
Puoliso

KotiKauppa

Työ-
paikka

Kaupan 
omistaja tilaa 

hyllyyn 
kotivaratavarat

Kaupan omistaja 
kouluttaa myyjät 
siihen mitä ovat 
kotivaratavarat

Myyjä 
asettaa 

tarjoukseen
tuotteita

Myyjä 
myy 

tuotteet

Kaupan omistaja 
huolehtii 

"varageneraattori
sta" tms., jotta 

pakkaset ei mene 
pilalle

Kaupan esillepanija 
huomioi listan 

tuotteiden 
esillepanossa, jossa 
tuotteet on helposti 

saatavilla.

Kaupan myyjä 
huomioi tuotteet 
niin että ne ovat 

helposti 
löydettävissä

Kauppias 
mainostaa 

varautumiseen 
liittyviä myynnissä

olevia asioita

Kaupan 
huoltovarmuudesta 
huolehtiminen

Tuotteiden 
tilaaminen

Kotivaratuotteiden 
esillepano, 
promootio ja 
myynti

Kertoo 
työpaikalla 
kavereille 

kotivarasta

Esihenkilöt käyvät 
työpaikalla 
keskustelua 
työpaikan 

varautumisesta

Aikuinen 
hankkii tietoa 

mitä 
kotivaraan 

kuuluu

Talouden 
aikuinen lukee 
uutisen, jossa 

kerrotaan 
kotivarasta.

Menee 
kauppaan tai 

tekee tilauksen
tarvikkeista

Kotitalouden 
aikuinen 
päivittää 

ostoslistaa

Kotitalouden 
aikuinen pääsee yli 

välttämiskäyttäytymi
sestä, sillä 72- 

varautuminen liittyy 
sodan pelkoon.

Tilaa 
verkkokaupasta 

puuttuvia 
tarvikkeita

Kotitalouden 
aikuinen 

tarkistaa mitä
jo kotona on

Kaapissa olevien 
tuotteiden 

seuranta - mitä 
päiväyksiä, mitkä 

pitää uusia

Perheen 
aikuinen 

tarkistaa mitä 
kotoa jo löytyy

dokumentin 
laatiminen 
siitä, mitä 
tarvikkeita 

löytyy

Perheen 
aikuinen 
googlaa 

kotivaralistan

Aikuinen 
tarkistaa, mitä 

varautumis- 
listasta 

puuttuu kotoa

Tilaa netistä 
spriikeitiiminen

käy kotivara- 
koulutuksen

Laittaa 
tavarat niin
että kaikki 

löytää

kotitalouden 
aikuinen laskee 

tarvittavan veden 
ja käteisen 

määrän

Kotitalouden 
aikuinen tekee

varautumis- 
suunnitelman

Kotitalouden jäsenet
katsovat mitä kotiin 
tarvitsee hankkia, 

missä ne säilytetään 
ja kuka hankkii 

mitäkin: työnjako

Aikuinen tekee 
päätöksen 

varautumisesta

Joku uusii
vesipullot

kotona

Kotitalouden 
aikuinen 

tekee 
ostokset

Kotitalouden 
aikuinen 

järjestelee 
kotiin tilaa 
tavaroille

Ison perheen 
aikuinen 

suunnittelee, 
miten 

varastoidaan 
tavarat

Kotitalouden 
aikuinen 

vastaanottaa 
tietoa ja harkitsee 

pitääkö sitä 
relevanttina

Aikuinen 
selvittää lisää 

asiasta ja 
hakeutuu esim. 
koulutukseen

Käyttää 
vanhentuvia 

elintarvikkeita 
pois

Aikuinen 
havaitsee
tarpeen

Lukee tai kuuntelee 
tarpeeseen 
havahduttavaa 
tietoa

Hankkii 
aktiivisesti 
lisätietoa ja 
suunnittelee

Listaa kodin 
puutteet

Tekee ostokset

Varastoi 
ostokset 
kotiin Ylläpitää 

ajantasaista 
kotivaraa

Rooleja

Kotitalouden 
aikuinen kertoo 

muille missä 
tavarat säilytetään

kotona.

Lapset miettivät,
mitä haluavat 
kotivaraan ns. 

omaksi 
mieliasiaksi

Aikuinen 
tiedottaa muitta
perheenjäseniä 

asiasta

Kotitalouden 
alaikäiset lapset 

kehoittavat 
ystäviään 

hankkimaan 
kotivaran

Kotitalouden 
aikuinen ja 

puoliso sopivat
työnjaosta.

Kotitalouden 
aikuinen 

sitouttaa lapset 
varautumissuun

nitelman

Kotitalouden 
muut jäsenet 

tiedottavat 
aikuista varan 

käytöstä ja 
tilanteesta

Alaikäiset 
lapset eivät 

syö kotivaraa 
etukäteen.

