997 julkaistussa 

artikkelissa, hän kuvailee miten organisaatiot voivat luoda liittoumia. Liittoumia 

luominen on kiinni organisaation ja täten johtajan, kyvystä oppia ja tarttua 

tilaisuuksiin. Mikäli sekä oppimiskyky, että liittoumien luomiskyky ovat alhaisia, 

tuloksena on vastustaminen. Sekä johtaja että organisaatiot hylkivät tässä ideaa 

liittouman muodostamisesta, vedoten vanhoihin toimintatapoihin ja sääntöihin. 

Nealen mukaan mikäli oppimiskyky on korkea, mutta liittoumakapasiteetti matala, 

tuloksena syntyy ryhmäajattelua. Tällöin eriävät mielipiteet ja ideat vaiennetaan 

yhden yhteisen ajatusmaailman edestä pois. Uusia ideoita voi syntyä, mutta 

liittoumat eivät ole kestäviä koska niissä ei oteta huomioon kaikkia näkökantoja 

huomioon. Mikäli oppimiskyky on matala ja liittouman rakentamiskapasiteetti 
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korkea, seurauksena on kognitiivinen yhteisö. Tässä eri organisaatioiden liittoumassa 

heillä on yhteinen ajattelutapa ja päämäärä, mutta päämäärä on hyvin suoraviivainen. 

Tässä mallissa Nealen mukaan päämäärään pyritään yhdessä helpointa ja tavallisinta 

tietä pitkin. Neale antaa tästä esimerkiksi teollisuusyhtiöiden yhteistyön saasteiden 

vähentämiseksi, joka ratkaistaan tässä mallissa asentamalla jätevesiputken päähän 

suodatin koska se on helpoin tapa. Vaihtoehto kokonaan puhtaamman 

tuotantoprosessin tutkimisestä jätetään huomioimatta sensijaan kokonaan. Mikäli 

sekä oppimiskyky että liittoumien rakentamiskyky ovat korkeat, tuloksena on 

käännös. Tässä tilassa Nealen mukaan oppimiskyky luo uusia innovaatioita ja 

liittoumat mahdollistavat ideoiden mobilisoinnin ja kaikkien osapuolien intressien 

ylläpitämisen (Neale 1997). 

Johtajan pitäisi siis pystyä kriisitilanteissa muodostamaan liittolaisia, myös 

yllättävistäkin lähteistä. Johtajan ominaisuuksia peilaten, hänen pitäisi siis pystyä 

uudistumaan ja ajattelemaan perinteisten järjestelmien ulkopuolella. Mikäli jokin 

taho on ollut ”vihollinen” ennen, se ei saisi estää liittoutumisen muodostamista nyt, 

mikäli siitä on hyötyä nykyisessä tilanteessa. Johtajalta vaaditaan siis joustavuutta. 

Toinen ominaisuus liittoutumien muodostamisessa on sosiaaliset taidot. Hyvien 

sosiaalisten taitojen avulla johtaja voi kääntää neutraalit osapuolet liittolaisiksi ja 

vihamieliset tahot neutraaleiksi. Nämä molemmat johtajan ominaisuudet olivat 

tärkeitä myös Van Wartin ja Kapucun teoriassa esitetyssä tutkimuksessa. Johtajan 

tärkeitä ominaisuuksia mitatessa nämä olivat sijoilla 2. ja 8.   

2.5 Kolmoistulosvastuu kriisissä 

Kriisitilanteessa pelkkä viestinnän, median ja liittolaisten hallinnointi ei riitä, sillä 

taustalla on kuitenkin pääasiassa käytännön kriisitilanne. Käytännön toimet kriisin 

hallintaan saamiseksi ovat merkittävässä asemassa organisaation tulevaisuuden 

kannalta, eli lopputulos ja siihen pääsemiseen kuljettu tie merkitsevät enemmän kuin 

pelkät puheet siitä.  

Kolmoistulosvastuulla (triple bottom line) tarkoitetaan yrityksen vastuuta kolmesta 

osa-alueesta, taloudellisesta asemasta, sosiaalisesta ympäristöstä sekä ympäristöstä. 
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Taloudellinen alue pitää sisällään kustannukset, tulot sekä liikevaihdon. Sosiaalinen 

osa-alue koostuu työntekijöiden hyvinvoinnista sekä pehmeistä arvoista kuten 

hyväntekeväisyydestä. Ympäristön sisältämät asiat ovat esimerkiksi 

jätteidenkäsittely/kierrätys, raaka-aineiden käyttö sekä saastuttaminen (Savitz & 

Weber 2006). 

Kriisitilanteessa johdon on pyrittävä ottamaan huomioon kaikki nämä kolme osa-

aluetta huomioon päätöksenteossa ja kriisin hoitamisessa. Mikäli johto pyrkii 

saamaan kriisin hallintaa pelkästään taloudellisia näkökulmia ajatellen, kriisi voi 

jatkua ja muuttaa muotoaan, vaikka alkuperäinen kriisi olisi saatu hallintaan. 

Esimerkkinä tästä voisi olla ympäristön laiminlyöminen laskemalla jätevedet 

luontoon. Jätevesien lasku voi olla lyhyellä aikavälillä halvempaa kuin jätevesien 

käsittely, mutta tästä seuraa uusi kriisi kun ympäristöhaitat tulevat julkisuuteen esille.  

 

Kuvio 8. Kolmois-tulosvastuu. 
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Business Strategy and the Environment-lehdessä 2006 julkaistussa Francesco 

Perrinin ja Antonio Tencatin artikkelissa ”Sustainability and Stakeholder 

Management: the Need for New Corporate Performance Evaluation and Reporting 

Systems”, he painottavat kestävän kehityksen merkitystä yrityksen pitkäaikaisessa 

arvonmuodostumisessa. Heidän mukaansa tärkeänä tekijänä tässä 

arvonmuodostuksessa on erityisesti suhteet sidosryhmiin jotka ovat osallisina 

kolmois-tulosvastuussa. Näitä sidosryhmiä ovat ympäristö, talous ja sosiaaliset 

näkökulmat (Perrini & Tencati 2006)  (Kuvio 8.). 

Mikäli kriisitilanteessa otetaan siis huomioon kolmois-tulosvastuun sidosryhmät 

asiallisesti, voi kriisi vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen jopa positiivisesti. Yritys saa 

kriisitilanteen hyvästä hoitamisesta kiitosta ja positiivista julkisuutta sekä mainetta, 

joka taas voi tuoda jatkossa uusia asiakkaita ja tilauksia tai muuta positiivista. 

Esimerkkinä asiallisesta kriisinhoitamisesta ja erilaisten sidosryhmien 

huomioimisesta, on myöhemmin tässä työssä Chilen kaivosturman tapaus. Tässä 

tapauksessa onnistunut kriisioperaatio sai huomiota globaalisti ympäri maailmaa ja 

yritys täten imagon työntekijöistään huoltapitävänä yrityksenä. Itse olen 

henkilökohtaisesti kuullut ihmisten puhuvan Suomessa asti, miten Chilessä kriisi 

hoidettiin hyvin. Yleensä tätä puhetta olen kuullut silloin, kun uutisissa kerrotaan 

Kiinassa sattuneista kaivosturmista ja niiden kuolonuhreista.    
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3 ESIMERKKEJÄ KRIISEISTÄ JA JOHTAJIEN TOIMISTA NIISSÄ 

Tässä luvussa käsittelen muutamia julkisuudessa viime vuosina olleita kriisejä, 

niiden taustoja ja johtajien toimia kriisin pysäyttämiseksi. Käsiteltävissä kriiseissä on 

yhteisenä tekijänä onnettomuus ja siitä syntyvä kriisi. Käsiteltävät kriisit olen 

valinnut oman mielenkiinnon vuoksi. Talvivaaran, Fukushiman ja Chilen kriisejä 

seurasin muun maailman tavoin viestintävälineistä, sitä mukaan kun kriisi kehittyi. 

Brent Sparin kriisiä en henkilökohtaisesti seurannut sen edetessä, mutta olen kuullut 

siitä jälkikäteen ja valitsin sen kuulemani perusteella.  

Käyn läpi kriisin kerrallaan, miten kyseinen kriisi sai alkunsa, miten se eteni ja mikä 

oli lopulta kriisin lopputulos. Lähteinä kriisien käsittelyssä olen käyttänyt tieteellisiä 

journaleita, uutistekstejä sekä blogikirjoituksia. Analyysivaiheessa peilaan jokaista 

kriisiä teoriaan ja etsin sieltä yhtenäisyyksiä käytännön, eli aina kyseisen kriisin 

kanssa. 

3.1 Talvivaara – Viestinnän laiminlyönti kriisissä 

Talvivaaran kaivos Sotkamossa on ollut mediassa esillä koko olemassaolonsa ajan. 

