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TIIVISTELMÄ

COVID-19 -pandemia ja sen moninaiset seurannaisvaikutukset – eli koronakriisi – on tuottanut poikkeuksellisia shokkeja mo-
nien aiemmin itsestään selviksi koettujen arkipäiväisten toimintojen jatkuvuudelle. Koronakriisi on asettanut suomalaisen 
huoltovarmuustoiminnan ensimmäistä kertaa sotien jälkeisen historiansa aikana todelliseen käytännön testiin. Onnistumisten 
ohella koronan ensimmäinen aalto osoitti kuitenkin myös kehitystarpeita huoltovarmuusjärjestelmälle.

Huoltovarmuusneuvosto päätti kokouksessaan 28.5.2020 käynnistää tarkastelun koronakriisin laajoista huoltovarmuusvaiku-
tuksista ja niiden kautta havaituista tärkeimmistä kehityskohteista. 

Tämä raportti kokoaa yhteen tarkastelun havainnot ja johtopäätökset. Tarkastelu perustuu huoltovarmuusorganisaatiolta kesä- 
heinäkuussa 2020 kerättyyn kyselyaineistoon. 

Raportissa aihetta käsitellään kahdeksan eri teeman puitteissa:

• Elinkeinoelämän rooli

• Kriittiset toimitus- ja arvoketjut

• Kotimainen tuotanto ja palvelut

• Materiaalinen varautuminen ja varastointi

• Valmiusorganisaatio ja viranomaisvastuut

• Toiminta Euroopan unionissa ja kansainvälinen yhteistyö

• Tilannekuva- ja tietoisuus sekä viestintä

• Huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö

 
Raportissa esitellään myös koronakriisin keskeisimmät huoltovarmuusvaikutukset ja tärkeimmät kehityskohteet tiivistetysti 
kunkin teeman osalta. Tämän käsittelyn pohjalta on tunnistettu seuraavat kehityskohteet suomalaisen huoltovarmuusjärjes-
telmän kehittämiseksi: 

• Viranomaisten päätöksentekokykyä tulee kehittää ripeyt-
tämällä päätösmekanismeja, rakentamalla valmiutta poi-
keta normaaliajan säädöksistä tilanteen niin vaatiessa ja 
luomalla varajärjestelyjä. 

• Viranomaisten tulee kehittää ohjeistuskykyään, jotta oh-
jeet ovat kansallisesti koordinoituja, kattavia, selkeitä ja 
oikea-aikaisia sekä vähimmäisvarautumisen kannalta riit-
tävän yksityiskohtaista ja toimijoiden käytännön varautu-
mista tukevaa. 

• Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta ja sopimuk-
sellinen varautuminen vaativat kehittämistä.

• Varmuus-, turva- ja velvoitevarastointi vaatii tehostamista 
ja edellyttää laajaa analyysi-, suunnittelu-, kehittämis- ja 
sääntelytyötä. 

• Suojavarusteiden saatavuus ja laatu tulee varmistaa kes-
kitetyllä hankinnalla ja varastointia tulee tehostaa. 

• Lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva lainsäädäntö vaa-
tii uudistamista ja lääkkeiden varmuusvarastointi roolien 
selkeyttämistä. 

• Tilannekuvan ylläpitoa ja jakamista sekä toiminnan har-
joittelua tulee kehittää. Terveydenhuollon tilannekuvaan 
tulee kiinnittää erityistä huomiota.

• Huoltovarmuusorganisaation poolien roolia ja tehtäviä 
elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöelimenä tulee 
tarkentaa. 

• HVK:n rooli vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa tulee 
selkeyttää ja päättää onko sillä operatiivinen rooli vai ei. 

• Suomen tulee olla aloitteellinen EU:n kriisivasteen ja va-
rautumiskyvyn rakentamisessa, samoin kuin yhteisten 
pohjoismaisten kyvykkyyksien luomisessa.

• Lainsäädännöllisiä ratkaisuja on syytä harkita useiden yllä 
mainittujen toimintalinjojen osalta, mutta samalla on tär-
keä pitää mielessä vapaaehtoisuuden ja positiivisten kan-
nustimien merkitys kestävän ja ketterän huoltovarmuus-
järjestelmän rakentamisen kannalta. Valtioneuvoston 
päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018) on syy-
tä päivittää tehdyn analyysin pohjalta.

Kehityskohteet on kuvattu tarkemmin raportin osassa Johtopäätökset.
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1. JOHDANTO

COVID-19 -pandemia ja sen moninaiset seurannaisvaikutukset – eli koronakriisi – on tuottanut poikkeuksellisia shokkeja mo-
nien aiemmin itsestään selviksi koettujen arkipäiväisten toimintojen jatkuvuudelle. Koronakriisi on asettanut suomalaisen 
huoltovarmuustoiminnan ensimmäistä kertaa sotien jälkeisen historiansa aikana todelliseen käytännön testiin.

Huoltovarmuusorganisaatio on Huoltovarmuusneuvoston näkökulmasta pärjännyt tuossa testissä varsin hyvin. Julkisen ja yk-
sityisen sektorin yhteistyö ja verkostot mahdollistivat läpi kevään säännöllisen sekä ajankohtaisen raportoinnin koronakriisin 
vaikutuksista elinkeinoelämälle. Tämä prosessi palveli myös kansallista päätöksentekoa. Myös Huoltovarmuuskeskus suoritti 
lakisääteisiä tehtäviään ammattitaitoisesti läpi kevään ensimmäisen korona-aallon. Esimerkiksi suomalaiselle huoltovarmuu-
delle elintärkeiden merikuljetusten turvaaminen matkustajalauttojen liikennöintiä tukemalla, jäi epäonnisten suojainhankin-
tojen saaman mediahuomion takia hyvin vähälle huomiolle.

Onnistumisten ohella koronan ensimmäinen aalto osoitti kuitenkin myös kehitystarpeita huoltovarmuusjärjestelmälle. Huol-
tovarmuusneuvosto1 teki koronakriisin alkuvaiheessa 17.4.2020 päätöksen, että kriisin aiheuttamaa tilannetta on tarvetta ana-
lysoida laajemmasta huoltovarmuusnäkökulmasta. Työ katsottiin parhaaksi aloittaa jo kriisin ollessa käynnissä. Tarkastelun 
painopisteistä ja toteutustavasta sovittiin Huoltovarmuusneuvoston kokouksessa 28.5.2020. Huoltovarmuusneuvosto päätti 
tarkastella ensisijaisesti huoltovarmuuden turvaamisen laajoja, periaatteellisia ja yhteiskunnan eri alojen läpi poikkileikkaavia 
kysymyksiä, joiden pohjalta olisi mahdollista tehdä ehdotuksia huoltovarmuustoiminnan kehittämiseksi siten, että suomalainen 
yhteiskunta on jatkossa entistä paremmin varautunut vastaaviin tilanteisiin.

Huoltovarmuuden tavoitteet ovat aiemminkin kehittyneet toimintaympäristön, yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muu-
tokseen mukautuen. Koronakriisin vastatoimet ovat opettaneet paljon suomalaisen varautumisen ja yhteistoiminnan tasosta. 
Hyvää kriisiä ei kannata hukata, vaan siitä tulee oppia mahdollisimman paljon kansallisen varautumisen ja huoltovarmuuden 
kehittämiseksi.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta 
välttämättömien taloudellisten toimintojen ja järjestelmien turvaamista vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa. 
Huoltovarmuuden turvaaminen perustuu lakiin ja asetuksiin sekä valtioneuvoston päätökseen huoltovarmuu-
den tavoitteista. Suomalainen huoltovarmuustoiminta kattaa yhteiskunnan perustoiminnan kannalta välttä-
mättömät kotimaiset infrastruktuurit, organisaatiot, rakenteet ja prosessit. Elintärkeitä aloja ovat esimerkiksi 
energian saatavuus, logistiikka, digitaaliset verkostot, lääke- ja terveydenhuolto, elintarvike- ja vesihuolto, sa-
moin kuin monet muut kriittisen tuotannon ja palvelujen alueet.

Tarkastelu perustuu laadulliseen kyselyaineistoon, joka koottiin nettipohjaisella lomakkeella aikavälillä 15.6.–17.7.2020. Kyse-
lylomake on tämän raportin liitteenä. Kysely tavoitti yhteensä 247 henkilöä, joista 51 vastasi kyselyyn vastausaktiivisuuden 
siten ollessa 21 %. Kyselyn ensisijaiseen kohderyhmään kuuluivat Huoltovarmuusneuvoston jäsenet (11 vastausta) sekä huol-
tovarmuusorganisaation2 poolien, toimikuntien ja jaostojen sihteerit ja alueellisen varautumisen yhteyshenkilöt (22 vastausta). 
Kaikilla vastaajille oli mahdollisuus jakaa kyselyä eteenpäin harkintansa mukaan oman organisaationsa sisällä, minkä johdosta 
vastauksia (14) saatiin lisäksi eri huoltovarmuusorganisaation toimijoilta, mukaan lukien poolitoiminnassa mukana olevilta 
yrityksiltä. Kysely osoitettiin lisäksi Huoltovarmuuskeskuksessa (HVK) työskenteleville poolien yhteyshenkilöille (4 vastausta).

Tarkastelun tausta-aineistoina on huomioitu huoltovarmuusorganisaation tilannekuvatuotteet sekä huoltovarmuuden turvaa-
mista poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta säätelevä laki huoltovarmuuden turvaamisesta 
(1992/1390) samoin kuin huoltovarmuustoiminnan toteutuksen strategisena kehyksenä tällä hetkellä toimiva valtioneuvoston 
päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018).

1. Valtioneuvoston nimittämään Huoltovarmuusneuvostoon kuuluu 22–26 jäsentä, joista vähintään puolet nimitetään elinkeinoelämän 
ehdotuksesta. Huoltovarmuusneuvoston tehtäviin kuuluu mm. ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata 
huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

2. Huoltovarmuusorganisaatio on verkosto, joka ylläpitää ja kehittää Suomessa huoltovarmuutta julkinen-yksityinen 
-kumppanuusperiaatteella. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921390
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921390
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181048
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181048
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Raportin tuottamiseen käytetty menetelmä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi3, jossa kerätty aineisto ohjaa vahvasti analyy-
sin tekoa; tutkittavasta tematiikasta pyritään muodostamaan tiivistetty kuvaus menettämättä aineiston informaatioarvoa. Ra-
portin laatimisesta vastasi Huoltovarmuusneuvoston sihteeri.

Kyselyn taustamateriaalina toimi oheinen tilannekuvakartta (kuva 1, sivu 10), joka on toukokuun 2020 kooste HVK:n vastaan-
ottamista tilannekuvaraporteista ja niiden pohjalta muodostetuista huoltovarmuuden yleisistä tilannekuvista koronakriisiin 
liittyen. Kartta kuvaa kriisin vaikutuksia siten kuin huoltovarmuusorganisaation toimijat ovat niitä raporteissaan kuvanneet. 
Karttaan ei ole lisätty ilmiöitä muista lähteistä. 

Ottaen huomioon, että koronakriisi on tämän raportin valmistuessa edelleen käynnissä, raportin tarkastelu on vahvasti sidon-
nainen tämänhetkiseen tilanteeseen ja kriisin ensimmäisten kuukausien aikana saatuihin kokemuksiin. Tarkastelussa keskity-
tään koronakriisin vaikutuksiin, kehitysehdotuksiin ja tilanteen pohjalta tehtävissä oleviin johtopäätöksiin. Raportti johtopää-
töksineen voi siten toimia tarvittaessa nopeana syötteenä viranomaissuunnittelulle ja poliittisille prosesseille.

Raportin eri teemojen alle kootut havainnot ja kehitysehdotukset eivät välttämättä edusta Huoltovarmuusneuvoston kantaa 
tai kyselyaineiston tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden virallisia näkemyksiä. 