Kotitalouden 
muut oppivat

kotivaran 
käyttöä

Perhe 
keskustelee 

yhdessä 
varautumisesta

Toimijoita ja toimintaan
vaikuttavia henkilöitä

Konteksteja
(paikkoja, tilanteita)

Resursseja tai
helpontavia tekijöitä

Ongelmatilanteita tai
haasteita

Käyttäytymisiä

Jaettuja narratiiveja,
anekdootteja ja 
järkeilyjä

Rakenteistavia, 
jäsentäviä, rajoittavia 
tai ohjaavia tekijöitä

Prosesseja tai 
toimintamalleja

Myyjä

Kauppias

Kotitalouden
ostopäättäjä

Alaikäinen
lapsi

Kotitalouden 
toinen 
aikuinen

Esihenkilö

Turvallisuus- 
vastaava

Työntekijät

Huollettava - huolenpitäjä

H
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Perhe keskustelee 
ja muodostaa 
yhteisymmärrystä

Asiakkuussuhde

Kotitalouden
ostopäättäjä 
työroolissa

Työpaikka
tiedottaa
kotivarasta / 
kannustaa 
hankkimaan

alaissuhde

Työkaveri

alaissuhde

Työkaverit 
suunnittelevat 

yhdessä 
toimia.

Varautumis- 
suunnittelu
työpaikalla

Lapset tukevat 
varautumis- 
suunnittelua

Lapsi kertoo 
vertaisryhmälleen 
varautumisestaVertais- 

ryhmä
Kaveri

Aikuisten 
varautuneet 
ystävät

Aikuisten 
varautumattomat 
ystävät

"Varautuminen 
on panikointia"

Asunnon vapaa 
tila esim. 

vesikanistereille

Rahaa

Aika

"Luotan, että 
kaikki toimii"

"Ei ole 
mahdollisuutta 

varautua"

"Varautuminen on 
kansalaistaito"

Varautuminen koetaan 
pelokkuudeksi

Varautuminen 
kehystetään 
pelokkuudeksi

Organisaatiokulttuuri 
on varautumisajattelun 
vastainen

Vastuunkantaja

Perheellä tulehtuneet 
välit tai ei yhdessä 
sopimisen kulttuuria

Aikuinen

"Pidänkö 
varautumalla yllä 

pelkoa, vai 
suojelenko 

perhettäni?"

Tiedot ja ymmärrys 
organisaation 
varautumisen 
suhteesta sen 
toimintakykyyn

Fyysiset taidot: 
ruoanlaitto 
ilman 
kypsentämistä

Motivaatio: 
(epä)miellyttävyys

Varautumisen 
koettu helppous

Identiteetti: 
turvallisuus- 
tietoisuus?

Omia kykyjä 
koskevat 
uskomukset

Ruoanlaitosta
huolehtija

Raha

Tottumukset: 
onko kotivara 
osa normaalia 
elämää?

Sosiaaliset 
vaikutteet

Tärkeänä 
pitäminen 
(motivaatio)

Varautumisen 
hyödyllisyyttä 
koskevat 
uskomukset

"Kaikkeen ei voi 
kumminkaan 

varautua""

Kotitalouden ostopäättäjä hankkii kotivaran 
ja ylläpitää sitä

Ylläpitää 
ajantasaista 

kotivaraa

Ostaa
kotivaran 
kaupasta

Suunnittelee 
varautumista

Kohdekäyttäytyminen: 
Kenen täytyy 
tehdä mitä?

Osakäyttäytymiset: 
Mistä kohdekäyttäy-
tyminen koostuu?

Esihenkilöt ja 
työkaverit

Perheen- 
jäsenet

KauppiaatYstävät

Toimijat: Ketkä 
toiminta- 
ympäristössä 
vaikuttavat 
osakäyttäytymisiin?

Viranomaiset, 
72h- kouluttajat, 
järjestöt

Taloyhtiön 
turvallisuus- 
vastaava

Naapuri

Viranomai- 
set ja 

järjestöt

Yllä ja oikealla: Systeemikartta, johon olemme 
hahmottaneet kotivaran hankkimisen ja ylläpidon 

ilmiötä. Voimme palata tähän toimenpidesuunnittelun 
eri vaiheissa kysymään: Vieläkö ajattelemme näin? Jos 

toteutamme toimenpiteen suunnittelemallamme 
tavalla, miten järjestelmän eri osat reagoivat?

Alla: Karkeistettu systeemikartta, eli isosta kartasta 
poimitut elementit, joilla kuvaamme sidosryhmille (tai 

punaiselle joukkueelle) tärkeimpiä oletuksiamme 
kohdekäyttäytymisen koostumisesta ja siihen 

vaikuttavista toimijoista.