Yleensä julkisuus on ollut negatiivista ja negatiiviset sävyt ovat olleet esillä 

enemmän kuin positiiviset puolet, kuten muuttotappioalueelle tuodut uudet työpaikat.  

Kaivos perustettiin vuonna 2008 ja ensimmäiset ongelmat nousivat uutisiin 

lähiasukkaiden valitettua hajuhaitoista. Tätä seurasi vuonna 2010 keskustelu 

ympäristöministerin kytköksistä Talvivaaraan osakeomistuksen kautta. 2011 

Talvivaaran lähijärvien kerrottiin saastuneen pahoin ja uutiset huonontuivat vielä 

2012, kun Talvivaaran työntekijä kuoli käveltyään rikkivetypilveen kaivosalueella. 

Myrkytyskuoleman kokivat myös linnut muutamaa kuukautta myöhemmin, ja kaivos 

oli taas negatiivisesti esillä mediassa. Loppukesästä 2012 Talvivaara myönsi jo 

itsekin, että lähijärvien metallipitoisuudet ovat nousseet kaivoksen vuoksi. Tähän asti 

Talvivaara oli vaiennut kiusallisesta asiasta (Talvivaaran taival kohusta toiseen 

2012). 
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Suurin onnettomuus tapahtui 4.11.2012, kun kaivoksen kipsisakka-altaassa havaittiin 

suuri vuoto ja veteen liuenneita haitallisia raskasmetalleita sisältävä jätevesi pääsi 

altaasta ympäristöön. Vuotoa yritettiin tukkia useita päiviä, mutta allas ehti vuotaa 

tyhjiin ennen kuin vuoto saatiin tukittua. Luonnonvesiin jätevettä ehti valua 

arvioiden mukaan satoja tuhansia kuutioita (Talvivaaran taival kohusta toiseen 

2012). 

Kuinka johto reagoi vuotoon? Vuodon ensimmäisenä päivänä mediassa liikkui 

kaoottisia tilanneraportteja. Paikalla on vuoto, mutta kukaan ei saa yhteyttä ylimpään 

johtoon eikä kukaan tiedä, missä ylin johto on. Mieleeni jäi mielikuva vastuun 

pakoilusta. Kaivoksen isänä ja kasvoina toiminut Pekka Perä astui julkisuuteen vasta 

6. päivä, jolloin hän kommentoi tiedotteessaan ministeri Heidi Hautalan vaatimaan 

selvitykseen: ”Nyt on keskityttävä tukkimaan vuoto, muut asiat tulevat 

myöhemmin.” Hautala oli vaatinut selvitystä Talvivaaran jatkuvista ongelmista ja 

hänen mukaansa yhtiön riskienhallinta piti saada asianmukaiselle tasolle. Ministerin 

mukaan yhtiössä oli kyseessä vakava johtamisvaje (Perä Hautalalle: Nyt altaan 

vuoto, muut asiat myöhemmin 2012). Seuraavan kerran Perä kommentoi kriisiä 

15.11. tiedotustilaisuudessa hänen palattuaan Talvivaaran toimitusjohtajaksi, yhtiön 

erotettua aikaisemman toimitusjohtajan Harri Natusen. Perä perusteli poissaoloaan 

julkisuudesta seuraavasti ”Paras tulos saadaan kun keskitytään saamaan kaikki 

asiantuntemus käyttöön ja keskitytään itse ongelman hoitamiseen, eikä julkisuudessa 

kommentointiin.” (Talvivaaran Perä: "Voiko v*tutukseen kuolla" 2012). Perä pyysi 

myös julkisesti anteeksi samaisessa tiedotustilaisuudessa (Perä: Pyydän anteeksi 

henkistä haittaa ja mahdollista ympäristöhaittaa 2012). 

Talvivaaran kriisiviestintää moititaan Viestinnän ammattilaiset ry:n pitämässä Pilkun 

paikka -blogissa. Tässä blogissa Riikka Tuomi kertoo Talvivaaran valinneen 

antiviestintästrategian, jossa yhtiössä oltiin hiljaa, ei kerrottu tietoa ulkopuolelle eikä 

oltu yhteistyössä median kanssa. Talvivaara käyttäytyi myös hänen mukaansa 

röyhkeästi ja luotaantyöntävästi. Muut toimijat aktivoituivat ja hallitsivat keskustelua 

Talvivaaran vaietessa. Tuomen mukaan erityisesti poliitikot käyttivät tilannetta 

hyväkseen omien agendojensa ajamiseen ja erilaiset ympäristöjärjestöt sekä Stop 
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Talvivaara -liike saivat äänensä kuuluviin aktiivisen toimintansa ansiosta. Vuoto 

nähtiin mediassa ympäristökatastrofina ja Talvivaara syyllisenä.  

Tuomi sanoo Talvivaaran suurimmaksi ongelmaksi kriisissä sen, että Talvivaarassa  

tilanne itsessään nähtiin onnettomuutena ja siellä epäonnistuttiin sidosryhmien 

ymmärtämisessä. Hän jatkaa, kuinka Talvivaara nähtiin automaattisesti syyllisenä 

yhtiön aikaisempien rikkomusten ja näistä seuranneen huonon maineen vuoksi. 

Tuomen mukaan Talvivaaran olisi kieltämisen sijaan pitänyt pyytää heti aluksi 

anteeksi ja tarjota hyvitystä tilanteesta kärsineille paikallisille ja sidosryhmille. 

Hänen mielestään Talvivaaran myöhäinen anteeksipyyntö kääntyi yhtiötä itseään 

vastaan, koska anteeksipyyntö ei täyttänyt normeja: se ei ollut vilpitön eikä sitä 

kohdistettu kaikille sidosryhmille. Se ei tapahtunut ajoissa eikä täten ollut 

vapaaehtoinen. Sisältö oli kunnossa, mutta siinä oli silti liikaa tekosyitä ja vastuun 

pakoilua. Myös Talvivaaran pitämä blogi ei täyttänyt Tuomen mukaan 

ajantasaisuuden ja dialogisuuden odotuksia. Mikäli yhtiö olisi osannut toimia 

sosiaalisessa mediassa, olisi se Tuomen mukaan voinut onnistua kehystämään kriisin 

itselleen suotuisalla tavalla, kun taas perinteiset mediat määrittelevät kriisin 

omapäisesti ilman yrityksen kuuntelemista (Tuomi 2013).   

Mitä Talvivaaran vesikriisistä voi siis oppia johtajan kriisin hallintaa tarkastelemalla? 

Altaan väärinkäyttö vesivarastona alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti kuuluu 

kriisin ehkäisyyn ja ennakointiin ja vuodon paikantamisen ja tukkimisen 

epäonnistuminen taas teknisiin yksityiskohtiin, joihin ylin johto ei välttämättä voi 

vaikuttaa. Sen sijaan asia, johon johto olisi voinut vaikuttaa, oli viestintä 

sidosryhmien ja median kanssa. Yhtiö viivytteli, vältteli vastuuta ja vähätteli 

tapahtumaa, kunnes yhteiskunnallinen paine kasvoi niin suureksi, että yhtiön oli 

pakko ottaa kantaa kriisiin sekä pyytää anteeksi. Kuten Tuomikin artikkelissaan 

sanoi, mikäli yhtiö olisi toiminut aktiivisemmin, ottanut puheenvuoroja ja 

keskustellut ”vastustajienkin” kanssa, niin yhtiö olisi voinut päästä maalaamaan 

yhtiön toimista kriisissä paremman kuvan julkisuuteen ja täten myös vaikuttamaan 

Talvivaaran imagoon positiivisesti. (Tuomi 2013).  
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Lyhyesti ilmaistuna johto tuli julkisuuteen liian myöhään sekä liian vanhollisen 

jäykästi anteeksi pyydetään ja myönnetään mokat jos on pakko-tyylillä. Perä 

myöskin poikkesi Talvivaaran viestästrategiasta, antamalla julkisuuteen hyvin 

suoraviivaisia lausuntoja (Voiko vitutukseen kuolla), ja mahdollisesti täten teki 

haittaa yhtiön imagolle.  

Teoriaosuudessa käsiteltyä median kanssa toimimisen ohjesääntöjä ei noudatettu 

Talvivaaran kriisitapauksessa. Yhtiö siis laiminlöi keskustelun median kanssa kriisin 

alkuvaiheessa ja haastatteluista kieltäydyttiin johdon piileskellessä medialta. Tämä 

on vastoin Hurnsin teoriassa kertaamia ohjesääntöjä. Tästä seurasi myös se, että 

koska virallista tietoa ei alkuvaiheessa kriisiä ollut saatavilla, niin sosiaalinen media 

ja muut epäviralliset tahot pääsivät levittämään omaa epävirallista tietoaa kriisin 

etenemisestä ja syistä. 