3. Ks. esim. Sarajärvi & Tuomi (2018) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi: Uudistettu laitos
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2. ELINKEINOELÄMÄN ROOLI

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminnan toteutuminen  
ja tiedonvaihto huoltovarmuusasioissa

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyötä on perinteisesti pidetty Suomen kokonaisturvallisuusajattelun, samoin kuin huol-
tovarmuusajattelun, yhtenä suurimmista vahvuuksista. Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa huoltovarmuuden 
alalla on edistetty vakaasti vuosikaudet, lähinnä huoltovarmuusorganisaation sektori- ja poolijärjestelmän puitteissa. Koronakrii-
sin tuottamassa yllätyksellisessä käytännön tilanteessa, kun haaste oli paitsi luonteeltaan myös mittaluokaltaan poikkeuksellinen, 
yhteistyölle ei kuitenkaan kaikilla toimialoilla ollut olemassa valmiita sovellettavissa olevia malleja. Toimiva yhteistoimintamalli 
löytyi joillakin aloilla, mutta normaaliolojen käytännöt eivät antaneet kaikissa tapauksissa riittäviä valmiuksia toimia uudenlaises-
sa tilanteessa. Tämä korostui erityisesti kriisin alkuvaiheessa. Huoltovarmuusorganisaation antama väljä toimintakehys antoi jul-
kishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminnalle mahdollisuuden löytää ja kehittää yhteistyömalleja, mutta erityisiä käytännön 
valmiuksia ei kaikilla toimialoilla ollut valmiiksi olemassa tai niitä ei kyetty hyödyntämään tilanteen vaatimassa aikataulussa.

Toimialakohtaiset arviot yhteistyön toteutumisesta ovat monissa tapauksissa myönteisiä, mutta laajemmin katsottuna yhteis-
toiminnassa nähdään myös puutteita ja kehitettävää. Etenkin julkishallinnon lainsäädännön edellyttämässä varautumisvelvol-
lisuudessa ja yritysmaailman liiketaloudelliseen näkökulmaan perustuvassa poikkeusolojen varautumisessa nähdään runsaas-
ti yhteensovitettavaa. Tämä tarve on lisääntynyt etenkin toimialojen välisen kasvavan keskinäisriippuvuuden ja julkisen sekto-
rin ostopalvelujen myötä. Sen paremmin vapaaehtoinen kuin sopimuksellinen varautuminen eivät välttämättä nykyisellään 
näytä takaavan varautumiskykyä kaikissa tapauksissa. Lisäksi voidaan huomata, että yrityspuolella varautumisen ja valmiuden 
kyvykkyyksissä eri tyyppisten yritysten kesken voi olla varsin suuri hajonta. Yleisesti ottaen suurilla yrityksillä on ollut kyky mu-
kauttaa ja kehittää toimintaansa olosuhteita vastaaviksi, mutta pk-yrityssektorin roolina on monin paikoin ollut lähinnä sopeu-
tua noudattamaan maan hallituksen asettamia poikkeuslakeja ja ohjeistusta.

Toiminta kriisin aikana on nähty varsin viranomaislähtöiseksi. Viranomaisten ei ole riittävässä määrin nähty hyödyntäneen elin-
keinoelämän toimijoiden asiantuntijuutta ja verkostoja kansallisen huoltovarmuuden turvaamiseksi, vaan tämä on jäänyt lii-
aksi yritystoimijoiden oma-aloitteisuuden varaan. Tämä korostuu etenkin elinkeinoelämän mahdollisuuksien hyödyntämisessä 
henkilösuojavälineiden hankinnassa ja yritysten Kiina-yhteyksien hyödyntämisessä. Suojavarusteiden hankinnoissa globaaleil-
la markkinoilla toimivien suomalaisyritysten asiantuntemus nousi lopulta merkittäväksi tekijäksi esimerkiksi sertifioitujen suo-
javarusteiden hankinnassa ja logistiikassa, mutta vasta viiveellä. Samoin kyselyaineistossa nousi esiin, että yksityisen sektorin 
testaus- ja jäljityskapasiteetti olisi voitu valjastaa kriisin hoitoon. 
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Julkishallinnon ja elinkeinoelämän tiedonvaihto on yleisesti ottaen koettu varsin sujuvaksi, aktiiviseksi ja molemminpuoliseksi. 
Huoltovarmuusorganisaation nähdään tarjoavan hyvät ja luottamukselliset suhteet asioiden käsittelyyn. Täten on mahdollista 
tuottaa aidosti lisäarvoa kaikkien osapuolten toiminnalle. Ajantasaisen informaation saatavuus ja keskinäinen oppiminen näh-
dään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön yhtenä keskeisenä lisäarvona. Samaan aikaan viranomaisten ja elinkeinoelämän 
välisen tiedonvaihdon tietyissä erityiskysymyksissä on koettu viiveitä esimerkiksi koskien huoltovarmuuskriittisen työvoiman 
liikkuvuutta ja siihen liittyvää ohjeistusta.

Tiedonvaihto huoltovarmuuden alalla on koettu aktiiviseksi paitsi kansallisesti myös alueellisella tasolla. Huoltovarmuuden 
turvaamisen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä on käsitelty eri alueellisissa foorumeissa aluehallintovirastojen, ELVAR- ja 
valmiustoimikuntien sekä laajemmin pooliorganisaation puitteissa. Myös maakunnallinen turvafoorumi nousi esiin säännölli-
sen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän edustajat kokoavan tiedonvaihdon alustaksi. 

Huoltovarmuusorganisaation poolien merkitys elinkeinoelämän toiminnalle

Pooleja on perustettu pysyviksi yhteistoimintaelimiksi HVK:n yhteyteen yhteistyöosapuolien kuten toimialajärjestöjen kanssa 
tehdyillä sopimuksilla. Laajasti ottaen poolien tehtävänä on yhdessä alan yritysten kanssa seurata, selvittää, suunnitella ja val-
mistella toimenpiteitä oman alansa huoltovarmuuden kehittämiseksi. Yritykset osallistuvat poolin järjestämään toimintaan 
vapaaehtoisuuteen perustuen ja kilpailusääntöjä noudattaen. Poolien rooli ja mandaatti on yleisellä tasolla määritelty laissa 
1992/1390 huoltovarmuuden turvaamisesta. Käytännössä poolit jakavat informaatiota mahdollisista ja vallitsevista 
häiriötilanteista ja varautumismenettelyistä. Varautumisen ja yhteistoiminnan harjoittelu on keskeinen osa poolityötä.

Poolien rooliksi koronakriisissä on muodostunut erityisesti yrityskentän tilannekuvan välittäminen hallinnon suuntaan sekä, 
vähemmässä määrin, viranomaisten ohjeistuksen tulkinta ja välittäminen yrityksille sekä joissakin tapauksissa yritysten ohjeis-
taminen. Vaikka poolien ja toimikuntien poikkeustilanteen roolit ovat varsin kevyet, tietyiltä osin koronakriisi on osoittanut 
valmiin huoltovarmuusorganisaation ja erityisesti pooliorganisaation vahvuuden. Poolien merkitys elinkeinoelämän toiminnal-
le koetaan tärkeäksi etenkin ajantasaisen ja luotettavan tilannekuvan muodostamisessa. Elinkeinoelämän ja huoltovarmuusor-
ganisaation yhteistoiminta poolien kautta on organisoitu varsin suunnitelmallisesti. Eräillä aloilla (erityisesti energia- ja elintar-
vikehuoltosektoreilla) yhteistoiminta pooliorganisaation puitteissa on koettu erittäin toimivaksi ja toimintojen jatkuvuuden 
kannalta keskeiseksi. Kyselyaineiston perusteella kaikilla aloilla pooleja ei kuitenkaan ole täysimääräisesti hyödynnetty linkkinä 
viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. 

Kuva 2: Huoltovarmuusorganisaatio

Huoltovarmuusneuvosto

Huoltovarmuuskeskus

HUOLTOVARMUUSORGANISAATIO

Alueellisen varautumisen ELVAR-toimikunnat (5)

Elintarvike- 
huolto

Energia- 
huolto Logistiikka Terveyden- 

huolto Finanssiala Teollisuus Muut

Alkutuotanto

Elintarvike- 
teollisuus

Kauppa ja jakelu

> Kotitalouksien 
omatoimisen 
varautumisen 

toimikunta

Voimatalous

> Aluetoimi- 
kunnat (5) 

> Kaukolämpö-
jaosto 

> Kotimaisten polt-
toaineiden jaosto

Öljy 
> Maakaasujaosto

Ilmakuljetus

Maakuljetus

Vesikuljetus 
>Satamaryhmä

Terveydenhuolto

Vesihuolto

> Jätealan  
huoltovarmuus- 

toimikunta

Rahoitushuolto

Vakuutus

Kemia
Metsä

Puolustus
Rakennus 

> Aluetoimikun-
nat (6)

Teknologia
Muovi ja kumi

> Tekstiili- ja  
varustetoimikunta

Media

Digitaalinen 
yhteiskunta

Yksityinen 
turva-ala

SEKTO
RIT

PO
O

LIT
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Toimialakohtaisia havaintoja 

Energia-alalla julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminta saatiin tehokkaasti käyntiin ennalta laaditun ohjeistuksen ja 
hyvän huoltovarmuusverkoston avulla niin voimahuollon kuin polttoainepuolenkin osalta. Poolit on koettu erittäin tärkeiksi 
paitsi varautumisen myös kriisiajan yhtenäisen tiedonkulun kannalta. Yhteydenpito toimii matalalla kynnyksellä ja vuorovai-
kutus on luontevaa. Yhteistoiminnassa on pyritty parhaaseen lopputulokseen tehokkuus ja kustannukset huomioiden. Yhteis-
työ vastuuministeriön, HVK:n ja poolien kesken on ollut saumatonta ja toisten työpanosta kunnioittavaa. Tiedonkulku sekä 
tilannekuvan muodostaminen ja välittäminen on koettu tehokkaaksi ja kaikkia osapuolia hyödyttäväksi. 

Elintarvikehuollossa elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistoiminnan jo aiemmin luotu perusta osoittautui varsin toimivak-
si. Kotimaisen ruoantuotannon merkitys on laajalti ymmärretty koronakriisin aikana. Elinkeinoelämän rooli ja yritysten toimin-
nan jatkuvuuden takaaminen ovat olleet avainasemassa. Elintarviketeollisuus on hoitanut jatkuvuudenhallintansa hyvin, ja 
erityisesti foodservice-ala on joutunut venymään monessakin mielessä äärimmilleen. Epäonnistumisen mahdollisuus olisi ollut 
suuri ilman elinkeinoelämän mittavaa osallistumista elintarvikehuollon turvaamiseen yhteistyössä julkishallinnon kanssa. Elin-
tarvikehuoltosektorin poolit tekivät koko tilanteen ajan lähes päivittäistä yhteistyötä tilanteen hoitamisessa. Näin koko elintar-
vikeketju pellosta pöytään kyettiin turvaamaan tehokkaasti. Suomi onnistui elintarvikehuollon turvaamisessa erittäin hyvin ja 
myös alun hamstraustilanne kyettiin hoitamaan siten, ettei merkittäviä vaikutuksia ruoan saatavuuteen tullut missään vaihees-
sa (pl. muutamat eniten hamstratut tuotteet). Poolit keräsivät myös elintarvikehuoltoa koskevia havaintoja maista, joissa ko-
ronakriisi oli edennyt Suomea pidemmälle. Näiden avulla mallinnettiin lyhyen aikavälin skenaarioita koronakriisin etenemises-
tä ja sen mahdollisista vaikutuksista elintarvikehuoltoon, Elintarvikehuoltosektorin poolit toimivat siis varsin onnistuneesti 
tiedon kokoajana ja välittäjänä eri verkostojen välillä. 

