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Mitä huoltovarmuudella Suomessa tarkoitetaan?

• Huoltovarmuus ei ole vain varmuusvarastoja

• Se on laaja-alainen, koko yhteiskunnan kattava toimintamalli

• Oleellista viranomaisten, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö

• Huoltovarmuutta ylläpidetään HVK:n johtamalla ja koordinoimalla verkostolla 
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Huoltovarmuus
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Riskit toteutuvat 
ja niihin 
varaudutaan 
eri aikajänteillä
(esimerkkejä 
vaikutuksista)
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Huoltovarmuus
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Digitaalisten yhteyksien 

ja järjestelmien poikkeamat

Sähkön jakeluhäiriöt

Digiturvalliset suojaukset, 

yhteyksien varajärjestelyt

Varavoima ja vaihtoehtoinen 

sähkönsaanti

Varastointi, omavaraisuus, 

tuotantovaraukset 

Hankinnat useista eri 

lähteistä

Materiaalien ja raaka-

aineiden saatavuushäiriöt

Tuotanto-ongelmat

Logistiikan/

toimitusketjujen häiriöt

Riittävän kapasiteetin 

varmistaminen

Vaihtoehtoiset 

toimitusketjut

Välittömät vaikutukset Viivästää toimintaa Pitkäaikaiset vaikutukset
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Huoltovarmuuden palvelulupaus

• Yhteiskunnan kaikkein tärkeimmät toiminnot voidaan ylläpitää 

riittävällä tasolla kaikissa tilanteissa

• Myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman 

häiriöttä.
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Painopisteet muuttuvat ajan mittaan

• Materiaalisen varautumisen merkitys perinteisesti suuri

• Välillä varastoja vähennetty, nyt riittävä taso jälleen 

keskustelussa

• Rinnalle noussut vahvasti yhteiskunnan 

toimintavarmuus ja resilienssi

• Kriittisen infrastruktuurin suojaaminen

• Digitaalinen turvallisuus

• Jatkuvuuden hallinta

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuus
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Lakisääteiset varastot edelleen tärkeitä

Tuontipolttoaineiden varastot vähintään 5 kk  

Leipäviljan varmuusvarastointi vähintään 6 kk 

• HVK kasvattaa parhaillaan varastoja 2,5 kk verran

• Kaupalliset varastot: maatilat, tukkuliikkeet, teollisuus

• Suomi ei varmuusvarastoi valmiita elintarvikkeita

• Kaupan toimintojen turvaaminen, elintarvikejakelu

Lääkkeiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden varastointi

• HVK, kaupalliset toimijat, sairaanhoitopiirit, apteekit 

(velvoitevarastointi) – 3 – 6 – ja 9 kk normaalikulutus

• Viranomaisten oma varautuminen

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuus

7 28.1.2023



HVK:n
keskeiset 
tehtävät

• Huoltovarmuusrahaston ylläpito 

ja käyttö esim. kriisirahoitukseen

• Materiaalinen varautuminen, 

varmuus-, turva- ja 

velvoitevarastointi

• Tilannekuvatyö päätöksenteon 

tueksi: analyysit, skenaariot ja 

ennakointi, kattaen myös 

kansainväliset arvoketjut

• Osallistuminen kansainväliseen 

varautumisyhteistyöhön (Nato, 

EU, Pohjoismainen)

• Valmiusyhteistyö ja valmius 

toteuttaa erityistehtäviä

Yhteistyöverkoston avulla

• Julkishallinnon ja 

elinkeinoelämän 

varautumistoiminnan yhteen-

sovittaminen

• Elinkeinoelämän varautumisen 

ja jatkuvuudenhallinnan 

tukeminen

• Harjoitukset, koulutus, yhteiset 

huoltovarmuusratkaisut
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HVK:n strategiset tavoitteet
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• Varastointi-

järjestelmän 

arviointi ja 

kehittäminen

• Pooli- ja muun 

sidosryhmä-toiminnan 

kehittäminen

• Ennakointi- ja 

analyysitoiminnan 

vahvistaminen
• Tilannekuva ja 

uhkaskenaariot > 

selkeämpi kokonaiskuva

• Ennakoinnin tiiviimpi 

liittäminen kriittisten 

toimialojen varautumisen 

suunnitteluun



Toimintamme painopisteitä 2020-2023

Huoltovarmuuskeskus

Alueellinen varautuminen ja yhteistyö

Digitaalisen yhteiskunnan turvaaminen

Hiilineutraali Suomi

Logistiikkatoimintojen turvaaminen



HVK:n organisaatio lokakuusta 2022 alkaen
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Materiaalinhallinta, 

projektienhallinta, 

pooliyhteistyö

Verkostoyhteistyö & 

sidosryhmät,

harjoitustoiminnan tuki

Varautumisen 

suunnittelu & seuranta 

(kehittäminen) 

