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Kaupungeissa on totuttu kulutustuotteiden, palvelujen ja avun hyvään saatavuuteen, eikä omatoiminen varautuminen 
välttämättä tunnu koskettavan omaa arkea. Erilaiset häiriötilanteet, kuten veden- tai energianjakelun katkokset, ovat 
silti mahdollisia.

Kaupunkilaisten ajatuksia varautumisesta
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kaupunkilaiset arvelevat sel-
viytyvänsä häiriötilanteista maaseudun asukkaita huonommin. He 
myös suunnittelevat toimintaansa häiriötilanteiden varalta har-
vemmin, ja esimerkiksi kotivaraa kaupunkilaisilla on vähemmän. 
Naiset ja nuoret nousevat esille ryhminä, jotka ovat kaikkein vähi-
ten varautuneita ja kokevat turvallisuustaidoissaan olevan eniten 
puutteita.1 

72 tuntia -varautumiskonsepti
72 tuntia -konsepti on suunniteltu vastaamaan urbaanin kansalaisen varautumistarpeeseen. Kotitalous on varautu-
misen perusyksikkö, ja omista turvallisuustaidoista, kodin paloturvallisuudesta ja kotivarasta huolehtiminen helpottaa 
arjen sujumista. Konsepti ohjaa varautumaan omatoimisesti 72 tunnin ajaksi: kolme vuorokautta on sekä viranomais-
ten että avustusjärjestöjen yleisesti tunnistama aikakehys, jossa omatoiminen varautuminen helpottaa suuresti autta-
mispainetta. 

72 tuntia -koulutukset

Keväästä 2017 alkaen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK kouluttaa 72 tuntia -varautumiskouluttajia. Koulutta-
jat opastetaan järjestämään lyhyitä, parin tunnin mittaisia koulutustapahtumia yhteisöissä, joissa 
kaivataan urbaanin varautumisen oppeja. SPEK vastaa koulutuksen ohella materiaalituotan-
nosta sekä some- ja verkkopalveluista. Konsepti on ideoitu yhteiskunnan huoltovarmuutta 
edistävässä Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnassa (ks. Lisätietoja).

72 tuntia -koulutuksessa opitaan esimerkiksi tunnistamaan sähköriippuvaiselle digiyhteis-
kunnalle tyypillisiä riskejä. Asuinpaikkakunnan ominaispiirteiden miettiminen puolestaan 
auttaa tunnistamaan lähiympäristön sää- ja liikenneriskejä. Lisäksi saadaan yleistä tietoa 
yhteiskunnan varautumisesta ja huoltovarmuudesta ja  mietitään omakohtaisesti perustar-
peiden (vesi, ruoka, lämpö, tieto) tyydyttämistä. Mikä tärkeintä, opitaan olemaan rohkeita 
toimijoita ja havaitaan, että jokainen voi tehdä jotakin.

72 tuntia -koulutuskonsepti on kehitetty yhteiskunnan huoltovarmuutta edistävässä Kotitalouksien omatoimisen va-
rautumisen toimikunnassa (KOVA), ja sitä on rahoittanut Huoltovarmuuskeskus. Työryhmään kuuluvat koordinaat-
torina toimivan SPEKin lisäksi Arktiset aromit, Huoltovarmuuskeskus, Hyötykasviyhdistys, Kalatalouden keskusliitto, 
Kotitalousopettajien liitto, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maaseutuvirasto, Mart-
haförbundet, Marttaliitto, Suomen Mehiläishoitajain Liitto, Suomen Metsästäjäliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, 
Paliskuntain yhdistys, Suomen Partiolaiset, Svenska Trädgårdsförbundet ja 4H. 

1 Heikki Laurikainen: Kotitalouksien varautuminen Suomessa – Puhelinhaastattelututkimus normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisesta. SPEK tutkii 13, 
Tuula Kekki ja Teija Mankkinen: Turvassa? Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 8/2016.

Etsitkö 
kouluttajaa? 

www.72tuntia.fi

mailto:aikku.eskelinen%40spek.fi?subject=
mailto:mia.kunnaskari@spek.fi
http://www.72tuntia.fi
http://www.spek.fi/kova-toimikunta
http://www.facebook.com/72tuntia/
http://www.72tuntia.fi