Lääkealalla lääkeviranomaisten ja alan elinkeinoelämän (tukut, apteekit, sairaala-apteekit, yritykset) välinen yhteistyö lääkkei-
den saatavuuden turvaamiseksi on ollut poikkeuksellisen tiivistä, samoin elinkeinoelämän eri toimijoiden välinen yhteistyö. 
Tiivis yhteistyö on ollut olennaista lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi pandemian aikana. Yhteistyö on perustunut toimi-
joiden muutoinkin säännölliseen yhteydenpitoon, jota on tiivistetty pandemian aikana. Yhteistyön ansiosta lääkkeiden saata-
vuus Suomessa on pandemian ensimmäisen aallon aikana ollut hyvä. HVK:lla on ollut merkittävä rooli Suomeen tulevien, ih-
misten terveyden ja terveydenhuollon toiminnan turvaamisen kannalta elintärkeiden lääkekuljetusten turvaamisessa (meri-
rahdin turvaaminen ja lääkekuljetusten priorisointi laivoilla) ja tietyissä varmuusvarastoon tehdyissä hankinnoissa. Tehohoidon 
lääkkeiden osalta osalla yrityksillä oli varsinkin pandemian alkupuolella vaikeuksia saada sairaaloista tietoa niiden lääketarpeis-
ta ja muuttuvista hoitokäytännöistä, joihin lääkkeiden riittävyys tulisi turvata.

Terveydenhuollon (laajemmin myös sosiaali- ja terveydenhuollon) valmiussuunnitelmia on viime vuosina edistetty relevan-
teiksi katsotuilla aloilla viranomaisten ja toimijakentän yhteistyönä. Käytännön tilanteessa huoltovarmuusyhteistyö julkisen 
sektorin ja yksityisen palveluntuotannon välillä ei kuitenkaan ole näyttänyt toteutuvan riittävän tehokkaasti ja poolitoiminta 
on kriisin aikana jäänyt näkymättömäksi.

Logistiikan osalta voitiin osittain käyttää hyväksi normaalioloissa luotuja huoltovarmuusorganisaation toimintaverkostoja, mut-
ta käytännön toimintamallit luotiin pääosin kriisitilanteen seurauksena, viranomaisten ohjeistusten tuella. Yritysten, virastota-
son ja ministeriötason koordinaatio on koettu pääosin toimivana. Poolitoiminta on ollut suurelta osin varautumista taustoitta-
vaa keskustelua ja suunnittelua sekä organisoinnin ja vastuiden pohtimista. Keskeisimpänä toimenpiteenä voidaan nähdä HVK:n 
ylläpitämä tappiokorvausmuotoinen tuki-instrumentti kriittisen merirahdin turvaamiseksi. Poolien tekemä tilannekuva koro-
nakriisin aikana oli merkittävä tiedonlähde elinkeinoelämältä viranomaisten suuntaan, mutta vastaavasti viranomaisten rea-
gointi näihin viesteihin nähtiin osin hitaana. Rajoitustoimenpiteet vähensivät alan kysyntää radikaalisti, ja samalla viranomais-
ten keskitetyt ohjeet, toimet ja viestintä taloudellisista tukitoimenpiteistä koettiin osin puutteellisiksi. Alan yritysten aktiivisuu-
den taso poolitoiminnassa on ollut hyvin vaihteleva.

Media-alan yhtiöiden tueksi normaaliaikana luotu yksityisen ja julkisen sekä järjestöpuolen toimijoiden verkosto osoittautui 
toimivaksi. Samalla on luotu käytäntöjä, joita on nyt voitu testata oikeissa kriisiolosuhteissa. Koronakriisi on paljastanut, että 
kriisissä julkishallinnon puolelta on mukana hyvin monia ministeriöitä ja muita viranomaisia, joihin ei ole vielä olemassa luon-
tevia yhteyksiä. Poolit tuottavat valtavasti tietoa, mutta ne joutuvat pääosin toimimaan julkisten lähteiden ja yrityksistä kerää-
mänsä tiedon varassa. HVK:n aktiivisemmalle roolille on tässä mielessä tilausta. Mediapoolin merkitys poolin jäsenille kriisin 
aikana on toimijoilta saadun palautteen valossa osoittautunut tärkeäksi. Poolin toiminta on myös noteerattu laajasti kansain-
välisessä mediassa. Pooli on toiminut koordinaatiopisteenä, joka on yhtäältä hankkinut tietoa hallituksen ja muiden viranomais-
ten päätöksistä ja niiden soveltamisesta ja toisaalta tiedottanut näistä asioista jäsenyrityksiä. Lisäksi kriisin aikana on kerätty 
tietoa toimialan tilanteesta, haasteista ja tarpeista, ja tätä tietoa on välitetty eteenpäin hallintoon. Välitetyn tiedon hyödyntä-
misestä tai sen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä ei ole kuitenkaan vastavuoroisesti saatu tietoa. Lisäksi yksityiskohtaista tietoa 
hallituksen ja viranomaisten päätösten soveltamisesta on saatu vain omien kanavien, ei huoltovarmuusorganisaation kautta. 
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Vesihuollon osalta yhteistoiminta vesihuollolle kriittisten materiaalien ja palveluiden tuottajien kanssa on toteutunut pääsään-
töisesti hyvin, joskin joidenkin toimijoiden osalta olisi toivottu aktiivisempaa tiedonvälitystä tilanteen vaikutuksista materiaa-
lien ja palveluiden saatavuuteen. Vesihuoltolaitosten tarpeet ja merkitys yhteiskunnan toiminnalle tunnistettiin pääsääntöi-
sesti hyvin ja otettiin huomioon palveluntarjoajien taholta. Myös yhteistoiminta vesihuoltolaitosten ja viranomaisten välillä on 
ollut sujuvaa ja toimintaa tukevaa. Vesihuoltopoolilla on ollut aktiivinen rooli tiedonvälittäjänä vesihuoltolaitosten, viranomais-
ten ja kriittisten materiaalien ja palveluiden tuottajien välillä. Pooli on tuottanut päivittyvää ohjeistusta ja järjestänyt webinaa-
reja vesihuoltolaitosten tukemiseksi sekä välittänyt tietoa vesihuoltolaitosten tarpeista viranomaisille. Vesihuoltolaitokset ovat 
kuitenkin kaikilta osin vastanneet itse omasta toiminnastaan.

Finanssialan osalta huoltovarmuusorganisaation yhteistoiminnan koetaan sujuneen hyvin. Tilannekuvaa ja alan toiminnan 
kannalta tärkeää tietoa on saatu kerättyä ja muodostettua sujuvasti. 

Yksityisellä turva-alalla on merkittävä rooli huoltovarmuuskriittisten kohteiden suojaamisessa. Osana huoltovarmuudellista 
yhteistyötä toimialalla on myös odotuksia sen suhteen, että HVK kykenee tuomaan esille alan erityisiä haasteita muille viran-
omaisille. Toimialan näkemysten mukaan näitä odotuksia ei ole kyetty täyttämään.

Tärkeimmät kehityskohteet

Huoltovarmuusorganisaation toimijoiden kesken vallitsee laaja yhteinen näkemys siitä, että viranomaisten ja elinkeinoelämän 
on ehdottoman tärkeä kerätä yhdessä opit pandemian ensimmäisen aallon ajalta yhteistoiminnassa havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi sekä tarpeellisiksi ja toimiviksi osoittautuneiden toimintamallien hyödyntämiseksi tulevissa kriisitilanteissa. Tii-
vistä yhteistyötä ja pandemian aikana syntyneitä mekanismeja ja toimenpiteitä tulee pystyä tulevaisuudessa hyödyntämään 
paitsi poikkeus- myös normaalioloissa. Ennakoivat toimintamallit ovat tärkeitä, jotta huoltovarmuus voi olla askeleen edellä 
yhteiskunnan toimintakyvyn varmistamiseksi.

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon osalta on paikannettavissa useita mahdollisia kehittämis-
kohteita, jotka koskevat etenkin viranomaisten päätöksentekokykyä ja ohjeistusta, resurssien yhdistämistä, huoltovarmuusor-
ganisaation kehittämistä, kustannustehokkuutta ja harjoitustoimintaa. 

Viranomaisten päätöksentekokyvyn kehittämiseksi nähdään tarpeita parantaa päätösmekanismien ripeyttä samoin kuin val-
miutta poiketa normaaliajan säädöksistä, jotta mahdollisia määräaikaisia poikkeuksia voitaisiin tarvittaessa toteuttaa nopeal-
lakin aikataululla. Myös päätöksenteon varajärjestelyt olisi syytä huomioida.

Viranomaisohjeistuksen osalta korostuvat näkemykset siitä, että ohjeistuksen tulisi olla kansallisella tasolla koordinoitua, kat-
tavaa, selkeää ja oikea-aikaista sekä vähimmäisvarautumisen kannalta riittävän yksityiskohtaista ja toimijoiden käytännön va-
rautumista tukevaa. Tästä esimerkkinä voidaan mainita kansalliset toimintaohjeet lentokentille ja henkilöliikenteen satamiin, 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla puolestaan ohjeistus yksityisille palvelun tuottajille. On huomionarvoista, että elinkeinoelä-
män toiminta etenkin poikkeusoloissa perustuu pitkälti viranomaisohjeistukseen, ja tällöin myös oikeudellisen perustan tulisi 
olla yksiselitteinen. Julkishallinnolta odotetaan ennakoivaa päätöksentekokykyä ja tehokasta, yhtenäistä tiedottamista. 

Resurssien yhdistämistä tulisi jatkossakin tukea viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä. Toimet huoltovarmuuden turvaami-
seksi on rakennettava yhteistyössä siten, että toimialan asiantuntemus ja ymmärrys poliittisten päätösten merkityksestä toi-
mialan muutoksiin voidaan ottaa huomioon ennakoiden. Erilaisten työryhmien ja ad hoc -foorumien kokoonpanoa tulisi poh-
tia avoimesti, jotta toimialojen erityisosaamiset saadaan paremmin käyttöön ja siiloutumista vältetään. Esimerkiksi kotimaisten 
yritysten kyvykkyyksiä huoltovarmuuskriittisten materiaalien ja palvelujen luomisessa on hyödynnettävä nykyistä tehokkaam-
min. Tässä suhteessa koronakriisi on nostanut esiin varsinkin terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden saatavuuden. Haaste 
on koskenut paitsi sosiaali- ja terveysalaa myös huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiä ja esim. elintarviketurvallisuutta. 
Tältä osin nähdään tarvetta rakentaa tehokkaita kaupallisiin sopimuksiin ja tuotantovarauksiin perustuvia varautumismalleja. 
Samoin nähdään tärkeäksi saada aikaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä ja vuoropuhelua HVK:n ja julkisen sektorin hankintayk-
siköiden asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän kesken. Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoiminnassa nähdään kehitettä-
vää myös tartuntatautitapausten jäljittämistyön aloittamiseksi työpaikoilla.

Huoltovarmuusorganisaation kehittämisen kannalta pidetään tärkeänä, että poolien rooli ja tehtävät elinkeinoelämän ja vi-
ranomaisten yhteistyöelimenä kriisien aikana tarkennetaan koronakriisistä saatujen kokemusten pohjalta. Samoin tehtävän 
suorittamiseen tarvittavat resurssit tulisi turvata. On tärkeä samalla säilyttää pooliorganisaation ketteryys muuttaa toimintaan-
sa tilanteen mukaan. Ylipäänsä poolien toiminnasta tarvitaan yhtenäisempi näkemys ja perusperiaatteet, joita toteutetaan 
koko huoltovarmuusorganisaation toimesta. Toimintaympäristön muutoksen katsotaan edellyttävän poolirakenteen  
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modernisointia, jotta työskentely olisi jatkossakin motivoivaa ja tuloksellista. Huoltovarmuuden on elettävä ajassa ja oltava 
ketterä muuttumaan toimialan mukana. Tiiviimpi yhteistyö kokonaisturvallisuuden keskeisten toimijoiden (kuten valtioneuvos-
ton tilannekeskus ja turvallisuuskomitean sihteeristö) voisi olla tarpeen.

Kustannustehokkuuden takaamiseksi tarvitaan toimintamalleja, joissa liiketoiminnasta tehdään jo lähtökohtaisesti kriisi- ja 
häiriösietoista. Varautumisessa tulisi keskittyä niihin asioihin, joissa kustannukset ovat oikeutettuja tai vähäisiä, mutta hyöty 
poikkeustilanteessa merkittävä. On vältettävä toimia, joissa varautumisen kustannus on pitkässä juoksussa suurempi kuin to-
teutuva riski.