Strateginen kehittäminen ja 
yhteispalvelut -osasto 

Operatiivinen osasto

Varautumisen 
suunnittelu ja 

ohjelma-
johtaminen

-yksikkö

Huoltovarmuus-
toimien 

toimeenpano 
-yksikkö

Verkosto-
yhteistyö
-yksikkö

Toimitusjohtaja

Tutkimus- ja analyysiosasto 



Huoltovarmuusorganisaatio tuo kriittiset toimijat yhteen  
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Uniikki yhteistyömalli



Liikenne- ja 

viestintäministeriö

Verkostomainen toimintaympäristö

Uniikki yhteistyömalli

Poolit ja 

Sektorit

Huoltovarmuus-

kriittiset yrityksetOhjaavat

viranomaiset

Julkinen sektori

Edunvalvoja-

tahot, esim. liitot

Puolustusvoimat

Pelastuslaitos

Työ- ja 

elinkeinoministeriö

Muut ministeriöt

KV-yhteisö

Pohjoismaat, EU, Nato, IEA, NordBER, 

OECD

ELY-keskukset

Aluehallinto-

virastot

VNK

Suomen 

Ympäristö-

keskus

ELVAR-

toimikunnat

Business Finland

Muut yritykset

Sisäministeriö

Ulkoministeriö

Puolustusministeriö

MMM

Strategiset 

kumppaniyritykset

Energia-

virasto

Marttaliitto,

Punainen Risti

SPEK, jne

Valmiuspäällikkö-

kokous

STM Elinkeinoelämä

ja järjestöt

Säteilyturvakeskus

Kyberturvallisuus-

keskus

Ilmatieteen-

laitos

Traficom

Väylävirasto

Tilastokeskus

Kansalaiset

Turvallisuuskomitea

Huoltovarmuusneuvosto

HVK



Suuri osa riskienhallinnasta yritysten vastuulla

• Jaettu yrityksen ja HVK:n vastuu

• Yhteiskunnan tarpeisiin perustuva kahden- ja monenkeskinen 

riskienhallinta

• Yrityksen omiin päätöksiin perustuva riskienhallinta (maine, kilpailukyky 

ja laatu, asiakasvelvoitteet)

• Yrityksen vastuu

• Regulaatioon ja muuhun ulkoiseen velvoitteeseen perustuva 

riskienhallinta

Elinkeinoelämän rooli keskeinen varautumisessa
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Poolit ja toimikunnat ovat linkki elinkeinoelämään

Poolien tehtävänä omalla toimialallaan:

• Seurata ja analysoida huoltovarmuuden tilaa

• Ylläpitää kriittisten yritysten listaa

• Tukea toimijoiden jatkuvuudenhallintaa ja seurata näiden varautumisen tilaa

• Tehdä esityksiä kriittisten materiaalien varastointitarpeista

• Tehdä varautumiseen liittyviä selvityksiä 

• Järjestää valmiusharjoituksia ja koulutustilaisuuksia

Elinkeinoelämän rooli keskeinen varautumisessa
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72 tuntia varautumissuositus kotitalouksille
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• 72 tuntia on kotitalouksille laadittu varautumissuositus.

• Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin 
kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

• Kyse on konkreettisista tiedoista, taidoista ja tarvikkeista, joita 
jokaisesta kodista tulisi löytyä.

• Varautumissuositus on viranomaisten ja järjestöjen 
yhteistyössä laatima ja sen ympärille on rakennettu 
koulutusjärjestelmä. Suomessa toimii lähes 400 
varautumiskouluttajaa, jotka pitävät yleisötilaisuuksia 72 
tunnin suosituksesta.