3.2 Fukushiman ydinvoimalan onnettomuus – Johtoketjun ja vastuualueiden 

epäselvyys kriisissä 

11. maaliskuuta 2011 Japanin rannikolla tapahtui suuri maanjäristys, josta seurasi 

tsunami. Fukushima I -ydinvoimalan reaktorit sammutettiin automaattisesti 

maanjäristyksen seurauksena ja voimala siirtyi käyttämään varageneraattoreita. 

Järistystä seurannut tsunami iski pian tämän jälkeen voimalaan, jolloin kellarissa 

sijaitsevat varageneraattorit joutuivat veden peittämiksi ja lakkasivat toimimasta. 

Tämän seurauksena reaktorin jäähdytysveden pinta alkoi laskea ja polttoainesauvat 

paljastuivat. Reaktorin lämpötila nousi vaarallisen korkealle ja ydin suli mistä 

vapautui säteilyä ilmaan ja ympäristöön (Sähkön puute perussyy 

ydinvoimalaongelmiin 2011). 

Kun reaktoriin jäähdytysvettä pumpanneet generaattorit lakkasivat toimimasta ja 

vedenpinta reaktorissa alkoi laskea, nähtiin vaihtoehtona jäähdytyksen aikaan 

saamiseksi  pumpata reaktoriin suoraan merivettä. Tämä olisi ollut ainut keino 

jäähdyttää reaktorit tarpeeksi nopeasti ytimen sulamisen estämiseksi, mutta 

ydinvoimalan omistaja TEPCO ei halunnut tehdä tätä, koska suolainen merivesi olisi 

tehnyt kalliin reaktorin lopullisesti käyttökelvottamaksi. Merivettä alettiin pumpata 
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reaktoriin vasta Japanin hallituksen määräyksestä sen puututtua asiaan, tällöin oli 

kuitenkin jo liian myöhäistä estää sulaminen (Tanabe 2011). 

Funabashi ja Kitazawa käsittelevät (Bulletin of the Atomic Scientists journal) 

Fukushiman kriisiä ja siinä tehtyjä virheitä. Yhdeksi virheeksi he nostavat 

kriistilanteessa toimijoiden roolit ja vastuut. Kriisin alkuvaiheessa oli epäselvyyksiä, 

kuka ottaa tilanteessa vastuun ja kenelle kuuluu mitkäkin toimet, Japanin 

hallitukselle vai ydinvoimalan omistaneelle TEPCO-yhtiölle? Tutkijat näkivät 

ongelman myös Japanin ydinturvallisuusviraston NISA:n johdossa. Japanin 

byrokratia- ja organisaatiokulttuurin vuoksi NISA:n johto ja työntekijät olivat virassa 

aina vain muutaman vuoden ennen heidän siirtämistään toiseen valtion virastoon. 

Täten NISA:lla ei ollut kriisin sattuessa tarpeeksi kokenutta ja ammattitaitoista 

väkeä,  jota kriisissä olisi tarvittu (Funabashi & Kitazawa 2012). 

Funabashin ja Kitazawan mukaan kriisin alkupäivät tekivät selväksi, kuinka 

TEPCO:lla oli selviä heikkouksia kriisijohtamisessa, päätöksen teossa ja hallinnassa. 

Maaliskuun 14. päivä TEPCO ilmoitti aikeistaan vetää kaikki työntekijänsä pois 

Fukushimasta ja jättää laitos täysin hylätyksi. Japanin pääministeri ryntäsi 

välittömästi TEPCO:n pääkonttoriin ja vaati perustettavaksi yhteistyöelimen kriisin 

hallitsemiseksi. Pääministeri kertoi, että kriisi on saatava hallintaan hinnalla millä 

hyvänsä ja vetosi TEPCO:n Fukushimassa työskenteleviin työntekijöihin että he 

pysyisivät töissä. Pääministerillä ei kuitenkaan ole Japanissa oikeutta määrätä 

yksityisen sektorin työntekijöitä kuolemaan, joten viimeisenä keinona hallitus 

määräsi Japanin puolustusvoimat pelastamaan Fukushimaa. Puolustusvoimat ottivat 

vastuulleen veden pumppaamisen reaktoriin huolimatta nousevista säteilyarvoista 

(Funabashi & Kitazawa 2012). 

Funabashin ja Kitazawan mukaan avainasemassa kriisijohtamisessa on byrokratian 

nopeuttaminen ja välttäminen. Fukushiman kriisin alkupäivinä oli epäselvyyttä 

meriveden käytöstä jäähdyttämiseen. Fukushiman I:n laitosjohtaja käski pumpata 

merivettä reaktoriin ja ydinturvallisuus komission puheenjohtaja oli myös samaa 

mieltä meriveden pumppaamisesta. Japanin pääministeri ei ollut vielä tässä vaiheessa 

vakuuttunut tästä ratkaisusta ja keskustelu meriveden käytöstä jumittui. TEPCO:n 
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ylinjohto määräsi että meriveden käyttöä täytyy välttää, kunnes Japanin hallitus tekee 

päätöksen asiasta. Fukushima I:n laitosjohtaja vaati sen sijaan kokoajan meriveden 

pumppauksen aloittamista, jolloin syntyi jännitteitä yhtiön johdon ja paikalla olevien 

toimijoiden välillä. Fukushiman laitosjohtaja jopa kuiskasi työntekijälleen 

puhelinkonferenssin aikana käskyn olla tottelematta häntä ja jatkaa valmisteluja 

meriveden pumppaamiseksi, jos hän joutuu kieltämään sen virallisesti ylimmän 

johdon käskyn vuoksi. Fukushimassa paikalla toiminut tiimi jatkoi töitään 

itsenäisesti kommunikaation katkettua sekä paikallisten toimijoiden, Japanin 

hallituksen sekä TEPCO:n pääkonttorin välillä. Byrokratia aiheutti ongelmia myös 

paikalle vettä pumppaamaan tulleen puolustusvoimien kanssa. Puolustusvoimille ei 

saatu toimitettua karttaa ydinvoimalan alueesta, koska TEPCO:n työntekijät 

pelkäsivät sen rikkovan turvallisuussäännöksiä (Funabashi & Kitazawa 2012). 

Artikkelin kirjoittajien mukaan suurin ongelma kriisin johtamisessa oli 

kriisikommunikaation amatöörimäinen taso. Kriisiä oli johtamassa monta 

organisaatiota, joiden välillä tieto ei kulkenut. Mukana oli TEPCO:n pääkonttori, 

TEPCO:n paikallisjohto Fukushimassa, ydinturvallisuusvirasto NISA sekä Japanin 

pääministerin toimisto. Tietoa ei myöskään kulkenut komentoketjusta, sillä Japanin 

pääministeri vieraili henkilökohtaisesti Fukushimassa ja ohitti NISA:n johtajan 

puhuessaan NISA:n alempien portaiden johdon kanssa. Pääministerin karski 

puhumistyyli sai monet viranomaiset pelkäämään häntä ja tottelemaan hänen 

käskyjään heidän omien johtajiensa sijaan (Funabashi & Kitazawa 2012). 

Amory Lovins kirjoittaa (Rocky Mountain Institute: Soft Energy Paths for the 21st 

Century) artikkelissaan, kuinka kriisin paisumiseen oli osasyynä Japanin tiukka 

byrokraattinen systeemi, kasvojen säilyttämisen kulttuuri sekä johdon että koko 

ydinvoima energialähteenä julkisen imagon kautta sekä TEPCO:n hyvin hierarkinen 

johtamiskulttuuri (Lovins 2011). 

Kuten Esko Aho sanoi, kriiseissä ihmiset palautuvat luonnolliseen puolustukselliseen 

tilaansa, ja pyrkivät noudattamaan tuttuja ja turvallisia toimintamalleja ja 

hierarkioita, vaikka tarvittaisiin uusia, erilaisia ja kenties radikaalejakin toimia (Aho 

2014). Fukushiman tapauksessa tätä konservatiivisuutta lisäsi vielä Japanin 
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vanhoollinen johtamiskulttuuri. Radikaalit keinot kriisin hoitamiseen siis olivat 

tiedossa, eli meriveden pumppaaminen reaktoriin heti kriisin alkuvaiheessa, mutta 

niitä ei uskallettu toteuttaa vaan ydin johto puolustautui ja toivoi kriisin ratkeavan 

ilman radikaaleja toimia. Ahon vesivahinko-vertauksen perusteella, tässä oli siis 

kyseessä vesivahingon korjaaminen uudella maalipinnalla, vaikka todellisuudessa 

rakenteita olisi pitänyt alkaa purkamaan. 

Fukushiman kriisin kriisijohtamisessa puutteina oli vastuurakenne, sekä 

kommunikaation puute kriisiä hoitavien eri osapuolien välillä. NISA:n johdolla ei 

ollut tarvittavaa teknistä pätevyyttä ja kokemusta kriisin ymmärtämiseksi, kuten ei 

myöskään Japanin pääministerillä, joka silti yritti ottaa kriisijohtoa omiin käsiinsä. 