Harjoittelun on syytä pysyä huoltovarmuusorganisaation keskeisenä toimintona, joka tuo viranomaiset ja elinkeinoelämän 
yhteen yhteisten intressien äärelle. Toimijoiden välisten vuorovaikutusten harjoittelua ja sen pohjalta tehtävää toiminnan 
suunnittelua on kehitettävä, esimerkiksi skenaariopohjaisesti. Yhteistoimintaa voitaisiin kehittää mm. harjoittelemalla jatkossa 
globaaleja kriisejä, joissa yritysten hankintaketjujen ja -osaamisen hyödyntäminen on erityisen tärkeää. Harjoittelu suojava-
rusteiden hankintaan on tästä konkreettinen ja tarpeellinen esimerkki. Samoin on syytä harkita huoltovarmuuskoulutusta tai 
vastaavaa tietoisuuden nostamista lääke-, tarvike- ja laitetoimittajien keskuudessa.
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3. KRIITTISET TOIMITUS- JA ARVOKETJUT

Globaalien toimitus- ja arvoketjujen häiriöt ja haasteet huoltovarmuusnäkökulmasta

Kriittisten toimitus- ja arvoketjujen saatavuusongelmia ja -häiriöitä on esiintynyt useilla aloilla. Konkreettisimmat haasteet ovat 
liittyneet suojavarusteiden saatavuuteen. Laajasti ottaen toimitus- ja arvoketjujen häiriöt eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet 
syvällisesti huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla. Yritysten rakenteiden monimutkaistuessa ja arvoketjujen edelleen 
pirstoutuessa häiriöriskien voidaan joka tapauksessa arvioida kasvaneen merkittävästi. 

Häiriöiden vaikutukset vaihtelevat voimakkaasti sektorista ja yritysten liiketoimintamallista riippuen. Siinä missä globaalit häi-
riöt ovat vaikuttaneet koronakriisin aikana laajimmin suojavarusteiden osalta, muita vaikutuksia havainnoitiin mm. erilaisten 
komponenttien, varaosien, kaluston, pakkaus- ja muiden materiaalien sekä raaka- ja apuaineiden saatavuusongelmiin liittyen. 
Joillakin aloilla toimitusten toteutuminen on ollut toimitusvolyymien ja -aikojen osalta epävarmaa, ja joissakin tuoteryhmissä 
hinnat ovat moninkertaistuneet. Samoin kuljetusten turvallisuus on tietyissä tapauksissa noussut huolenaiheeksi. Eräiden toi-
mialojen asiantuntija- ja erikoistyövoiman saatavuudessa on ollut ongelmia. 

Näiden haasteiden taustalla vaikuttaa suorien tuotanto- ja toimitusongelmien lisäksi myös globaalin talouskasvun yleinen hi-
dastuminen. Koronakriisin vaikutukset tuotannon ja palveluiden kysyntään, esimerkiksi matkustamisen romahtaminen, ovat 
aiheuttaneet vakavia haasteita normaalin liiketoiminnan kannattavuudelle. Tämä supistaa entisestään talouden resursseja ja 
aiheuttaa siten lisähaasteita huoltovarmuuden turvaamiselle. Koronakriisi on myös osoittanut, että globaalin kaupan häiriöiden 
vaikutukset kohdentuvat erityisesti pienten valtioiden ja niissä toimivien yritysten huoltovarmuuteen. On myös syytä huoma-
ta, että mikäli Kiinan markkinat olisivat olleet suljettuna vielä joitakin kuukausia pidempään, vaikutusten olisi voitu odottaa 
lisääntyneen huomattavasti. 

Monet kriittisiä palveluita tarjoavat ja tuottavat yritykset ovat globaaleja, ja näiden yritysten reaktiot kriisitilanteessa voivat 
olla ennakoimattomia ja kansallisen vaikutusvallan ulkopuolella. Samaan aikaan kotimaisilla yrityksillä on suuri liiketaloudelli-
nen kynnys siirtyä hankkimaan tuotantopanoksia kustannustasoltaan korkeammilta kotimaan markkinoilta, vaikka tuotteiden 
saatavuus joissakin tapauksessa olisikin globaaleja hankintalähteitä paremmin varmistettu. Koronakriisi on paljastanut, että 
maariskit pitää ottaa vakavasti ja niiden varalta tulisi olla suunnitelmat. Vaikka yritykset voisivatkin jatkaa toimintaansa, viran-
omaisten päätökset yhdessä maassa voivat estää koko toimintaketjun toiminnan kriisitilanteissa, eli yhden toimijan ongelmat 
ketjussa voivat vaarantaa koko ketjun toimivuuden. 

Koronakriisin alkuvaiheen jälkeen Suomi on pystynyt melko hyvin vastaaman niihin haasteisiin, joita globaalien toimitus- ja 
arvoketjujen häiriöt ovat aiheuttaneet. Merkittävää on ollut eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. Alkuvaikeuksien jälkeen 
myös suojaintarvikkeiden osalta saatiin aikaan työnjako kansallisissa hankinnoissa. Hyödykkeiden saatavuuden näkökulmasta 
yritykset ovat toistaiseksi onnistuneet korvaavissa toimitus- ja arvoketjuissa. Kansainvälinen maksuliikenne on toiminut häi-
riöttä ja näin varmistanut osaltaan kansainvälisen kaupan ja tavaran liikkuvuuden poikkeusoloissa. Kokonaisuudessaan globaa-
lien toimitus- ja arvoketjujen toimimattomuus on vaikeuttanut toimintoja ehkä yllättävänkin vähän. Tilannetta on myös osaltaan 
helpottanut, että etätyöhön oli Suomessa monilla toimialoilla erinomaiset valmiudet, ja etätyön lisääntymisen johdosta sai-
rastuvuus työpaikoilla on ollut jopa hieman normaaliaikoja pienempää.

Toimialakohtaisia havaintoja

Koronakriisin vaikutukset ja keskeiset riskitekijät näyttävät kerätyn aineiston perusteella liittyvän etenkin materiaalien, kom-
ponenttien ja varaosien saantiin, työvoiman liikkuvuuteen, logistiikan toimivuuteen, elintarvikeketjun toimintaan sekä terve-
ydenhuollon tarvikkeiden ja lääkkeiden saatavuuteen.

Materiaalien, komponenttien, kaluston ja varaosien saanti vaikeutui kriisin seurauksena joillakin toimialoilla, erityisesti tilausten 
viivästymisen kautta. Kriisin alkuvaiheen jälkeen tilanne normalisoitui kuitenkin suhteellisen nopeasti. Toimialakohtaisia eroja on 
ollut nähtävissä. Eräillä toimialoilla on havaittu hitautta komponenttien, varaosien ja raaka-aineiden saatavuudessa. Yksittäiset ul-
komaiset komponentit heikentävät kokonaistuotteiden saatavuutta. Kriittisten varaosien saatavuuteen ja erityisesti toimitusaikojen 
pitenemiseen liittyi vakava riskitekijä siitä, ettei toimintoja olisi kyetty nopeasti palauttamaan niiden vakavasti vikaantuessa. 
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Niilläkin toimialoilla, joilla viivästys ei ole tuottanut merkittäviä haittoja, on monessa tapauksessa varauduttu selvittämään 
korvaavat materiaalit ja varaosat suomalaisista lähteistä, jotka ovat usein kalliimpia kuin esim. Kiinasta tuotetut materiaalit. 
Toimialat tekivät omia kartoituksiaan korvaavien varaosien kotimaisten varastojen riittävyydestä. Joissakin organisaatioissa on 
koronakriisin alkuvaiheessa hankittu kriittisiä raaka-aineita omat, usein varsin rajalliset varastot täyteen maahantuojan varas-
tojen lisäksi.

Esim. rakennusalan osalta toimitusketjut ovat toimineet koronakriisin aikana lähes normaalisti, vaikkakin yksittäisten tuote-
ryhmien osalta on todettu toimitushäiriöitä. Alan yritykset löysivät ja käyttivät vaihtoehtoisia toimitusketjuja. Samoin kriisin 
vaikutukset esim. vesihuoltolaitosten toimintaan ovat olleet vähäisiä. Joidenkin varaosien toimitusajat ovat olleet normaalia 
pitempiä ja jätevesiroiskeille ja -aerosoleille altistuvissa töissä tarvittavien hengityssuojainten hankinta on ollut vaikeaa. Nämä 
eivät kuitenkaan realisoituneet häiriöinä vesihuoltopalveluun. Rautatiekalustokunnossapidon varaosien osalta yksittäisenä 
haasteena oli kalustossa käytettävien akkujen saatavuus. Lisäksi tavarantoimitukset eri aloilla mm. etätyössä tarvittavien väli-
neiden osalta ovat ajoittain viivästyneet. 

Työvoiman liikkuvuuden osalta Suomen ulkopuolelta tulevien asiantuntijoiden saatavuudessa oli hankaluuksia, mikä aiheutti 
vaikutuksia esimerkiksi asennuksiin ja tuotantolaitosten revisioihin. Kriisin vaikutukset voivat näkyä vielä myös pidemmällä 
aikajänteellä laitteiden toimivuudessa, kun huoltoja ei olla tehty tai niitä on supistettu henkilökunnan saatavuuden takia. Ul-
komaisen kausityövoiman saatavuus nousi merkittäväksi haasteeksi alkutuotannossa.

Logistiikassa globaalit häiriöt olivat äärimmäisen nopeita ja voimakkaita. Globaali tilanne vaikutti merkittävästi myös alueelli-
sesti Itämeren alueella. Tilanne tuotti erityisen suuria häiriöriskejä etenkin merikonttikuljetusten ja lentorahtien osalta. Teol-
lisuuden tuotannon hiljeneminen eri maissa näkyy viennin hidastumisena logistiikan ollessa riippuvaista teollisuudesta ja ku-
lutuksesta. Logistiikan alalla on osittain vain jouduttu reagoimaan kriisiin ja sen seurauksiin, mutta toimiala on joustava ja ky-
kenee varsin hyvin sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin. Heikko kannattavuus uhkaa kuitenkin toiminnan jatkuvuutta ja kriisin 
todellinen vaikutus voidaan nähdä vasta viiveellä.

Matkustajaliikenteeseen perustuva toiminta on romahtanut, mikä vaikuttaa lentoliikenteen ja laivaliikenteen laajempaan tar-
jontaan. Vaikutukset alan yrityksiin ovat olleet vaihtelevat riippuen yrityksen toiminnoista. Osa logistiikkayrityksistä on joutunut 
taloudelliseen ahdinkoon ja turvautumaan lomautuksiin. Markkinaehtoisen henkilöliikenteen kysyntä ja liikevaihto kutistui. 
Kaupunkiseutujen henkilöliikennepalveluja ylläpidettiin yhteiskunnan kasvaneella rahoitustarpeella. Lainsäädännön kautta 
yrityksille henkilöstö- ja lupa-asioihin saatiin helpotusta ja joustavuutta. 
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Tavaraliikenne on sujunut suhteellisen hyvin, mutta globaalin kaupan häiriöt ovat näkyneet viiveellä tietyissä tavaraliikenteen 
kuljetusvolyymeissä. Tavaraliikenteen jatkuvuutta auttoi erityisesti HVK:n ylläpitämä tappiokorvausmuotoinen tuki-instrument-
ti kriittisen merirahdin turvaamiseksi. Väylämaksun poistaminen nähdään merkittäväksi tavaksi helpottaa kauppamerenkulkua 
ja varmistaa meriliikenteen toimivuus samoin kuin vientiteollisuuden kilpailukyky muuttuneessa toimintaympäristössä. 

Elintarvikehuoltosektorilla on koettu saatavuusongelmia mm. suojaimista, pakkausmateriaaleista ja erityistyövoimasta. Näi-
den saatavuuden varmistamiseksi on turvauduttu mm. tavanomaisista poikkeaviin hankintoihin ja erityisjärjestelyihin, esim. 
kausityövoiman hallinnolliset järjestelyt ja lennättäminen Suomeen.