• 72tuntia.fi
72timmar.fi
72hours.fi



Toimintaympäristö 
haastaa 
huoltovarmuutta

Ajankohtaisia huomioita
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Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia

▪ HVK on seurannut Ukrainan kriisiä joulukuusta 2021 lähtien

▪ Huoltovarmuusorganisaation kanssa tehty laaja-alainen toimintaympäristön tilannekuvatyö pian 

kolmen vuoden ajan

▪ kattava tietopohja HVK:n asiantuntija-arvioille mahdollisista huoltovarmuusvaikutuksista

▪ Fokuksessa kriittisen toimintojen turvaaminen kriisi- ja häiriötilanteissa

▪ Olennaista (markkinoiden ja toimitusketjujen) sopeutuminen tilanteeseen sekä kyky rajata 

häiriön kesto ja vaikutukset minimiin

▪ Suomen yleinen varautumisen taso on hyvä, pohjautuen:

▪ Materiaalisen varautumisen velvoitteisiin ja käytänteisiin (velvoite-, turva- ja 

varmuusvarastot)

▪ kriittisten toimijoiden/infrastruktuurin kyvykkyyteen sietää ja torjua häiriöt (harjoitellut 

varautumisen menettelyt ja jatkuvuuden hallinnan osaaminen)

▪ Huoltovarmuusrahaston taseeseen

28.1.2023 Huoltovarmuuskeskus

Ajankohtaista huoltovarmuudesta
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Toimintaympäristön muutoksen nostamia huolia

• Energiakriisi, sähköpula ja hinnat

• Saksan teollisuuden riippuvuus Venäjän kaasusta

• heijastusvaikutukset Suomeen?

• Meriliikenteen häiriötön sujuminen

• Itämeri muuttumassa Nato-mereksi

• Suurvaltakamppailu / Euroopan riippuvuus Kiinasta

• Miten Kiina asemoituu jatkossa?

• Globaalit keskinäisriippuvuudet

28.1.2023 Huoltovarmuuskeskus

Ajankohtaista huoltovarmuudesta
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Logistiikka ja 
huoltovarmuus
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Logistiikan merkitys

Globaalin talouden mahdollistaja

Suomen huolto-
varmuuden perusta

Puolustusvoimien 
operaatioiden 
mahdollistaja

Yhteiskunnan toimivuuden edellytys, Oy Suomi Ab

Logistiikan huoltovarmuuden perusta on olemassa oleva, toimintavarma järjestelmä.
Varautumisen tavoite on turvata ao. järjestelmän toimivuus ja yhteiskunnan kriittiset kuljetukset myös 
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.



Liikenne ja logistiikka – varautuminen (VnP 1048/2018) 

VARAUTUMISEN ERITYISKOHTEET

• Infrastruktuurit: väylät, satamat, lentoasemat, logistiikkakeskukset, terminaalit , asemat, tieto- ja 

turvallisuusjärjestelmät…

• Kriittiset logistiset verkostot ja palvelut: energia-, elintarvike- ja terveydenhuollon sekä kriittisen 

teollisuuden logistiikka

• Henkilökuljetukset: etenkin työssäkäyntiliikenne

• Kaluston, ohjausjärjestelmien sekä ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys ja käytettävyys

Logistiikka ja huoltovarmuus
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Varautumisen painopisteet:

• merikuljetukset

• huoltovarmuuden kannalta kriittiset kotimaan kuljetukset

• sotilaallisen maanpuolustuksen tukeminen



Valmiuslaki

1. Varautumisvelvollisuus viranomaisille

2. Viranomaisten mahdolliset lisätoimivaltuudet poikkeusoloissa, 

esimerkiksi

• Eri kuljetusmuotojen polttonesteiden käytön säästö, 

ohjaus ja sääntely, säännöstely

• Satamien ahtauskaluston ja henkilöstön sijoittaminen

• Suomen alusrekisterin hallinta (max 6 kk)

• Kuljetusten ohjaus, rajoittaminen ja priorisointi
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Logistiikka

• Maa-, meri- ja ilmakuljetusten turvaaminen 

• Terminaalit, logistiikkakeskukset ja satamat yhteiskunnan 

toiminnan kannalta elintärkeitä kohteita

• Toimitusketju- ja kuljetusjärjestelmänäkökulma 

• Logistiikka2030-ohjelman tavoite: 

’Huoltovarmuudelle välttämätön logistiikka sietää 

häiriöitä ja toimii myös poikkeusoloissa’.