Teknistä pätevyyttä löytyi Fukushiman laitosjohtajalta joka taas kärsi TEPCO:n 

organisaatiohierarkiasta ja joutui taistelemaan yrityksen ylimmän johdon kanssa 

toimenpiteiden tekemisestä. Tämä taas aiheutti luottamuspulaa ja aiheutti 

sekaannusta itse paikanpäällä kun työntekijät eivät tienneet kenen käskyjä totella, 

pääministerin, TEPCO:n ylimmän johdon vai laitoksen johtajan? Japanin hallitus 

ohitti monet asiantuntijaorganisaatiot, paikallishallinnon ja sovitut toimintamallit 

yrittämällä ottaa kriisinhallinan omiin käsiinsä. TEPCO:n ylin johto teki myös 

virheen viivyttelemällä meriveden käyttöä jäähdyttämiseen pelätessään reaktorin 

tuhoutumista käyttökelvottamaksi ja täten kallista laskua, osasyynä viivyttelyyn oli 

myös pääministerin päättämättömyys tilanteessa. 
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Kuvio 9. Kriisin käskyhierarkia. 

Mitä kriisistä voidaan oppia? Ehkäpä tärkein opetus on yhden vahvan ja 

ammattitaitoisen organisaation tärkeys vastuunottajana. Kun samassa kriisissä on 

liian monta sidosryhmää toimimassa niin kommunikointi niiden välillä kärsii. 

Kriisijohtajalta tarvitaan tämäntyyppisessä kriisissä erityisesti teknistä tietoa ja 

osaamista, koska väärät toimet voivat johtaa kriisin pahenemiseen. 

Fukushiman kriisissä rikottiin teoriaosuudessa Useemin kertomasta kriisijohtajuuden 

12 periaatteen kolmesta alaryhmästä käytännössä jokaista. Ensimmäisessä ryhmässä 

olivat toimet, jolla johtaja ottaa vastuun kriisin ratkaisemisesta. Periaatteita olivat 

vahva aikaisempi johtamiskokemus, optimaalinen paikka organisaatiossa 

vastuunottamisessa, kokemukseen perustuva luottamus vastuunottamisessa sekä 

vastuunottamisen hyväksyminen. Fukushimassa oli sekaannusta vastuuhenkilöstä ja 

lopulta kriisin pääasialliseksi johtajaksi valikoitui pääministeri, jolla oli 

johtamiskokemusta ja kokemusta vastuunottamisesta, mutta jonka paikka 

organisaatiossa oli väärä. Pääministerillä ei ollut teknistä osaamista, eikä tarkempaa 

tietoa TEPCO:n organisaation rakenteesta ja käytännön toimista.  
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Toisessa Useemin ryhmässä olivat toimet kriisinjohtamisen tiimin rakentamiseen. 

Näitä taas ovat kyvyt havaita omat rajoitteet ajankäytössä ja kokemuksessa, 

johtamista vaativien sidosryhmien tunnistaminen, nopea tiimin kokoaminen stressin 

alaisena, tiimin päätösprosessin hallinnoiminen ilman lopputulokseen puuttumista. 

Tässä periaateryhmässä rikottiin tiimin muodostamista ja hallinnointia. Varsinaista 

tiimiä ei ollut ollenkaan, vaan eri tahot käskyttivät toisiaan ja alaisiaan ristiriitaisilla 

tiedoilla ja tieto ei kulkenut kaikkien osapuolien välillä. Myös lopputulokseen 

pyrittiin vaikuttamaan eri tahoilta erilaisilla ratkaisuilla, vaikka kentällä toimiva 

organisaatio olisi tiennyt parhaan ratkaisumallin, jolla koko kriisi olisi voitu jo 

tukahduttaa alkuunsa. Tätä ratkaisua ei kuitenkaan annettu TEPCO:n ylimmän 

johdon osalta tehdä, mutta kriisin edetessä se jouduttiin jokatapauksessa tekemään, 

vaikka tällöin oli jo liian myöhäistä välttää kriisi. 

Viimeisessä Useemin ryhmässä olivat toimien valitsemiset kriisin ratkaisemiseksi. 

Näitä ovat keskittyminen kriisin ratkaisemiseen, tiimin päätösten tärkeyden 

painottaminen, vaihtoehtoisten ratkaisumallien tekeminen sekä tiedon julkistaminen. 

Tässäkin kohdassa rikottiin sääntöjä toimilla, joista jo edellisen ryhmän 

yhteydessäkin mainittiin. Eli kriisin ratkaisemiseen ei keskitytty ja 

organisaatiohierarkian pohjalta tulevia ratkaisuehdotuksia ei kuunneltu. Tieto ei 

myöskään kulkenut kriisin eri sidosryhmien välillä.  

3.3 Chilen kaivosturma ja pelastusoperaatio – Ammattitaitoisen johtajan 

vaikutus kriisiin ratkaisuun 

Elokuussa 2010 Chilessä San Josen kaivoksessa tapahtui sortuma jonka seurauksena 

33 työntekijää jäivät jumiin sortuman taakse 700m syvyyteen. Miesten uskottiin 

kuolleen sortumassa, kunnes 17 päivää sortuman jälkeen heihin saatiin yhteys ja 

selvisi että miehet olivat hengissä. Tieto levisi nopeasti kansainväliseen mediaan ja 

vaatimukset miesten pelastamiseksi alkoivat. Miehille saatiin toimitettua poratun 

reiän kautta ruokaa ja tarvikkeita, heidän odottaessaan pelastuskäytävän 

valmistumista. Lopulta miehet saatiin pelastettua 69 päivää sortumisen jälkeen (NY 

Times 2011).  
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Chilen kaivosministeri Laurence Golborne sai tiedon sortumasta puhelimeensa klo. 

23:00 elokuun 5. päivä. Välittömästi tiedon saatuaan Golborne päätti matkustaa 

paikanpäälle, mikä käynnisti tapahtumaketjun jonka seurauksena Golborne otti 

lopulta vastuun koko pelastusoperaatiosta. Tavallisesti Chilen kaivosministerillä ei 

ole operatiivisiä oikeuksia puuttua yksityisten kaivosyritysten toimintaan muuten 

kuin säädösten kautta. Kuitenkin saavuttuaan kriisipaikalle Golborne totesi että 

kriisissä on monia sidosryhmiä jotka odottavat hänen ottavan vastuun operaatiosta, 

koska maan kunnia sekä kaivosmiesten henki ovat uhattuina. Golborne oli paras 

henkilö ottamaan vastuu koska hänellä oli käytössään valtion resurssit ja kaivosalan 

tuntemus, tämän ymmärrettyään hän päätti pysyä kentällä ja toimia siellä (Michael 

Useem ym. 2011). 

Golbornen päätöksessä vastuun ottamisesta oli ainekset poliittiseen kriisiin. Kukaan 

aikaisempi kaivosministeri ei ollut vieraillut kriisialueille kriisin aikana vaan 

ainoastaan kriisin loputtua. Mikäli kriisin taltuttamisessa epäonnistuttaisiin valtion 

puututtua sen hoitoon, valtiosta muodostuisi helposti ihmisten mielessä syyllinen 

koko kriisiin. Toinen ongelma Golbornen johtamisasemassa oli hänen taustansa, 

hänellä ei ollut kaivosalan koulutusta, vaan hän oli johtanut tavarataloketjua vielä 

muutama kuukausi ennen onnettomuutta, kunnes hänet valittiin kaivosministeriksi 

(Michael Useem ym. 2011). 

Golborne ymmärsi puutteensa koulutustaustassaan ja ratkaisi tämän delegoimalla 

päätökset asioista joita hän ei ymmärtänyt, sellaisille ihmisille jotka ymmärsivät ne. 

Vaikka hänellä ei ollut teknistä osaamista, hän omien sanojensa mukaan tiesi kuinka 

hallita haastavia projekteja, johtaa ihmisiä, rakentaa tiimejä sekä hankkia tarvittavia 

resursseja (Michael Useem ym. 2011). 

Seuraava askel kohti päävastuun ottamista tapahtui pian kriisialueelle saapumisen 

jälkeen. Golborne kokousti kaivoksen omistajan edustajien, pelastustiimin, 

paikallisen poliisin sekä hallituksen edustajien kanssa. Osapuolet olivat 

hämmentyneitä ja kukaan ei tiennyt mitä tehdä, jolloin Golborne päätti ottaa 

kokouksen hallintaan ja alkoi jakamaan puheenvuoroja sekä työtehtäviä. 

Alkuperäinen toivo kaivosmiesten pelastamiseksi katosi, kun selvisi että sortuma on 
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eristänyt heidät tunneliin ja pelastustyöntekijät uskoivat heidän jo kuolleen. Golborne 

päätti tiedottaa välittömästi pelastusvaikeuksista kovaäänisellä paikalla olleille 

omaisille. Omaiset alkoivat itkemään ja myös Golborne murtui ja ei pystynyt 

jatkamaan puhettaan, kunnes yksi omainen huusi ”Ministeri, te ette voi murtua! 