Päivittäistavarakauppa on eniten riippuvaista kotimaisen elintarvikeketjun toiminnasta. Suomessa myytävistä elintarvikkeista 
20 % on tuontituotteita. Päivittäistavarakaupan huoltovarmuus (päivittäistavarahuolto) ei näin ollen suoraan vaarannu, vaikka 
elintarviketuonnissa olisi vakaviakin häiriöitä. Välillisesti, arvoketjunäkökulmasta päivittäistavarahuollolle on kuitenkin erittäin 
tärkeää, että alkutuotanto ja elintarviketeollisuus saavat jatkuvasti välttämättömät tuontituotteensa (erityisesti panostuonti). 
Koronakevään aikana päivittäistavarakaupan huoltovarmuus ei ole missään vaiheessa vaarantunut, vaan häiriöiden vaikutukset 
ovat olleet hyvin hallinnassa. Yksi tärkeä mahdollistaja tälle on ollut toimiva alan sisäinen poolitoiminta sekä yhteistyö elintar-
vikehuoltosektorin poolien ja viranomaisten kanssa. 

Päivittäistavara- ja elintarvikehuollon kannalta suurin riski on, että valtiot alkavat lisätä ruokaprotektionismia, jolloin tuonti-
tuotteiden (ml. panostuonti) saatavuus voi heikentyä merkittävästi. Sen välttämiseksi tärkein seikka on toimiva yhteistyö sekä 
EU:n puitteissa että globaalisti. Elintarvikehuolto on riippuvaista elintarvikeketjun jokaisen toimialan, alkutuotannon, elintar-
viketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan kyvykkyydestä jatkaa toimintaansa kaikissa tilanteissa. Huoltovarmuustoiminnan 
merkitys on kasvava elintarvikehuollon kannalta.

Elintarvikehuollossa materiaalien lisäksi myös työvoiman saatavuus ulkomailta on kriittinen kysymys erityisesti alkutuotannos-
sa. Yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa poolit sekä HVK onnistuivat turvaamaan riittävän työvoiman saatavuuden ulkomail-
ta (pl. luonnonmarjojen keräys metsästä).

Myös pakkausmateriaaleissa sekä etiketeissä ja tietyissä elintarviketeollisuudessa tarvittavissa aineissa (esim. lisäaineet ja 
mausteet) Suomi on erittäin riippuvainen ulkomaisista panoksista. Näissä Suomessa sijaitsevat varastot ovat hyvin ohuet ja 
loppuvat melko nopeasti, jos ulkomaan tuontia ei kyetä turvaamaan. Elintarvikehuoltosektorin poolit tekivät läheistä yhteis-
työtä HVK:n kanssa, jotta kriittinen ulkomaan tuonti kyettiin turvaamaan HVK:n tuella meriliikenteelle. Ilman tätä tukea tilanne 
olisi hyvin hankala mm. pakkausten suhteen.

Lääkealalla ja terveydenhuollon tarvikkeissa monet kriittiset toimitusketjut ulottuvat ympäri maailman. Globaalien tuotanto-, 
kuljetus- ja logistiikkaketjujen toimivuus on olennainen tekijä lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi potilaille kaikissa eri mais-
sa, myös Suomessa. Suomen terveydenhuolto on käyttömateriaalin suhteen täysin riippuvainen tuonnista.

Lääkehuollossa on jatkuvia saantiongelmia. Suomi on pieni markkina-alue, jota ei globaaleilla markkinoilla palvella ensimmäisenä. 
Lääkkeiden velvoitevarastointi ja tarvikkeiden varmuusvarastointi tukevat jatkuvuutta. Koronapandemiasta johtuneet globaalin 
kaupan häiriöt ovat vaikuttaneet monella tapaa lääketeollisuuteen, mm. raaka-aineiden, välituotteiden ja valmiiden lääkkeiden 
tuotantoon (lockdownien vaikutus eri maissa, raaka-aineiden ja työvoiman saatavuus) ja logistiikkaan (liikenneyhteyksien vähen-
tyminen, logististen solmukohtien sulkeutuminen/hidastuminen, (lento)rahdin kallistuminen, rajojen sulkeminen eri puolilla, 
vientikiellot ja muut vastaavat toimenpiteet), suojavälineiden saatavuuteen näitä toimintoja varten sekä erityisosaamista vaativan 
työvoiman liikkuvuuteen maasta toiseen (sekä yritysten omat työntekijät että myös mm. viranomaisten tarkastajat).

Pandemian ensimmäiseen aaltoon vastattiin Euroopassa lääketeollisuudessa mm. käynnistämällä pandemiavarautumistoimet 
jo vuoden 2020 alussa hyödyntämällä erilaisia raaka-aineiden, välituotteiden ja lopputuotteiden väli- ja puskurivarastoja,  
lisäämällä joidenkin valmisteiden tuotantoa viranomaisten kanssa käydyn dialogin perusteella jopa moninkertaiseksi normaa-
litilanteeseen nähden, hyödyntämällä lääkeviranomaisten pandemiatilanteessa soveltamia regulatorisia joustoja erilaisten 
viranomaisvaatimusten osalta, käymällä tiivistä keskustelua mm. Euroopan komission ja Euroopan lääkeviraston kanssa lääk-
keiden saatavuuteen liittyneistä haasteista ja niiden ratkaisukeinoista sekä etsimällä ja hyödyntämällä vaihtoehtoisia raaka- 
ainetoimittajia ja kuljetusreittejä.

Suojamaskitilaukset puhuvat karua kieltä kaupan häiriöiden vaikutuksista: rauhallisina aikoina ei oltu mietitty vaihtoehtoisia 
kanavia ja toimittajia häiriötilanteen varalle. Varautumisessa ei ole lisäksi aiemmin otettu huomioon suojavarusteiden laajem-
paa tarvetta ja näiden osalta on tarvittavaa varautumista eri toimialoilla, esim. teollisuudessa, tuotannossa ja rakentamistyös-
sä. Suojavarusteiden markkinatilanteen aiheuttama hintatason nousu on eräissä tapauksissa vienyt yritysten ansaintalogiikan 
negatiiviseksi.
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Energia-alalla öljyn ja maakaasun toimitukset sujuivat ongelmitta. Energiasektorilla häiriöillä ei ollut suurempia vaikutuksia 
huoltovarmuusnäkökulmasta, mutta hankintojen takeltelu on hidastanut joidenkin alan toimijoiden investointeja. Liikenne-
polttoaineiden kysyntä putosi roimasti, kun liikkumista rajoitettiin. Hinnan halpuus johti lämmityspolttoaineen hamstraukseen.

Mediatoimialalla globaalien toimitusketjujen riskit eivät ole vielä realisoituneet, mutta uhkakuvia on ollut. Kustannustoimin-
nan puolella toimitusketjujen haasteisiin on voitu vastata sekä kotimaisen materiaalitoimittajan riittävällä varastoinnilla että 
painotalojen omilla varastoilla. Uutismedialle tärkeitä pilvipalveluita tuottavat lähinnä amerikkalaiset teknologiajätit, joiden 
ongelmat heijastuvat myös palveluiden saatavuuteen ja toimivuuteen. Mediapoolilla on käynnissä jakeluverkkoselvitys, jossa 
haetaan jakeluverkkoon ja sen toimivuuteen liittyviä riskejä ja ratkaisukeinoja. Näitä tullaan hyödyntämään median huoltovar-
muuden kehittämisessä. Jakeluverkkoselvitys valmistuu vuoden 2020 kuluessa.

Tärkeimmät kehityskohteet

Kriittisten toimitus- ja arvoketjujen häiriöihin varautumiseen ja niihin vastaamiseen on paikannettavissa lukuisia kehityskoh-
teita. Näihin kuuluvat etenkin kotimaisen tuotannon, varastoinnin ja redundanssin rakentaminen, saavutettavuuden turvaa-
miseen tähtäävät toimenpiteet, kansainvälisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuudet, analyysi, mallinnus ja ennakointi sekä 
vastuiden ja ohjeistuksen tehostaminen ja selventäminen. 
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Kriittisen tuotannon Suomessa pitäminen, omavaraisuuden kasvattaminen, oman kriittisen materiaalin varastomäärän kas-
vattaminen sekä osaavan henkilöstön töissä pitäminen ja jaksaminen nousevat esiin laajoina kehityskohteina. Tämä luon-
nollisesti edellyttäisi samalla kriittisten tuotteiden, toimintojen ja henkilöstön johdonmukaista, reaaliaikaista ja nykyistä 
selkeämpää tunnistamista. Varmuusvarastot ja poikkeustilanteiden hallinta prosessina tulisi samaan aikaan suhteuttaa kus-
tannuksiin.

Kohtuuhintaisen kotimaisen tuotannon näkymät nähdään huoltovarmuuden turvaamisen kannalta haasteellisiksi. Kotimais-
ten markkinoiden pienuudesta johtuen liiketaloudellisesti kestävässä tuotannossa tulisi panostaa vientiin, jotta kriittinen tuo-
tannon volyymi voidaan varmistaa. Tuotannon ulkoistaminen on aiheuttanut poikkeustilanteessa korkean kysynnän tuotteille 
saatavuusongelmia sekä hintatason nousua, ja tässä yhteydessä on nostettu esiin tarve tunnistaa keinoja, joilla suomalaisten 
yritysten ulkomaille siirtämä kriittinen tuotanto olisi mahdollista uudelleenaloittaa Suomessa. Hengityssuojainten ja muiden 
henkilösuojavarusteiden osalta kysymys nousi koronakriisissä akuutiksi. Laajasti ottaen yritysten toimintaedellytykset tulisi 
voida varmistaa siten, että elinkeinoelämän toiminta ja kasvu on ylipäänsä mahdollista tulevaa koronakriisin jälkeistä nousua 
varten.

Varastoinnin tehostaminen kaikkien huoltovarmuuden kannalta keskeisten toimialojen osalta edellyttäisi laajaa analyysi-, 
suunnittelu-, kehittämis- ja sääntelytyötä. Kehittämiskohteena nähdään varastointijärjestelmän ajantasaisuuden sekä ketterän 
hankintakyvyn ja tarpeen mitoituksen parantaminen. Eräitä keskeisiä aloja ovat mm. lääkkeiden velvoitevarastointi sekä kriit-
tisten komponenttien ja varaosien varastointimahdollisuudet, rahoitus ja ylläpito. Tällä hetkellä jo runsaasti varastoiduissa 
tuotteissa, kuten tuontipolttoaineissa, korkeat varastotasot ja -velvoitteet nähdään tärkeäksi säilyttää. Varastoinnin osalta laa-
jana kehityskohteena nähdään myös kaupallisten toimijoiden entistä parempi kytkeminen sopimusperusteisesti mukaan ma-
teriaalisen valmiuden valtakunnalliseen kehittämiseen ja ylläpitoon.

Saavutettavuuden varmistamiseksi tarpeellisten kansallisten kyvykkyyksien rakentaminen nähdään ehdottoman tärkeäksi. 
Kansallisen lento- ja merikuljetuskyvyn turvaaminen on kriittistä kaikissa tilanteissa. Kansallisen huoltovarmuuden kannalta on 
tärkeää tunnistaa eri logistiikkasektoreiden kannalta kriittiset kalustot, tietojärjestelmät ja muut resurssit (kriittinen henkilös-
tö, polttoaineet jne.) ja varmistaa näiden toimivuus eri tilanteissa. Ulkomainen työvoima pitäisi pystyä tunnistamaan ja mah-
dollistamaan sen rajojen ylitys poikkeusoloissa. Tämä edellyttää tehokkaan poikkeusolojen päätöksenteon suunnittelua sekä 
koordinaatiota ja yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä (ml. rajavalvonta ja maahantulosäädösten soveltaminen). Samoin on 
huomioitava viestiliikenneverkkojen kapasiteetin riittävyys ja kuormituksen kestävyys. Useimmat toimialat ovat riippuvaisia 
teleoperaattoreiden tuottamista palveluista. Ratkaisuja pitäisi hakea siihen, millä lailla voidaan varmistaa tietoliikennekompo-
nenttien, työasemien ja muun laitekannan saatavuus eri kriisiskenaarioissa sekä miten saatavuushäiriöihin ja palveluviiveisiin 
varaudutaan.