28.1.2023 Huoltovarmuuskeskus24
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Merikuljetukset ja satamat

Merikuljetusten kilpailukyvyn ylläpito 

• Suomi on saari, yli 80 % viennistä ja tuonnista kuljetetaan 

meritse, merikuljetusten korvaaminen muilla kuljetusmuodoilla ei 

onnistu

• Talvimerenkulun toimivuus, merenkulun osaaminen, Itämeri, 

laivaston ikä, laivakapasiteetin riittävyys poikkeusoloissa ja 

häiriötilanteissa…

Satamat

• Satamien erikoistuminen ja eriytyminen lastityypeittäin

• Varautumisen yhteistoiminta huoltovarmuuskriittisissä satamissa 

• Satamien kriittinen merkitys meri- ja maakuljetusten 

solmupisteenä
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Maakuljetukset, ilmakuljetukset
Maantie- ja raidekuljetukset 

• Kuljetusmuotojen tyypilliset roolit ja osuudet

• Liikennepalvelulain mukaiset varautumisvelvoitteet

• Raideliikenne

• yli 15 ajoneuvon omistavat tavara- ja henkilöliikenneoperaattorit

• VR-Yhtymällä historiallisista syistä hyvä varautumisen taso, jota on 
kehitetty vastaamaan paremmin myös arkipäivän häiriöihin

Ilmakuljetukset

• Henkilökuljetukset (esim. evakuointitilanne, ambulanssilennot)

• Lentorahti ja pikarahti, aikakriittiset tuotteet

• Liikennepalvelulain mukainen varautumisvelvoite

• Kotimainen lentoyhtiö

• Varautumisen painopisteenä Helsinki-Vantaan lentoaseman toiminnan 
jatkuvuus, Oulun, Tampereen ja Turun lentoasemien toiminta
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Ajankohtaisia teemoja logistiikan varautumisessa

COVID-19

Ukraina

Merenkulun toimivuus/ 
turvaaminen

Riittävä merikuljetusten 
HV-kapasiteetti

Liikenneverkon rahoitus

Case Laurila-Tornio-
Haaparanta

Kyberturvallisuus

Logistiikan digitalisaatio 
– kuljetusten turvallisuus

Raideliikenteen infra, 
solmukohdat ja 
materiaalinen 
varautuminen

Erikoisajoneuvot, 
selvitys/kartoitukset

Ilmastonmuutos/

Sään ääri-ilmiöt

Logistiikkakeskukset, 
maaliikenneterminaalit: 

mm. varavoima, 
sähkönsaanti

Energiamurros

Liikenteen vaihtoehtoiset 
käyttövoimat ja 

vaikutukset 
huoltovarmuuteen

Lääke- ja verikuljetusten 
logistiikka

Kehä III logistinen 
infrastruktuuri (väylät, 

energia, tietojärjestelmät, 
työvoima, turvallisuus…)

Logistiikka ja huoltovarmuus



Fiksua huoltovarmuutta 

yhdessä.

Varmuuden

vuoksi.

huoltovarmuuskeskus.fi varmuudenvuoksi.fi

28 28.1.2023 Huoltovarmuuskeskus


	Dia 1: Ajankohtaista huoltovarmuudesta ja logistiikasta
	Dia 2: Huoltovarmuus ja huoltovarmuuskeskus
	Dia 3: Mitä huoltovarmuudella Suomessa tarkoitetaan?
	Dia 4: Riskit toteutuvat ja niihin varaudutaan  eri aikajänteillä (esimerkkejä vaikutuksista)
	Dia 5: Huoltovarmuuden palvelulupaus
	Dia 6: Painopisteet muuttuvat ajan mittaan
	Dia 7: Lakisääteiset varastot edelleen tärkeitä
	Dia 8: HVK:n keskeiset tehtävät
	Dia 9: HVK:n strategiset tavoitteet
	Dia 10: Toimintamme painopisteitä 2020-2023
	Dia 11: HVK:n organisaatio lokakuusta 2022 alkaen
	Dia 12: Huoltovarmuusorganisaatio tuo kriittiset toimijat yhteen  
	Dia 13: Verkostomainen toimintaympäristö
	Dia 14: Suuri osa riskienhallinnasta yritysten vastuulla
	Dia 15: Poolit ja toimikunnat ovat linkki elinkeinoelämään
	Dia 16: 72 tuntia varautumissuositus kotitalouksille
	Dia 17: Toimintaympäristö haastaa huoltovarmuutta
	Dia 18: Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia
	Dia 19: Toimintaympäristön muutoksen nostamia huolia
	Dia 20: Logistiikka ja huoltovarmuus
	Dia 21: Logistiikan merkitys
	Dia 22: Liikenne ja logistiikka – varautuminen (VnP 1048/2018) 
	Dia 23: Valmiuslaki
	Dia 24: Logistiikka
	Dia 25: Merikuljetukset ja satamat   
	Dia 26: Maakuljetukset, ilmakuljetukset
	Dia 27: Ajankohtaisia teemoja logistiikan varautumisessa
	Dia 28