Teidän on annettava meille voimaa!”. Tämä hetki oli Golbornen mukaan 

käännekohta jolloin hän päätti ottaa täyden vastuun kriisin johtamisesta (Michael 

Useem ym. 2011). 

Ensitöikseen johtajana Golborne päätti rakentaa itselleen tiimin joka pystyisi 

keksimään ja toteuttamaan suunnitelman kaivosmiesten pelastamiseksi. Pian 

muodostui suunnitelma pelastaa miehet poraamalla tunneli, ja paikalle saapuneet 

kaivosalan yritykset tarjosivat suunnitelmaan laitteistojaan. Eri yhtiöitä oli paikalla 

yhteensä 20 ja kaikki tarjosivat henkilöstöään ja laitteistojaan avuksi. Golbernillä ei 

ollut kokemusta laitteistoista ja hän päätti hankkia tiimiinsä insinöörin joka 

ymmärtää laitteiden päälle. Insinööri löytyi toisesta valtion omistaman Codelcon 

kaivosyhtiön johdosta, jonka tullessa paikalle, Golborne määräsi hänet ottamaan 

vastuun porauslaitteistosta ja teknisestä toteuttamisesta. Golborne jakoi teknisen 

osaamisen vastuun pois itseltään, koska hän pelkäsi menettävän luottamuksen 

ulkopuolisten silmissä heidän mahdollisesti kysyessään ”Mistä sinä tiedät? Miksi otit 

vastuun kun et tiedä mitään kaivoksista?”. Golborne toimi kuitenkin vielä teknisen 

toteuttamisen piirissä kyselemällä insinööreiltä heidän suunnitelmistaan ja 

varmistamalla että heillä on järkevät suunnitelmat sekä keinot käytössään (Michael 

Useem ym. 2011).  

Kriisipaikalle tulleet kaivosmiesten omaiset muodostivat haasteen. Omaiset eivät 

suostuneet lähtemään paikalta ennen kuin kaivosmiehet on pelastettu ja he eivät 

myöskään uskoneet pelastusmiehistön puheita. Omaiset olivat ymmärrettävästi 

vihaisia ja surullisia ja he painostivat pelastusoperaation johtoa. Ratkaisun tähän 

ongelmaan toi Golbornen tiimiin saapunut Codelcon turvallisuusjohtajana toiminut 

psykologi. Hän otti vastuulleen omaisten kanssa toimimisen sekä myös alueella 

toimivien alihankkijoiden hallinnoinnin (Michael Useem ym. 2011). 
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Kriisin aiheuttaman stressin kanssa toimimista helpotti Golbornen mukaan se että 

hänen tiimillään oli selvä tehtävä, pelastaa miehet. Tätä tehtävää tuki heidän 

päivittäiset kohtaamiset loukussa olevien miesten paikalla olevien sukulaisten 

kanssa. Tiimin oli helpompi keskittyä olennaiseen ja välttää harhautumisia jolloin he 

pystyivät käyttämään kaikki resurssit pelastusoperaatioon (Michael Useem ym. 

2011). 

Golbornen tiimiläisten mielestä tiimissä ei ollut yhtä ylijohtajaa jolla oli kaikki 

vastaukset, vaan asioista puhuttiin päätöksenteossa rehellisesti yhdessä. Tiimiläiset 

kiittivät tästä ilmapiiristä tiimijohtajia jotka loivat avoimen ympäristön toimia 

(Michael Useem ym. 2011). 

Golbornen suunnitelman, eli reiän poraaminen miesten oletettuun olinpaikkaan, 

onnistuminen ei ollut lainkaan varmaa. Pienikin mittavirhe olisi saanut tunnelin 

menemään luolan ohitse ja hidas työ olisi pitänyt aloittaa alusta. Golborne oli ottanut 

heti alkuun periaatteekseen avoimen tiedottamisen, sillä hänen mukaansa paikalla oli 

niin paljon työntekijöitä ja ulkopuolisia ihmisiä että heidän valheet tai vaikeneminen 

olisi tullut ilmi ja tällöin heidän luottamus olisi ollut mennyttä. Poraus onnistui 

jokatapauksessa laskelmien mukaan ja miehiin saatiin yhteys. Itse pelastustunnelin 

porausta varten Golbornen tiimi laati 3 suunnitelmaa, joissa tunnelia alettiin 

poraamaan erilaisilla laitteistoilla eri paikoista. Kaikki nämä suunnitelmat otettiin 

käyttöön välittömästi ajan säästämiseksi, että yhden suunnitelman epäonnistuessa ei 

olisi tarvetta aloittaa poraamista alusta. Lopulta Syyskuun 13. päivä, 36 päivää 

onnettomuuden jälkeen, miehet saatiin nostettua kaivoksesta maanpinnalle (Michael 

Useem ym. 2011). 

Golbornen toimet kriisin alussa olivat Useemin mallin kaltaisia, eli hyvin tyypillisiä 

johtajalle joka joutuu tekemisiin kriisin kanssa. Nämä teorian kohdat olivat 

aikaisempi kokemus johtamisesta, johtajan sijoitus organisaatiossa sekä luottamus 

itseensä. Golbornen halu ottaa vastuu oli sidoksissa aikaisempiin 

johtamiskokemuksiin vaikeiden tilanteiden johtamisesta. Golbornen vastuun 

ottamisen halukkuus oli riippuvainen hänen asemasta organisaatiossa, koska hänen 

mielestään hänen asemassaan oli parhaat edellytykset ratkaista kriisi. Kolmanneksi 
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Golbornella oli luottamusta siihen että hän on mielestään kykenevä hallinnoimaan 

työn kriisin loppuunviemiseksi, vaikka hänellä ei ollut kaikkea tarvittavaa teknistä 

tietämystä.  

Tässä kriisissä kävi kuten Useem määritteli, eli vaikka kriiseille voi olla etukäteen 

määrätty kriisijohtaja jonka vastuualueeseen kriisien hallinnointi kuuluu, tilanne ei 

etene jos kyseinen johtaja ei ole halukas ottamaan vastuuta ja toimimaan. Täten nyt 

syntyi johtamistyhjiö, kunnes joku oli halukas ottamaan vastuun ja ryhtymään 

johtamaan.  

Golborn teki tärkeitä kriisijohtajan toimia kriisin viemiseksi loppuun. Ensiksi 

Golborne keskittyi täysin päämäärään ja motivoi täten tiimiä. Toiseksi hän piti 

huolen siitä, että tiimin päätökset päämäärän saavuttamiseksi täytyivät olla päteviä, 

koska virheisiin ei ollut varaa. Kolmanneksi, koska aikaa ei ollut hukattavana, hän 

laati useita vaihtoehtoisia keinoja kriisin ratkaisemiseksi jotka säästivät aikaa ja 

paransivat onnistumismahdollisuuksia. Viimeiseksi hän piti huolen siitä että hänellä 

oli käytössä kaikki tarvittava tieto jota tarvitaan kriisin ratkaisemiseksi.  

Golborn täytti toimillaan kuva 4:n 12 kriisijohtamisen periaatetta, eli hänellä oli 

kokemusta, halu ottaa vastuu, kyky rakentaa tiimi sekä hän valitsi oikeat välineet 

kriisin ratkaisemiseksi.  

Golborn otti kriisissä myös huomioon kolmois-tulosvastuun mukaisesti eri 

sidosryhmät. Tärkeimpänä näistä sidosryhmistä oli sosiaalinen osa-alue, eli 

työntekijät ja heidän omaiset. Golborn järjesti omaisille tukea ja piti heidät 

ajantasalla pelastusoperaation edistymisestä. Työntekijät otettiin tietysti huomioon 

järjestämällä koko pelastusoperaatio heidän vuokseen. Taloudelliset seikat 

huomioitiin siten, että kriisi saatiin hoidettua loppuun ilman yrityksen joutumista 

konkurssiin kustannusten tai liiketoimintakiellon vuoksi. Ympäristönäkökannat taas 

huomioitiin niin, ettei ympäristölle koitunut kriisissä haittaa, esimerkiksi sinne 

päätyneiden myrkkyjen muodossa. 
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Kriisissä viestintä mediaan hoidettiin myös asiallisesti. Hurnsin teoriaosuudessa 

käsitellyt ohjeistukset toteutettiin malliikkasti. Julkisuuteen ei päässyt leviämään 

mitään virheellisiä huhuja epävirallisia kanavia pitkin, eikä median läsnäoloa estetty 

tai vältelty mitenkään. Medialle tiedotettiin faktoja sitä mukaan, kun niitä saatiin 

selville ja operaatio eteni. 