Redundanssi eli eri kriittisten järjestelmien kahdennus parantaisi järjestelmien käytettävyyttä normaalioloissakin. Tietoteknis-
ten, tietoliikennelaitteiden ja ohjelmistojen sekä jatkossa globaalien pilvipalveluiden saatavuus muodostuu pitkittyneessä häi-
riötilanteessa merkittäväksi. Tietotekniset laitteet ja niiden varaosat valmistetaan Suomen ulkopuolella. Mikäli näiden saatavuus 
lakkaa laitteiden rikkoutuessa, kahdennetussa tietoteknisessä infrastruktuurissa on mahdollisuus jatkaa palveluiden tarjoamis-
ta katkottomasti. Jonkin verran on myös mahdollisuuksia rajoittaa palveluiden määrän saatavuutta ja siten varmistaa toiminnan 
jatkuvuus. Taloudellisesti yrityksillä ei pääsääntöisesti kuitenkaan ole mahdollisuuksia laajaan varautumiseen esim. hankkimal-
la ylimääräisiä laitteita, järjestelmiä tai varaosia.

Kansainvälinen ja EU-yhteistyö nähdään tärkeänä osavastauksena globaalien toimitus- ja arvoketjujen häiriöiden tuottamiin 
haasteisiin. Toimet, joilla voidaan edistää EU:n kykyä ylläpitää eurooppalaista kriittistä tuotantoa sekä tavaroiden ja ihmisten 
liikkuvuutta, samoin kuin huoltovarmuuskriittisten hyödykkeiden tunnistamista ja näiden saatavuusongelmiin varautumista, 
nähdään tärkeiksi.

Analyysin, mallinnuksen ja ennakoinnin kautta on mahdollista muodostaa kattavampi kokonaiskuva ja ymmärrys häiriöiden 
seurannaisvaikutuksista ja vaihtoehtoisista toimituskanavista, alihankintaketjujen hajauttamisesta tai tuomisesta lähemmäksi 
Suomea/Eurooppaa. On tarpeen pyrkiä kuvaamaan huoltovarmuuskriittisten yritysten verkosto ja riippuvuudet sekä liittää 
tähän ymmärrys yritysten riippuvuudesta ulkomaankaupasta ja ulkomailla sijaitsevista palveluista. Kansallisessa ja myös alu-
eellisessa riskianalyysissä kriittiset huoltovarmuusnäkökohdat olisi otettava yhdeksi tarkastelukohteeksi riskien torjunnassa ja 
niihin varautumisessa.

Vastuut ja ohjeistus on syytä kirkastaa siten, että pelisäännöt ovat riittävän selkeitä, ja yrityksille ei tule viiveitä päätöksente-
ossaan. Poliittiset ja viranomaispäätökset kriisin aikana olivat usein nopeita, mutta ne koettiin paikoin tulkinnanvaraisiksi. Kan-
sallinen johtovastuu ja parempi koordinaatiokyky nähdään tässä suhteessa mahdollisina ratkaisumalleina, samoin kuin laki-
sääteisten velvoitteiden täsmentäminen palvelun tuottajille elintärkeistä ja kriisispesifisistä hyödykkeistä.
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4. KOTIMAINEN TUOTANTO JA PALVELUT

Kotimaisen tuotannon ja palveluiden haasteet huoltovarmuuden kannalta

Koronakriisi on nostanut esiin kotimaisen tuotannon ja palveluiden keskeisyyden huoltovarmuuden turvaamisessa. Yskivät lo-
gistiikkaketjut tai ulkomaisen tuotantoketjun pysähtyminen vaikuttavat myös kotimaiseen tuotantoon ja palveluihin. Suomen 
tuontiriippuvuus, työvoiman saatavuus sekä tuotannon ja palveluiden ulkoistamisen maan rajojen ulkopuolelle ovat tuottaneet 
huoltovarmuuden kannalta haasteita. 

Mikään tuotanto ei ole täysin kotimaista. Vaikka raaka-aineet tai logistiikkaketjut olisivat täysin kotimaisia, tulee esimerkiksi 
laitosten operoinnissa tarve kansainvälisille hankinnoille. Riippuvuus ulkomaisesta tuonnista ja palveluista on suurta mm. säh-
kön ja polttoaineiden, raaka-aineiden, teollisuuskemikaalien, komponenttien ja varaosien suhteen. Kriiseihin varautumisen 
näkökulmasta toimintojen ulkoistaminen ulkomaille, pitkät alihankintaketjut, kotimainen hintataso, pienet kotimaan varastot 
ja oman tuotannon käynnistämisen viiveet nostavat riskitasoa. Varastoinnin osalta on syytä huomata myös, että teknisten alo-
jen nopea kehittyminen ja monimutkaistuminen eivät mahdollista jatkuvan varaosa- tms. varaston ylläpitämistä kustannuksil-
taan kestävässä laajuudessa.

Kotimaisen tuotannon ja palveluiden kasvua mitoittaa kysynnän lisäksi osaavan työvoiman puute. Riippuvuus ulkomaisesta 
erikois- ja kausityövoimasta on eräillä aloilla suurta. Palveluiden osalta kriisitilanteessa nousi esille osaamisen riittävyys, kun 
ulkomaisen työvoiman pääsy Suomeen estyi. Samanaikaiset laitoshuollot tai laajat häiriötilanteet olisivat aiheuttaneet kysyn-
tää palveluille niin, että työvoiman puute olisi ollut ilmeinen. Rakennusalan tietyt kriittiset toiminnot ovat riippuvaisia ulkomai-
sesta työvoimasta jopa siinä määrin, että kotimaista osaamista ei enää löydy. 

Yritysten kannattavuus on romahtanut monin paikoin kysynnän tyrehtyessä todella nopeasti. Kotimaisilla yrityksillä on silti 
kohtuullisen hyvä muuntautumiskyky, jota voi edelleen kehittää joustavien tuotantoprosessien käyttöönoton kautta. Haastee-
na ovat mm. ennakoitavuuden puute ja tuotteiden hyväksyntään liittyvän päätöksenteon hitaus poikkeustilanteessa.

Yritysten kannalta palveluiden ja tavaroiden tuottamisen tulee olla kannattavaa liiketoimintaa. Mikäli huoltovarmuuskriittisen 
tuotteen tekeminen ei ole kannattavaa, ei sitä kotimaassa tehdä. Kustannuksiltaan kilpailukykyisen tuotantotoiminnan synnyt-
täminen on vaikeaa, ja pienten kotimarkkinoiden vuoksi volyymia tulisikin hakea viennistä. Myös esimerkiksi henkilösuojainten 
tuotannossa, jossa kotimainen tuotanto on saatu käyntiin, Suomessa valmistettujen tuotteiden kustannustehokkuus ja hinnoit-
telu tulee muodostumaan keskeiseksi tuotannon jatkon kannalta.  

Toimialakohtaisia havaintoja

Terveysturvallisuus on noussut koronakriisissä keskeiseen asemaan kotimaisen tuotannon ja palveluiden turvaamisen kannalta. 
Henkilökunnan terveystilanne on esim. kotimaan logistiikan kannalta keskeinen riskitekijä. Samoin energia-alalla pandemian mer-
kittävin uhka on kriittisen henkilöstön (kuten valvomohenkilökunnan) sairastuminen. Tähän toimijat tekivät resurssikartoitusta siten, 
että selvitettiin kaikin keinoin em. osaamisen omaavia henkilöitä, joita olisi voinut käyttää henkilöstöpulaan. Myös esim. vesihuol-
tolaitosten osalta riittävän osaavan henkilöstön varmistaminen epidemiatilanteessa on haaste, joka ei onneksi tällä kertaa realisoi-
tunut. Etenkin pienillä resursseilla toimivien organisaatioiden osalta henkilökuntaan iskevä epidemia saattaa keskeyttää toiminnan. 

Lääketeollisuudessa kotimainen tuotanto on rajallista, eikä se kata läheskään kaikkia potilaiden ja terveydenhuollon tarvitse-
mia valmisteita ja on myös monilta osin riippuvaista ulkomaisista tuotanto- ja toimitusketjuista. Suomalainen lääketukkukaup-
pa on pystynyt palvelemaan asiakkaitaan ja myös lääkeviranomaisten tarpeita pandemian aikana hyvin. Suomalaiset apteekit 
ja sairaala-apteekit ovat onnistuneet lääkkeiden vähittäis- ja sairaalajakelun turvaamisessa kriisin aikana hyvin, vaikka uusia 
menettelytapoja on jouduttu laatimaan ja soveltamaan osin hyvinkin nopeasti, ja asiakkaiden tarpeet ja tuotteiden kysyntä 
ovat muuttuneet hyvin nopeilla aikatauluilla. Laajemminkin terveydenhuollon kriittisistä tuotteista suurin osa on tuonnin va-
rassa ja kyky kotimaiseen valmistukseen on hyvin rajallinen.

Elintarvikehuollon raaka-aineissa Suomi on hyvin omavarainen (noin 80 %), mutta samaan aikaan mm. pakkausmateriaaleissa 
sekä elintarvikehuollon tarvitsemissa aineissa Suomi on riippuvainen ulkomaisesta tuonnista. Koronakriisin aikana muutamilla 
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elintarviketeollisuusyrityksillä oli yllättäen ongelmia myös kotimaisten raaka-aineiden saatavuuden osalta. Vähittäiskaupan kan-
nalta kuluttajien ostovoiman säilyttäminen on erittäin tärkeää ja foodservice-tukkukaupan kannalta keskeisintä on foodservice-toi-
mialan (sekä yksityinen ravintola-ala että kuntien ruokapalvelut) toiminnan jatkuvuus. Koronakriisi on vaarantanut vakavasti food-
service-tukkukaupan toimintaedellytyksiä sen asiakkaiden toiminnan ollessa pitkään keskeytyneenä.

Mainosrahoitteinen kotimainen uutistuotanto ja tiedonvälitys on pandemian kuluessa osoittautunut erittäin haavoittuvaksi. 
Haasteet voivat liittyä myös yhtäältä palveluiden tuottajien ja toisaalta näiden alihankkijoiden talouden kestävyyteen ja resurs-
sien riittävyyteen kriisitilanteissa. Koronakriisin aikana kävi ilmi, että alihankkijan ongelmat voivat heijastua suoraan mediayri-
tyksen toimintaan, jos esimerkiksi mediatuotantoa on ulkoistettu.

Yksityisen turva-alan palvelutarjonta rakentuu nykyisin suurelta osin matalan jalostusarvon ja alhaisen katteen palvelusalk-
kuun. Tällainen tuotantorakenne on erityisen altis kärsimään markkinoilla tapahtuvista häiriöistä, mikä on nähty koronakrii-
sinkin yhteydessä.

Tärkeimmät kehityskohteet

Laaja-alaisia kehitysalueita ovat etenkin oman kansallisen tuotannon lisääminen, kriittisen tuotannon ja palveluiden jatkuvuu-
denhallinta ja niiden kattavuuden varmistaminen huoltovarmuuden näkökulmasta. Kotimaisen tuotannon kannattavuuden 
lisääminen nousee esiin tärkeänä mahdollistavana tekijänä. Samoin tuotannon materiaalisten edellytysten tulisi olla kunnossa. 
Kotimaisessa teollisuus- ja palveluntuotannossa tulee olla riittävästi raaka-aineita ja komponentteja samoin kuin terveenä ole-
vaa osaavaa henkilöstöä. Ketteryys on avainasemassa kotimaisen tuotannon ja kansainvälisten toimitusketjujen uudelleenstruk-
turoinnissa.

