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TURVATAAN YHTEISKUNNAN TOIMINTAKYKY

Terveyden-
huolto

Puhdas vesi

Lämpö

Sähkö

Tieto-
liikenne

Ruoka
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YHTEISKUNNAN KESKINÄISRIIPPUVUUDET

Tietojärjestelmäuhat

Verkkohyökkäykset

Logistiikan häiriöt

Sään ääri-ilmiöt

Energiapula

Vaaralliset tartuntataudit

Rikollisuus

Terrorismi

Elintarvike-
huolto

Kansalaiset

Kuluttajat Energia

Yritykset

Hallinto

Tietoverkot Media

Logistiikka



HUOLTOVARMUUS ELÄÄ AJASSA
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Kylmän sodan 
uhkakuvat 

1988

EU-
olosuhteet 

1995

Terrorismi 
2002

Globalisaatio 
ja verkosto-
talous 2008

Epävarmuuden 
ja konfliktien 
maailma 2013

Uusi huolto-
varmuus-

päätös 

VNp
1048/2018

Koronakriisin 
jälkeiset arviot
ja tarkastelut

Valmiuslaki
1552/2011 §12 ja §13

Laki huoltovarmuuden 
turvaamisesta
1390/1992

Valtioneuvoston päätös
1048/2018
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HUOLTOVARMUUSTYÖN PAINOPISTEET MUUTTUMASSA

MATERAALINEN VARAUTUMINEN

▪ Varastointi

▪ Tuotantovaraukset

▪ Investoinnit

▪ Tekniset järjestelmät

▪ Jatkuvuudenhallinta

▪ Häiriönsietokyky

▪ Yhteistoiminta

▪ Digitaalisuus

TOIMINTAVARMUUS 
JA RESILIENSSI



Huoltovarmuus- ja varautumistyötä eri 
tasoilla

Kansainvälinen

Kansallinen

Alueellinen

Paikallinen



TOIMINTAMME PAINOPISTEITÄ 2020-2023

Huoltovarmuuskeskus

Alueellinen varautuminen ja 
yhteistyö

Digitaalisen yhteiskunnan 
turvaaminen

Hiilineutraali Suomi

Logistiikkatoimintojen 
turvaaminen



VISIO JA HYÖTYTAVOITTEET
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Huoltovarmuuden kannalta kriittiset 
alueelliset toiminnot on turvattu erityisesti 

pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa 
eri toimijoiden yhteistyössä.

Alueen keskeiset toimijat tuntevat 
toiminta-alueelleen ominaiset 
riskit, osallistuvat niiden yhteiseen 
arviointiin ja ennakoivat 
yhteistoiminnassa 
toimintaympäristön muutoksia.

Kriittisten toimijoiden 
toimintakyky ja resilienssi
vahvistuu suhteessa alueellisiin 
riskeihin.

Yhteistoiminta ja tiedonvaihto eri 
tasojen ja toimijoiden välillä on 
nykyistä parempaa niin 
normaalioloissa kuin 
häiriötilanteiden aikana.

Alueellisen tason keskeiset toimijat ovat varautuneet yhdessä arvioituihin 
alueellisiin huoltovarmuusriskeihin ja niillä on kyky ja soveltuvat rakenteet 
toimia yhteistoiminnassa myös häiriötilanteen aikana.

Huoltovarmuuden alueellisen tason toimenpiteet ovat systemaattisia ja 
kansallisen tason kanssa yhteensovitettuja.

Alueellisesti kriittiset toiminnot, 
toimijat ja kohteet on tunnistettu 
maakunnittain. Alueellinen 
huoltovarmuus ja sen tavoitteet 
pystytään määrittelemään nykyistä 
tarkemmin.



Alkutuotanto

Elintarviketeollisuus

Kauppa ja jakelu

KOVA -toimikunta

Terveydenhuolto

Vesihuolto

Jätealan huolto-
varmuustoimikunta

Ilmakuljetus

Maakuljetus
- huolto-osasto
-henkilö-
liikenneosasto
- raideliikenneosasto

Vesikuljetus
- Satamajaosto

Teknologia

Metsä

MIL

Muovi ja kumi

Rakentaminen
- 5 aluetoimikuntaa

Kemia
- Tekstiili- ja varuste-
toimikunta TEVA

Voimatalous
- 5 aluetoimikuntaa
- Kaukolämpöjaosto
- Kotimaisten poltto-

aineiden jaosto

Öljy
- Maakaasujaosto

Rahoitusala

Vakuutus

Digi

- Kyberryhmä
- ICT-ryhmä

Media

HUOLTOVARMUUSKESKUS

HUOLTOVARMUUSNEUVOSTO

ELINTARVIKE-
HUOLTO

ENERGIA-
HUOLTO

TERVEYDEN-
HUOLTO

Huoltovarmuusorganisaatio muodostuu n. 1000 osallistujan yhteistoiminta-
ja asiantuntijaverkostosta - sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.

Huoltovarmuuskriittiset yritykset

Alueellisen varautumisen yhteistoiminta

LOGISTIIKKA FINANSSIALA TEOLLISUUS MUUT
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➢ Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä eri viranomaisten (AVI/ELY, kunnat), yritysten ja järjestöjen välillä 
ja harjoitellaan yhdessä.

➢ Kehitetään kriittisten toimintojen varautumista (mm. sähkön- ja lämmön sekä talousveden jakelu).

➢ Parannetaan kansalaisten valmiuksia toimia häiriö- ja poikkeusoloissa. Hyvä ohjeistus ja viestintä 
tärkeää.

Alue2030 -ohjelma: 
Kehittää eri hallinnon- ja toimialojen varautumisen ja huoltovarmuuden yhteensovittamista 
valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.

ALUEELLINEN JA PAIKALLINEN VARAUTUMINEN

Alueellinen ja kansalaisten oma varautuminen



➢ Valistunut kansalainen / 72H

▪ Omaehtoinen varautuminen

▪ Tiedotuskampanja 2019-2021, www.72tuntia.fi

➢ KOVA-toimikunta ja kansalaisjärjestöt

▪ SPEK, martat, 4H, partiolaiset, SPR, riista- ja kalamiehet, mehiläistuottajat, kotitalousopettajat, 
kotitalousnaiset, naisten valmiusliitto jne.

➢ HVK:n julkiset internet-sivut + somekanavat

▪ Julkaisut, tiedotus

▪ www.huoltovarmuuskeskus.fi

KANSALAISELLA ON VASTUU OMASTA VARAUTUMISESTAAN

Alueellinen ja kansalaisten oma varautuminen

http://www.72tuntia.fi/
http://www.huoltovarmuuskeskus.fi/


Alueellinen ja kansalaisten oma varautuminen



➢ Yhteistoiminta häiriötilanteen aikana? Suunnitelmallinen naapuriapu?

➢ Paikallisyhteisön materiaalinen varautuminen?

➢ Immateriaalinen varautuminen?

➢ Millainen turvallisuustoimija kansalainen voi olla paikallisyhteisössä?

PAIKALLISYHTEISÖT HUOLTOVARMUUSTOIMIJOINA?



FIKSUA HUOLTOVARMUUTTA YHDESSÄ.
VARMUUDEN VUOKSI.

huoltovarmuuskeskus.fi    | varmuudenvuoksi.fi