3.4 Brent Spar – Liittolaisten tärkeys kriisissä 

Brent Spar oli Shellin omistama kelluva öljyvarasto Pohjanmeren öljykentällä. 

Varasto oli rakennettu vuonna 1976, mutta vuoden 1991 jälkeen sitä ei oltu enään 

käytetty 5 vuoteen. Shell päätti hävittää tyhjänpanttina olleen rakennelman. Laki ei 

määrännyt rakennusta purettavaksi maalla, joten Shell teetätti tutkimuksia eri 

tavoista hävittää rakennus, ottaen huomioon erilaiset tekniset, turvallisuuteen ja 

ympäristövaikutuksiin liittyvät tekijät. Lopulta vaihtoehtoja oli neljä. Siirtää 

rakennelma maalle ja hävittää se siellä, upottaa rakennus niillesijoilleen mereen, 

purkaa rakennelma merellä tai hinata rakennus syvempiin vesiin ja upottaa sinne 

(Löfstedt & Renn 1997). 

Shell päätyi viimeiseen vaihtoehtoon, sillä sen kustannukset olivat alhaiset ja 

ympäristövaikutuksetkaan eivät olleet merkittäviä. Seuraavaksi parhaassa 

vaihtoehdossa, eli maalla purkamisessa, kustannukset olisivat olleet neljä kertaa 

suuremmat ja riski työntekijöille sattuvaan onnettomuuteen kuusi kertaa korkeampi. 

Myös ympäristön saastuminen olisi ollut mahdollista, mikäli rakennus olisi särkynyt 

kuljetuksessa rannikolla (Löfstedt & Renn 1997). 

Shell pyysi lupaa upottamiseen Iso-Britannialta, jonka aluevesille varasto oli 

tarkoitus upottaa. Lupa myönnettiin joulukuussa 1994, eikä yksikään Euroopan maa 

valittanut asiasta, joten Shell aikoi upottaa lautan toukokuussa 1995. Suunnitelmat 

menivät Shellin kaavailujen mukaan, kunnes Greenpeace puuttui asiaan ja valtasi 

Brent Sparin rakennuksen huhtikuun 30. päivä (Löfstedt & Renn 1997). 

Greenpeace vastusti lautan upottamista ja vetosi useisiin epäkohtiin. Heidän 

mukaansa syvänmeren ekosysteemistä ei tiedetty tarpeeksi, ja täten ei osattu ennustaa 
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mitä lautan upottaminen saisi siinä aikaan. Toinen syy Greenpeacen mukaan olivat 

Shellin upotushakemuksessa olevat epäselvyydet, nimettömät tutkimukset ja datan 

vähäinen määrä niissä. Kolmas syy oli ennakkotapauden pelko. Upottaminen saisi 

aikaan uusia upotuksia ja niiden ympäristövaikutukset alkaisivat kerääntyä ja kasvaa. 

Neljänneksi Greenpeace uskoi Brent Sparin purkamisen merellä olevan mahdollista 

ja täten parempi vaihtoehto upottamiselle. Viimeisenä syynä oli periaate minimoida 

jätteen syntymisen määrä ja pyrkiä kierrättämiseen. Greenpeacen mukaan Shell 

käytti tieteellisiä lausuntoja mereen upottamisen riskittömyydestä, ainoastaan 

peittämään ensisijaisen syyn joka oli Greenpeacen mukaan upottamisen halpuus 

(Löfstedt & Renn 1997). 

Greenpeacen valtauksen jälkeen kriisi alkoi syntymään. Greenpeace otti näytteitä 

rakennuksesta, arvioidakseen sen sisältämien raskasmetallien ja muiden myrkkyjen 

määrää. Näytteet otettiin väärin ja tästä seurasi suuresta yläkanttiin arvioidut 

pitoisuut myrkyissä ja rakennuksen sisältämän öljyn määrästä. Greenpeace esitti 

julkisuudessa arvioissa Brent Sparin sisältävän 5500 tonnia öljyä, kun Shellin omat 

arviot olivat 50 tonnia. Greenpeace kampanjoi näkyvästi mediassa Shelliä vastaan ja 

sai kansaa puolelleen. 9 toukokuuta Saksan hallitus esitti virallisen vastalauseen 

Ison-Britannian hallitukselle upotussuunnitelmaa vastaan. Koska vastalause tuli 

kuitenkin valitusajan jo päätyttyä, Iso-Britannian hallitus hylkäsi sen (Löfstedt & 

Renn 1997). 

Shell sai 23. toukokuuta laillisen oikeuden häätää Greenpeacen aktivistit Brent 

Sparilta, mutta mediamyllytys ei laantunut. Greenpeace keräsi politiikoilta 

allekirjoituksia syvenmeren upotuksia vastaan ja toukokuun 26. päivä 

konservatiiviset poliittiset ryhmittymät liittyivät vihreiden puolueiden kampanjaan, 

jonka tarkoituksena oli kuluttajien boikotointi Shellin bensa-asemia kohtaan. 

Boikotointi oli erityisen tehokasta Saksassa, Hollannissa ja osassa Skandinaaviaa. 

Kesäkuun 1. päivän mittauksien mukaan 74% Saksan väestöstä oli halukas 

boikotoimaan Shellin bensa-asemia (Löfstedt & Renn 1997).       

Kesäkuun 6. päivä Saksan ympäristöministeri Angela Merkel vaati julkisesti 

lopettamaan kaiken mereen upottamisen, mukaan lukien öljyvarastot ja lautat. 
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Samaan aikaan G7-maiden kokouksessa Helmut Kohl sanoi että Brent Sparin 

upottamisen vastustajina eivät ole pelkästään muutamat vihreät, vaan koko 

Eurooppa. Kriisi jatkui yhä, 16. kesäkuuta Greenpeace valtasi jälleen Brent Sparin ja 

nostivat julkisuuteen syytöksiä Shelliä kohtaan siitä, että Brent Spar sisälsi 

myrkyllisiä raskasmetalleja ja muita myrkkyjä, jota Shell olisi yrittänyt peitellä. 

Samana päivänä myös mielenosoittajat valtasivat Shellin päämajan Alankomaissa 

(Löfstedt & Renn 1997). 

Shellin tuotteiden boikotointi levisi Manner-Euroopassa, vahingoittaen Shellin 

tuottavuutta mutta myös imagoa. Shellin Saksan huoltoasemien bensamyynti oli 20% 

normaalia alempana ja 200 asemaa uhattiin hyökkäyksillä. 50 asemaa oli 

vandalisoitu ja kahta asemaa vastaan tehty polttopulloiskuja. Yhtä asemaa kohti oli 

ammuttu aseella. Greenpeace kampanjoi Saksassa ja pyysi naisia lähettämään kuvia 

lapsistaan Shellille, vedoten tulevaisuuden sukupolville upottamisesta tulevaan 

haittaan. Saksan Shell sai yli 11000 kirjetta jossa vastustettiin upottamista (Löfstedt 

& Renn 1997).  

Shellillä ei ollut monia liittolaisia kriisissä. Ison-Britannian hallitus yritti vedota 

Euroopan muihin maihin, nostaen esille sen faktan että tutkimusten mukaan 

upottaminen oli paras mahdollinen ratkaisu myös ympäristönäkökulmat huomioon 

ottaen. Faktat kaikuivat kuitenkin kuuroille korville. Muut öljy-yhtiot tukivat 

varovaisesti Shellin asemaa, mutta rakennusyritykset huomasivat tilaisuutensa 

tulleen ja yrittivät hyötyä tilanteesta kannattamalla Greenpeacen ehdotusta purkaa 

lautta merellä (Löfstedt & Renn 1997).  

Kesäkuun 20. päivä Shell lopulta antoi periksi vaatimuksille, ja julisti luopuvansa 

suunnitelmista upottaa Brent Spar. Ison-Britannian hallitus oli päätökseen pettynyt, 

sillä heidän mielestään Shellin olisi pitänyt upottaa Brent Spar, koska se oli 

tutkimusten mukaan riskittömin vaihtoehto hävittämiseen. Shell aloitti 27. kesäkuuta 

kampanjan maineensa pelastamiseksi. Shell osti 100:sta lehdestä kokonaisen sivun 

kokoisen mainoksen ja julisti siinä ”Me tulemme muuttumaan”. Shell pyyteli 

ilmoituksissa anteeksi virheitään Brent Sparia koskevissa toimissa, mutta pysyi yhä 

kannassaan jonka mukaan upottaminen olisi ollut ympäristön kannalta paras 
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vaihtoehto. Shell teetätti myös itsenäisellä yrityksellä selvityksen Brent Sparin 

säiliöiden sisällöstä. Selvitys valmistui syksyksi 1995 ja varmisti Shellin alkuperäiset 

selitykset säiliöiden sisällöstä todeksi. Greenpeace myönsi tehneensä virheen 

arvioidessaan säiliöiden sisällön määrää, mutta pysyi kannassaan jonka mukaan 

Brent Sparin upottaminen olisi ollut väärin (Löfstedt & Renn 1997). 
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Kuvio 10. Brent Sparin aikajana (Mukaillen (Grolin 1998)). 
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Miksi Shell hävisi taistelun Brent Sparista, vaikka faktojen mukaan upottaminen olisi 

ollut kaikista paras vaihtoehto? 