Kannattavuus on keskeinen tekijä kotimaisten kyvykkyyksien turvaamisessa. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen on tär-
keää nopeissa kysynnän muutoksissa. Säätelyn, tilapäisen tuotantotuen, kompensaatiomekanismien ja/tai puskurirahastojen 
mahdollisuuksia olisi syytä harkita. Kotimaisen tuotannon toimintaedellytyksiä valikoiduilla aloilla olisi mahdollista vahvistaa tuo-
tannonvarauksilla, ostoilla ja tuotannontekijöiden (mm raakamateriaalit) varmistamisella. Toimitusketjujen varmistamiseen liitty-
vät skenaariopohjaiset tukimuodot voisivat tulla kyseeseen. Huoltovarmuuden kannalta kriittisten tuotteiden (esim. suojavarus-
teet) osalta voidaan yhtenä ratkaisuna nähdä ennakoitava rahoitus- ja tilausmalli, joka varmistaisi kotimaisen tuotantokyvyn 
syntymisen lyhyessä ajassa. Laajemmin kilpailulainsäädännön kautta on mahdollista varmistaa kotimaisen perusteollisuuden 
toimintaedellytyksiä. Voidaan myös kehittää muita toimintamalleja, joilla valtio voisi kriisin kohdatessa tukea kilpailuneutraalisti 
tuotantoa ja palveluja samoin kuin riippumattomia mainosrahoitteisia tiedotusvälineitä. Henkilöstön sopeuttamisen osalta nähdään 
tarpeita joustaville toimenpiteille. Hankintamenettelyissä tulisi varmistaa, että kyky ja tahto tiettyjen kriittisten tuotteiden valmis-
tukseen kotimaassa pystyttäisiin säilyttämään. Valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen 1048/2018 mukaisesti julkisten hankin-
tojen mahdollinen kriittinen merkitys huoltovarmuuteen tulisi tunnistaa ja näissä hankinnoissa tulisi ottaa huomioon huoltovar-
muuden kannalta kriittisten julkisten palvelujen ja toimintojen jatkuvuuden turvaaminen.

Osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen monipuolisesti kansallisella tasolla on tärkeässä roolissa. Tarvitaan ratkaisuja riit-
tävän osaamisen ja resurssien varmistamiseksi myös pienten, mutta yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien toimi-
joiden toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Kansallisen toimialakohtaisen osaamisen ylläpito ja saatavuus korostuvat myös 
valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä 1048/2018.

Kartoitus ja mallinnus huoltovarmuuskriittisistä palveluista ja tuotannosta tulee olla yhtenäisempi ja kattavampi. Eri kriisiske-
naarioiden kannalta olennaiset kriittisen tuotannon ja palveluiden pullonkaulat pitää tunnistaa ja kartoittaa paremmin. Tuo-
tannon ja palveluiden edellytyksiä on kyettävä seuraamaan. 

Lääkealalla Suomen houkuttelevuuteen lääketeollisen toiminnan sijaintimaana tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja tehdä 
tarvittavia toimenpiteitä houkuttelevuuden lisäämiseksi. On esitetty, että nopealla aikataululla käynnistettäisiin esiselvitys “Mi-
ten lääketeollisuuden tuotantoinvestointeja voidaan saada lisää Suomeen.”

Logistiikan merkitys kasvaa kriiseissä ja on tärkeätä, että varmistetaan sen toimintaedellytykset jo alkuvaiheessa. Näihin kuu-
luvat mm. polttoaineen saatavuus, huoltotoimintojen varmistaminen, kaluston riittävyys, kuljettajien saatavuus ja kunto sekä 
laivojen ja laivapaikkojen riittävyys.

Energia-alan varautumisessa on tärkeää, että emme ole yhden tai parin tuotantomuodon/polttoaineen varassa. Laajasta port- 
foliosta on pidettävä huolta. Kotimaista sähköntuotantoa on lisättävä. Energiantuotannossa ja jakelussa on huomioitava koro-
nakriisin kanssa päällekkäin tapahtuvat mahdolliset muut häiriöt, kuten tulvat ja myrskyt. Sähköverkkojen kehittämistä ja riit-
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tävää valmiussuunnittelua on syytä jatkaa koronakriisin oppeihin peilaten. Talvikauden kriisinhallintaan ja varmuusvarastoihin 
sekä ihmisten pysymiseen kodeissaan tulisi varautua.

Sähkönjakelun ja tietoliikenteen priorisointia koskeviin kysymyksiin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota, vaikka nämä kysymyk-
set eivät realisoituneetkaan koronakriisin yhteydessä. Sähkön saatavuus ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus ovat kriittisiä 
tekijöitä kaikkien toimialojen kannalta.

Elintarvikehuollossa alkutuotannon jatkuvuuden tukemiseksi tulee jatkossakin tehdä tehokasta yhteistyötä eri tahojen kans-
sa työvoiman saamiseksi (mm. työlupa-asiat, vapaana olevien työpaikkojen ilmoittaminen ajoissa ja tehokkaasti, yritysten tu-
keminen). Elintarvikkeiden saatavuus pitkässä kriisissä yli satokausien vaatii erityistä varautumista.

Päivittäistavarakaupalle tärkeimmät päivittäistavarahuollon palveluiden tuottamisedellytykset ovat myytävien tuotteiden saa-
tavuus kotimaiselta elintarviketeollisuudelta ja alkutuotannolta. Elintarvikehuollon kannalta sekä kotimainen tuotanto että 
tuonnin toimivuus ovat huoltovarmuuden mahdollistajia. Päivittäistavarakaupan huoltovarmuuden kannalta keskeistä on ku-
luttajien ostovoiman säilyttäminen, foodservice-toimialan toiminnan jatkuvuus, mahdollisimman vapaa kilpailuympäristö sekä 
huoltovarmuusyhteistyö alan sisällä, viranomaisten kanssa sekä elintarvikehuoltosektorin poolien kesken. Yksi keskeinen pitkän 
aikavälin huoltovarmuustoimenpide päivittäistavarahuollon turvaamiseksi on myös kansalaisen palvelupisteverkoston raken-
taminen laajoja sähkökatkoja varten.
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5. MATERIAALINEN VARAUTUMINEN  
 JA VARASTOINTI

Varastoinnin lähtökohdat ja merkitys kriisitilanteessa

Materiaalinen varautuminen ja varastointi ovat luoneet perustan normaaliajan häiriöihin ja poikkeusolojen huoltovarmuuteen. 
Materiaalisella varautumisella on tarkoitus saada lisäaikaa kriisivasteen toteuttamiselle. Tämän kokonaisuuden merkitys on 
jälleen nousemassa. 

Elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista ylläpide-
tään valtion varmuusvarastoja. Varmuusvarastojen suunnittelusta, hoidosta ja valvonnasta vastaa HVK, joka myös omistaa 
varastoitavan tavaran. Niiden käyttöönotosta päättää valtioneuvosto.

Turvavarastoja voidaan perustaa tuotantotoiminnan ylläpitämiseksi välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista. Turvavaras-
to perustetaan HVK:n ja yrityksen välisellä sopimuksella. Yritys omistaa varastoidun materiaalin, mutta sen käyttöönotto edel-
lyttää työ- ja elinkeinoministeriön lupaa. Turvavaraston perustamiseen myönnettävälle korkotukilainalle maksetaan korkohy-
vitystä. Valtioneuvosto määrittää erillisessä asetuksessa turvavarastoitavat nimikkeet.

Velvoitevarastointilait velvoittavat, että lääketehtaat, lääkevalmisteiden maahantuojat, terveydenhuollon toimintayksiköt ja 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä tuontipolttoaineiden maahantuojat pitävät yllä velvoitevarastoa poikkeusolojen varalle. 
HVK korvaa velvoitevarastoinnista aiheutuneita kustannuksia. Lääkevarastointiin velvoitetun yksityisen lääketoimittajan tulee 
hakea velvoitevarastointikorvausta HVK:lta.

Osa varastoitavista tuotteista (tuontipolttoaineet ja vilja) ja niiden määristä on kirjattu valtioneuvoston huoltovarmuuspäätök-
seen 1048/2018. Tarve varastoinnin aloittamiseksi muiden tuotteiden osalta toimitetaan HVK:een poolisihteereiden ja pooli-
toimikuntien, vastuuministeriöiden, järjestötoimijoiden ja HVK:n yhteysjäsenten kautta.

Kuva 3: Lakiperusteinen varastointijärjestelmä

Peruste Tarkoitus Tuotteet

Valtion  
varmuus-
varastot

Laki huoltovarmuuden  
turvaamisesta  
(L 1390/19929

Väestön toimeentulon ja  
talouselämän toiminnan  

turvaaminen ankaran  
kriisitilanteen varalta

Tuontipolttoaineet, viljat,  
sairaalatarvikkeet,  

lääkkeet, seosmetallit,  
kemikaalit, kriittiset  
tuontiraaka-aineet

Velvoite- 
varastot

Laki tuontipolttoaineiden  
velvoitevarastoinnista  

( L 1070/1994),  
Lääkkeiden  

velvoitevarastointilaki  
(L 979/2008)

Maan huoltovarmuuden  
turvaaminen tuontipoltto- 

aineiden tai lääkkeiden  
vakavan saantihäiriön  

varalta

Raakaöljy, öljytuotteet,  
kivihiili, (maakaasu),  
lääkkeet, lääkeaineet

Turva- 
varastot

Turvavarastolaki  
(L 970/1982)

Väestön toimeentulon ja  
yritysten tuotantotoiminnan 
turvaaminen välttämättömien 
raaka-aineiden ja materiaalien 

saantihäiriöissä

Kriittisiä tuotteita ja  
materiaaleja

(VNA 552/2013)
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Suomen varmuusvarastointijärjestelmä on kansainvälisellä mittapuulla arvioituna varsin mittava, mutta koronakriisi osoitti, 
että hengityssuojainten ja muiden henkilösuojaustuotteiden osalta materiaalisen varautumisen ja varastoinnin taso oli Suo-
messakin puutteellinen. 

Pandemiavarautumissuunnitelmat perustuivat alimitoitettuihin näkemyksiin suojainvarusteiden päivittäisestä tarpeesta. Va-
rautumisen taso oli määrän, laadun ja kulutusarvioiden osalta riittämätön epidemian alkuvaiheessa. Aiempien pandemiaske-
naarioiden perusteella ei oltu osattu varautua tarvikkeiden suureen kulutukseen. Epidemian levitessä suojavarusteiden käytön 
piiriin tuli täysin uusia toimijoita, esimerkiksi ikäihmisten hoivaan ja kotihoitoon liittyen. 

Suojavarusteiden hankintaosaaminen kriisin alussa ja valmiiden hankintakanavien kartoitus etukäteen olivat puutteellisia. 
Toimijoiden oman varastoinnin merkitys korostui, ja eri organisaatioissa varastointimääriä arvioitiin uudelleen. Elinkeino-
elämän toimijoiden osalta suojavälineiden ja myös käsidesin saatavuus oli etenkin kriisin alkuvaiheessa heikkoa. Lähikon-
taktia ja läsnäoloa edellyttävillä aloilla tämä muodostui erityiseksi haasteeksi. Monilla muilla aloilla puolestaan pystyttiin 
siirtymään laajasti ja pitkäaikaisesti etätyöskentelyyn, mikä vähensi suojainten käyttötarvetta. Huoltovarmuustoiminnan 
eräs vahvuus oli, että varsin nopeasti kehitettiin korvaavia järjestelyitä (pleksit kassoilla, turvaväliteippaukset lattioissa 
jne.), jotta turvallinen asiointi pystyttiin järjestämään sijaisturvajärjestelyillä, vaikkei varsinaisia suojavarusteita ollutkaan 
saatavilla. 