Yksi merkittävä syy oli epäonnistuminen kriisikommunikaatiossa ja täten liittolaisten 

saamisessa. Shellin ainut liittolainen kriisissä oli Ison-Britannian hallitus ja 

varovaisen neutraali kannatus muilta öljy-yhtiöiltä. Shelliä vastassa taas oli laaja 

rintama vastustajia; Greenpeace, muiden Euroopan maiden hallitukset, ensisijaisesti 

Saksan, eurooppalaiset kansalaiset ja kuluttajat sekä rakennusyhtiöt jotka yrittivät 

hyötyä kriisistä taloudellisesti. 

Greenpeace onnistui hankkimaan puolelleen liittolaisia laajasti ja myös ennalta-

arvaamattomista lähteistä. Purkutöitä tekevät rakennusyhtiöt eivät olleet 

Greenpeacen liittolaisia etukäteen, mutta he yhdistivät voimansa koska molemmat 

hyötyivät liittoumasta.  

Greenpeace oli näkyvästi läsnä mediassa, kun tv-kamerat kuvasit lautalla olevia 

mielenosoittajia. Greenpeace sai myös käytettäväksi paljon puheenvuoroja ja antoi 

hyökkääviä haastatteluita mediassa. Shellillä taas oltiin passiivisempia puolustajia ja 

pyrkivät joko vaikenemaan, tai vetoamaan faktoihin upottamisen hyödyllisyydestä 

(Grolin 1998).  
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Kuvio 11. Kriisin osapuolet ja liittolaiset. 

Nealen mukaan Shellissä päädyttiin teoriaosuudessa käsiteltyyn ryhmäajatteluun. 

Shell keskusteli aikeistaan upottaa Brent Spar, ainoastaan entuudestaan tuttujen ja 

turvallisten ryhmittymien kanssa. Shell jumittui ajatukseen siitä, että upottaminen on 

paras ratkaisu kaikelta kantilta katsottuna, sensijaan että se olisi konsultoinut 

erikoistuntijoita vaihtoehtoisista menetelmistä. Shell ei myöskään uskonut 

välttämättömäksi yrittää selittää mereenupottamista muilla keinoilla, kuin vetoamalla 

siihen että se on paras mahdollinen vaihtoehto (Neale 1997). 

Shell U.K:n silloinen toimitusjohtaja Chris Fay kommentoi myöhemmin 

haastattelussa ”Teimme asiat ehkä liiankin huolellisesti. Varmistimme kaikki 

tieteelliset seikat, varmistimme tekniset seikat, varmistimme erityisesti kaikki 

lainopilliset seikat ja ehkä voisi sanoa että tämä oli sisäänpäinajattelua. Emme olleet 

ottaneet huomioon ihmisten sydämiä ja tunteita” (Neale 1997). 

Nealen mukaan tärkeä opetus Brent Sparin tapauksessa, on ottaa huomioon muiden 

tahojen näkökannat. Shellin oli huomattava, että ympäristö ja luonto tarkoittaa eri 

asiaa eri ihmisille ja tahoille. Shell ei voinut siis enään luottaa pelkästään tutkijoiden 
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teknisiin näkökantoihin parhaista mahdollisista vaihtoehdoista, vaan huomioon oli 

otettava myös pehmeämmät arvot ja ihmisten mielikuvat, vaikka kovat faktat 

saattaisivatkin olla ristiriidassa näiden kanssa (Neale 1997). 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman tavoitteena oli ymmärtää johtajien vastuualueita kriiseissä. 

Tutkimusongelmaksi nousi kriiseissä toimivien johtajien ominaisuudet sekä heidän 

vastuualueet kriiseissä. 

4.1 Vastaus tutkimuskysymyksiin 

Teoriasta nousi esiin johtajan vastuukohteiksi kolme konkreettista osa-aluetta 

kriisitilanteen ollessa käynnissä. Kriisipaikalla tapahtuva käytännön johtaminen, 

viestiminen kriisissä toimivien osapuolien välillä ja viestintä ulkopuolelle, eli 

medialle ja tavallisille kriisistä kiinnostuneille ihmisille. 

 

Kuvio 12. Kriisijohtamisen osa-alueet. 

Nämä osa-alueet ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa, eivätkä irrallisia 

kokonaisuuksia. Paras kriisijohtaja on sellainen, joka pystyy toimimaan kaikkien 
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näiden osa-alueiden liitoskohdassa (Kuvio 12.). Talvivaaran tapauksessa Pekka 

Perältä löytyi konkreettista teknistä osaamista ja hän keskittyi johtamaan itse paikalla 

kriisiä, mutta unohti täysin viestinnän ulkopuolelle, jonka seurauksena Talvivaara sai 

kritiikkiä medialta ja kansan keskuudesta. Kuvan ytimessä toimivan johtajan pitäisi 

siis hallita kriisin teknisen hallinnan lisäksi mediataidot ja pystyä viestimään suurelle 

yleisöllekin kriisin keskeltä, niin turhalta kuin haastattelujen antaminen 

kriisitilanteessa saattaakin tuntuakin, kuten Perä haastattelussa totesi ”nyt hoidetaan 

vuoto, muu tulee sen jälkeen”. Perä johti kriisiä kuitenkin etulinjoista, mikä on hyvin 

tärkeää kriisin kanssa kamppailevien työntekijöiden moraalin kannalta. Chilen 

tapauksessa johto otti heti alkuun periaatteekseen vapaan tiedottamisen ja sai täten 

kiitosta avoimuudestaan. 

Fukushiman tapauksessa taas ei toiminut viestintä kriisissä toimineiden osapuolien 

välillä, toimijoita oli monta ja heidän byrokraattiset järjestelmänsä vaikeuttivat 

kriisin hoitamista. Tieto ei kulkenut sinne, missä sitä olisi tarvittu ja paikalla 

toimivan tiimin mielipiteet toimenpiteistä kriisin hallitsemiseksi erisivät pääkonttorin 

mielipiteistä. 

Suurissa kriiseissä hyväkään johtaja ei voi toimia yksin vaan hänellä on oltava oma 

tiimi, josta löytyy osaamista laidasta laitaan. Tämän tiimin rakentaminen on 

kriisijohtajan tärkeä rooli. Tiimi olisi hyvä rakentaa jo ennen kriisiä, mutta mikäli 

sellaista ei ole, niin se on muodostettava äkkiä kriisin käynnistyessä. Fukushiman 

tapauksessa toimi monta erillistä organisaatiota omine johtajineen ja byrokratioineen, 

kun järkevää olisi ollut ottaa heti kaikista organisaatioista paras asiantuntemus ja 

rakentaa yksi yhteinen osasto, joka ottaa vastuun toimenpiteistä kriisissä. Tiimin 

rakentaminen onnistui hyvin Chilen tapauksessa jossa jokaisella tiimiläisellä oli oma 

erikoistunut vastuualue sekä tehtävät. Tiimi oli myös tasa-arvoinen ja kaikkien 

tiimiläisten mielipiteet otettiin huomioon päätöksenteossa. 

Toimiakseen kriisitilanteessa ihanteellisella tavalla, johtajalla täytyy olla sekä 

opittuja että luontaisia ominaisuuksia. Kokemus tuo varmuutta ja tietoa toimia 

oikein, mutta johtajalta vaaditaan kriisissä muun muassa myös stressinsietokykyä 
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sekä kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa. Kriisien hallinta on aina yhteistyötä ja 

vastuuta on pystyttävä jakamaan oikeiden ihmisten kanssa. 

4.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Kriisitilanteessa toimivalta johtajalta tarvitaan tiettyjä ominaisuuksia, jotta hän 

pystyy hallinnoimaan vaativaa kokonaisuutta. Tärkeimpiä ominaisuuksia ovat halu 

ottaa vastuuta, joustaa tarvittaessa, kyky tehdä päätöksiä nopeasti, kyky kommikoida 

tehokkaasti, kyky analysoida kriisiä, sekä itseluottamus (Van Wart & Kapucu 2011). 

Tämä ilmeni erityisesti Chilen kaivosturman esimerkissä, missä johdolla oli Wartin 

ja Kapucun mainitsemat ominaisuudet ja kriisi saatiin hallintaan. Kriisin hallintaan 

saaminen vaikeutuu, mikäli jokin näistä ominaisuuksista puuttuu. Esimerkiksi mikäli 

johto ei kykene tekemään nopeita päätöksiä, niin kriisi voi pahentua ratkaisua 

odotellessa. Tämä taas ilmeni Fukushiman tapauksessa, missä johto ei halunnut tehdä 

vaikeita päätöksiä. Pahimmassa tapauksessa kriisi pääsee etenemään niin laajaksi, 

ettei sitä enään voida pysäyttää samoilla keinoilla, millä sen olisi vielä 

aikaisemmassa vaiheessa voinut tehdä. Tämäkin ilmeni Fukushiman tapauksessa, 

missä nopeat toimet olisivat voineet estää kriisin laajenemisen niin suureksi. 

Johdon on toimittava kentällä, havainnoiden itse kriisiä ja samalla motivoiden kriisin 

parissa työskenteleviä ihmisiä (Allen 2010). Tämän lisäksi johdon täytyy liikkua 

myös operatiivisen tason yläpuolella, jossa tarkastellaan ja hallitaan 

kriisikokonaisuutta laajemmin. Kriisissä täytyy huomioida myös nykypäivän media 

ja tiedon leviäminen. Johdon on siis kerrottava julkisuuteen kriisin etenemisestä, 

sekä toimista mitä kriisin hallitsemiseksi on tehty, ja tullaan tekemään. Oikea tieto 

suoraan kriisipaikalta estää vääristyneen tiedon leviämisen julkisuuteen (Jaques 

2012). Chilen kaivosturman kriisijohtaminen todisti, miten kriisikokonaisuutta 

voidaan hoitaa hyvin. Talvivaaran tapaus taas todisti miten median laiminlyöminen 

tuo kriisille ja täten organisaatiolle negatiivista julkisuutta. 

Julkisuudessa ja kriisinhallinnassa täytyy huomioida myös organisaation eettiset 

arvot. Johdon on siis arvioitava, millä hinnalla ja teoilla kriisiä voidaan hoitaa. 

Tehokkain tapa ei aina ole halvin tai imagon kannalta parhain vaihtoehto. Päätöksiä 
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on siis arvioitava kriisin aikanakin talouden, ympäristön ja sosiaalisten näkökohtien 

kannalta, eli kolmois-tulosvastuun kautta (Perrini & Tencati 2006). Tämän kohdan 

todisti Brent Sparin kriisi, missä asiantuntijoiden tehokkaimmaksi arvioima tapa ei 

ollutkaan lopputuloksen kannalta paras. 

Kriisitilanteissa on monia sidosryhmiä ja itsenäisiä toimijoita. Johdon täytyy 

huomioida nämä erilaiset ryhmät ja ymmärtää heidän motivaationsa ja perimmäiset 

päämäärät. Mikäli päämäärät ovat organisaatiolla ja itsenäisellä toimijalla samat, 

johto voi solmia tämän kanssa liittouman, jonka tavoitteena on molempien 

osapuolien hyöty. Tämäkin selvisi Brent Sparin tapauksessa, missä monet erilaiset 

toimijat huomasivat hyötyvänsä omalla tavallaan tietystä lopputuloksesta ja 

liittoutuivat Shelliä vastaan saavuttaakseen tämän yhteisen päämäärän. 

4.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Kriisitilanne on merkittävä ja vakava tilanne koko organisaation tulevaisuuden 

kannalta. Tämän vuoksi on tärkeää että tilanteessa vastuun ottaa sellainen henkilö, 

jolla on siihen paras pätevyys. Epäpätevä johto ei saa kriisiä hallintaan niin nopeasti 

kuin se olisi muuten mahdollista, tai pahimmassa tapauksessa saa toimillaan kriisin 

leviämään ja kasvamaan. Vastaavasti mikäli johto keskittyy ainoastaan operatiiviseen 

kriisinhallintaan ja täten laiminlyö sidosryhmät ja median, voi tuloksena olla 

mediakriisi joka heikentää organisaation imagoa. Tästä voi seurata tilanne, jossa 

organisaatio kärsii lopulta enemmän imagokriisin seuraamuksista, kuin 

alkuperäisestä kriisitilanteesta. 

Monimutkaisissa kriiseissä johdon aika ja asiantuntemus ei riitä kaikkeen 

tarvittavaan, joten on tärkeää muodostaa asiantuntijoista tiimejä johdon avuksi. 

Tiimit ottavat vastuukseen sellaisen osa-alueen, jonka asiantuntijoita he ovat. Tämä 

asiantuntijuus voi olla esimerkiksi teknistä osaamista tai henkistä tukea kriisin 

koettelemille ihmisille. Tiimit raportoivat osa-alueestaan johdolle ja antavat 

ehdotuksia siitä, miten kriisiä voitaisiin saada hallintaan heidän osa-alueellaan. 

Esimerkikki menestyksellisestä toiminnasta tiimien kanssa työskentelystä oli Chilen 

kaivosturman aikana (Michael Useem ym. 2011).  
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4.4 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksen tulokset eivät ole suoraan yleistettävissä kaikkiin kriiseihin, sillä 

kriisejä on monen laajuista ja tyyppistä. Kriiseissä erilaisten sidosryhmien läsnäolo 

vaihtelee. Myös olosuhteet ja kriisin luonne ovat jokaiselle kriisille omanlaisensa. 

Tutkimuksessa oli esimerkkeinä neljä kriisitapahtumaa, joista jokainen heijasti yhtä 

osa-aluetta ja sen hoitamista tai laiminlyömistä. Otanta oli siis kapea, mutta 

mielestäni nämä tapaukset kuitenkin havainnollistivat hyvin konkreettisesti johdon 

vastuuta ja toimia kriisitilanteissa. Tapauksissa tuli myös selvästi ilmi teoriassa 

käsitellyt alueet, kuten johtajalta vaaditut ominaisuudet tai sidosryhmien kanssa 

toimiminen. 

Menetelmänä dokumenttianalyysi oli tähän tutkimukseen sovelias käytännön syistä. 

Dokumenttianalyysissä on tärkeä arvioida lähteiden luotettavuutta. Tässä työssä 

käytetyt lähteet ovat luotettavia, sillä ne ovat tieteellisissä julkaisuissa alunperin 

julkaistuja tai julkisuudessa annettuja suoria haastatteluja tai kommentteja.  

Jatkotutkimuksen kannalta olisi kuitenkin hyvä saada mukaan myös henkilökohtaisia 

haastatteluja johtajien toimintatavoista ja ajatuksista kriisitilanteissa. Kahdella eri 

menetelmällä hankittu aineisto lisäisi aineiston monipuolisuutta. Haastattelussa 

pääsisi myös kysymään tarkempia kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten kriisitilanteita 

johtaneet henkilöt tekivät kriisitilanteissa päätöksiään. 

Jatkotutkimuksessa voisi selvittää haastattelujen avulla kriisissä toimineiden 

johtajien tekoja, päätöksiä sekä tunteita. Näin saataisiin myös ensikäden tietoa 

kriisitilanteiden johtamisesta sekä tilanteissa tehtyjen päätöksien taustatekijöistä. 

Kriisit voivat pahimmassa tapauksessa koskettaa suurta joukkoa ihmisiä, ellei peräti 

jopa koko maapalloa. Tämän vuoksi kriisijohtamisen tutkiminen, sen kautta 

kriisijohtamisen ja kriisihallinnan tehostaminen on tärkeää. 
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4.5 Omaa pohdintaa 

Kriisijohtaminen on aiheena erittäin mielenkiintoinen, sillä kriisitilanne rikkoo 

tutuiksi koetut rakenteet ja pakottaa toimimaan uudella tavalla. Kriiseissä on myös 

läsnä stressi sekä kiire jotka luovat lisäpaineita päätöksen teolle. Tutkimus tuotti 

lisätietoa johtajan toiminnan kolmikentästä, eli tasapainottelusta paikan päällä työn 

johtamisen, sisäisen sidosryhmien viestinnän sekä ulkoisen mediaviestinnän välillä.  

Aiheesta on vielä mahdollista tehdä paljon lisätutkimusta ja tämä on myös tärkeää 

sillä kriisitilanteessa oikein toimiminen on ratkaisevaa koko organisaation 

tulevaisuuden kannalta. Tässä tutkimuksessa esimerkkitapausten otanta oli hyvin 

suppea, esimerkkejä oli vain neljä tapausta ja ne kaikki olivat keskittyneet 

onnettomuudesta johtuvien kriisien johtamiseen ja Brent Sparin tapauksessa kriisi 

syntyi onnettomuuden mahdollisuuden pelosta. Kriisijohtamisessa on tärkeässä 

roolissa kulttuuri jossa toimia, tässä työssä jokaisessa esimerkkitapauksessa toimittiin 

eri kulttuurissa eli Suomessa, Japanissa ja Chilessä. Tätäkin näkökulmaa voisi tutkia 

enemmän, eli keskittyä kriisijohtamiseen jossain tietyssä yhdessä kulttuurissa.  
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