Tilanne toimii tarpeellisena herätteenä sen osalta, ovatko kotimaisen varastoinnin tila ja käytännöt laajemman uudelleentar-
kastelun tarpeessa. Kansallisen huoltovarmuuden pullonkaulat tulivat kriisissä esille. Kriisin seurauksena tunnistettiin asioita, 
joista voi oikeasti tulla pulaa tai tehtävistä, joiden hoitaminen olisi turvattava kaikissa olosuhteissa. Näiden mahdollisimman 
laaja kotimaisuus tai luotettavien kumppanien kanssa toimiminen olisi varmistettava. Kokonaiskuvassa laajaa materiaalisen 
varautumisen testiä ei kuitenkaan vielä tullut. Muiden kuin suojavarusteiden osalta materiaalisen varautumisen taso ei tullut 
todella mitatuksi. 

Muuttuva toimintaympäristö edellyttää, että materiaalisen varautumisen ja varastoinnin todelliset tarpeet eri toimialoilla ote-
taan järjestelmälliseen tarkasteluun. Uuden toimintaympäristön piirteisiin kuuluu, että viranomaisten, kuntien ja muiden jul-
kishallinnon toimijoiden toiminta on yhä enemmän riippuvainen elinkeinoelämästä, yksityisistä palveluntuottajista sekä ma-
teriaalin ja tarvikkeiden toimittajista ja valmistajista. 
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Yritysten kaupallisten varastojen huoltovarmuusmerkitys

Yritysten omien kaupallisten varastojen merkitys vaihtelee suuresti toimiala- ja yrityskohtaisesti. Kaupalliset varastot, jos niitä 
ylipäänsä ylläpidetään, tehdään kaupallisin periaattein ja ne loppuvat nopeasti saatavuuden tai tuotannon ehtyessä, kysynnän 
moninkertaistuessa tai toimitusketjujen pettäessä. Esimerkiksi suojavarusteiden osalta yritysten kaupallisten varastojen taso 
oli riittämätön. Toisaalta esimerkiksi lääketeollisuudessa myös yritysten omien kaupallisten varastojen merkitys on suuri, sillä 
edes kaikki tehohoidossa käytetyt lääkkeet eivät kuulu varastointivelvoitteen piiriin, vaikkakin velvoite kattaa monia vähemmän 
kriittisiksi nähtyjä valmisteita. 

Yleisesti ottaen toimittajat pyrkivät pitämään varaston mahdollisimman pienenä. Ylimääräisen varastoinnin aiheuttamat kus-
tannukset jyvitetään tavalla tai toisella lopputuotteen hintaan. Harvinaisissa tuotteissa ja tuoteryhmissä varastot ovat lähtö-
kohtaisesti pienet tai niitä ei ole, vaikka tuote on toimijan kannalta kriittinen. Varastointivastuu on viime kädessä toimijalla. 
Tuotevarastot voivat myös olla (ja usein ovatkin) Suomen ulkopuolella. Materiaalinen varautuminen voi myös olla lähes täysin 
riippuvaista alihankinnan varautumisen tasosta. Kaupallisten varastojen etuna on toimiva logistiikka, mutta niiden volyymit 
kohdentuvat ensisijaisesti taloudellisen riskiin ja tarpeeseen. Siten olisi yritysten näkökulmasta luotava olosuhteet, joissa va-
rautumisen aiheuttamat lisäkustannukset eivät nousisi suuremmaksi haitaksi kuin riskit saatavuudessa. 

Toimialakohtaisia havaintoja

Lääkkeiden velvoitevarastointi on osoittanut merkityksensä. Lääkkeiden osalta suuria saatavuusongelmia ei ole syntynyt. 
Lääkkeiden velvoitevarastot auttoivat Suomea turvaamaan tiettyjen lääkkeiden saatavuutta pandemian ensimmäisen aallon 
aikana. Normaaliajan kulutusmääriin perustuva järjestelmä ei kuitenkaan voi täysin vastata sellaiseen valtavaan kysynnän 
lisääntymiseen, joka joidenkin valmisteiden kohdalla nähtiin koko Euroopassa ja muuallakin. Lääkinnällisten laitteiden ja 
tarvikkeiden osalta materiaalinen varautuminen ei ole riittävällä tasolla. Tarvitaan velvoitevarastointia tai konkreettisia so-
pimuksiin perustuvia varmuusvarastoja. Käsidesien ja lääkkeiden myyntirajoitukset olivat tarpeelliset ja näyttivät olevan 
pääosin riittävät.

Energia-alalla ei ole ollut tarvetta turvautua varmuusvarastoihin koronakriisin yhteydessä. Öljytuotteiden ja maakaasun 
kannalta kriisi ei ole tuottanut ongelmia. Toimintaympäristön muuttuessa keskeisin haaste on mahdolliseen fossiilisten polt-
toainevarastojen korvaamiseen vastaaminen. Puupolttoaineiden saanti olisi voinut heikentyä, sillä mikäli pandemia olisi 
pitkittynyt, sen taloudellinen vaikutus metsäteollisuuteen olisi ollut nykyistä vakavampi ja pandemia olisi osunut lämmitys-
kaudelle.

Vesihuoltolaitosten omat ja yhteistyötahojen kaupalliset varastot sekä vesihuollon kannalta kriittisten kemikaalien tuotan-
non jatkuminen turvasivat vesihuoltolaitosten toiminnan jatkuvuutta. Kriittisten hyödykkeiden varastotasot ovat kuitenkin 
sellaisia, että tuotannon häiriö tai pitempi toimitushäiriö ulkomailta olisi todennäköisesti johtanut häiriöön vesihuoltolai-
toksen toiminnassa. 

Elintarvikehuoltosektorilla päivittäistavarakaupalla ei ole varmuus-, velvoite- eikä turvavarastointia. Koronakriisi ei ole vaa-
rantanut päivittäistavarakaupan kannalta välttämätöntä myytävien tuotteiden saatavuutta, välttämätöntä infrastruktuuria eikä 
logistiikan toimintaedellytyksiä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset eräissä tuoteryhmissä heikensivät koronakevään 
aikana joidenkin tuotteiden myymäläsaatavuutta tilapäisesti, mutta minkään tavanomaisesti myytävän tuotteen osalta ei il-
mennyt pidempiaikaisia tuotepuutteita. Kaupan varastot toimivat nopealla kierrolla ja logistiikka perustuu jatkuvasti toimivaan, 
optimoituun kumipyöräliikenteeseen. Kaupan omat varastot toimivat pääasiassa tavanomaisesti, normaalikapasiteetilla. Jois-
sakin tuoteryhmissä, kuten käsideseissä, omia varastoja kasvatettiin merkittävästi. Suojaintuotteiden merkitys kasvoi kevään 
aikana.

Elintarviketeollisuuden osalta kansallisen materiaalisen varautumisen tukea ei tarvittu. Elintarviketeollisuusyrityksillä on eri-
laisia puskurivarastoja, jotka vastasivat tarpeeseen eräiden raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja suojavarusteiden osalta. 
Lisäksi alkutuotannossa keväällä tarvittavat tuotantopanokset olivat kriisin puhjetessa jo hankittu Suomeen.

Rakentamisen kannalta tärkeät logistiset ketjut toimivat pientä hidastumista lukuun ottamatta normaalisti. Rautakauppaketjut 
aloittivat varautumisen logistisiin häiriöihin jo vuoden vaihteessa, mikä helpotti materiaalien saatavuutta merkittävästi. 

Logistiikan materiaalinen varautuminen näyttää olleen riittävällä tasolla ainakin koronakriisin ensimmäisen aallon ajan. 
Ajoneuvojen saatavuuden ja varaosien kannalta ei ole havaittu merkittäviä haasteita. Tärkeää on kaluston käytettävyysajan 
(esim. varaosat) varmistaminen, mutta myös se, että kriittisten alojen kalustomäärät (esim. polttoaine- ja kaasukuljetuksiin 



27

tarkoitetut ajoneuvot) ovat riittävät. Kuljetusvolyymit ovat vähentyneet, jolloin kalustolla on ollut mahdollista ajaa suunni-
teltua pidempään. Raskaan kaluston kohotetun varaosavaraston olemassaolo oli tärkeää, koska paljon varaosia tuli Aasias-
ta ja näiden saanti katkesi. Ilman kohotettua varastoa tilanne olisi ollut huono. Raideliikenteessä toimijoiden omat varaosa- 
ja muut varastot sekä toimittajien toimituskyky ovat olleet riittävät. Satamilla ei ilmennyt erityisiä materiaalisen varautumi-
sen haasteita.

Tärkeimmät kehityskohteet

Kerätyn aineiston perusteella voidaan todeta, että koronakriisi on toiminut ikään kuin herättelynä, jonka seurauksena myös 
muut kuin suojatarvikkeiden varastot ja niihin liittyvät käytännöt olisi syytä läpikäydä. Laajoina kehityskohteina nousevat esiin 
huoltovarmuuden koko varastointijärjestelmän tarkastelu ja kehittäminen sekä koronakriisin välittömien kokemusten pohjalta 
erityisesti suojavaruste- ja lääkealan kysymykset. Uskottavan varautumisjärjestelmän luominen edellyttäisi myös kasvavaa 
koordinaatiota yhtäältä varastoinnin ja toisaalta edellisessä luvussa käsitellyn kansallisen tuotannon kesken. 

Koko varastointijärjestelmän kehittämisessä nähdään mahdollisuuksia. Keskeisenä kysymyksenä nousee esiin tarve mää-
ritellä entistä paremmin, mitä varastoidaan, kuinka paljon ja millä perusteella. Tämän tiedon tulisi olisi selkeää ja ajantasaista. 
Samoin on syytä selkeyttää, miten, mistä ja minkälaisilla prosesseilla ja valtuuksilla tuotteita hankitaan kriisitilanteissa. 
Nähdään myös tarve selkeille velvoitteille ja valvonnalle (ml. auditoinnit). Varastoinnin priorisointia ennalta määrättyjen 
kriteerien pohjalta (esim. terveys, talous) tulisi tarkastella. Varastoarvoja tulisi kyetä seuraamaan aktiivisesti, ennakoida 
globaaleja markkinamuutoksia (ml. maariskit) ja rakentaa kyky reagoida tarvittaessa nopeasti. Olisi tärkeä tunnistaa kriitti-
simmät ja kustannuksiltaan kohtuulliset varmuusvarastot. Standardisointi voisi toimia yhtenä ratkaisuna, jolloin käytettävää 
tuotepalettia pystytään kaventamaan ja korvattavuus paranee. Varastojen olisi turvattava tärkeiden toimintojen ylläpito 
myös alueellisesti ja syrjäseuduilla. Kaiken kaikkiaan mahdollisia vahvistettavia varastointitarpeita löytyy lukuisia eri toimi-
aloilta, kuten esim. koneiden ja laitteiden pienkomponentit, rautatieinframateriaali, rehujen komponentit, kemikaalit tai 
eläinlääkkeet.  

Ennakoivaa tietoa tulisi entistä paremmin hyödyntää materiaalisen varautumisen kehittämiseksi. Varmuusvarastojen optimaa-
lista tasoa ja toimivuutta voisi hakea eri kriisiskenaarioiden pohjalta painottaen vaihtoehtoisten hankintakanavien merkitystä. 
Varastoinnin kriteerit tulisi päivittää heijastamaan sekä pitkää että lyhyttä kriisiä. Toimialakohtaiselle kartoitukselle materiaa-
lisen varautumisen tasosta ja kriittisten pullonkaulojen tunnistamiseksi nähdään tarvetta, samoin kuin varmuusvarastojen mi-
toituksen uudelleen arvioinnille ja hankintakanavien valmistelulle kriisejä silmällä pitäen.

Suojavarusteiden saatavuuden ja laadun varmistamiseksi keskitetyt hankinnat sekä varastoinnin tehostaminen ja kierrätys 
nähdään tärkeäksi. Hankintaosaamisen kehittäminen koetaan tässä suhteessa yhdeksi keskeisimmistä kehityskohteista. Pidem-
mällä tähtäimellä tähän liittyy myös kysymys eri toimijoiden, kuten HVK:n ja Hansel Oy:n roolista. On nostettu esiin, että pan-
demiaan varauduttaessa ja sen aikaisessa toiminnassa tulisi tiedostaa koko sote-palvelukenttä (ml. esim. hoivakodit, kotihoito 
ja omaishoito), ja varautuminen olisi mitoitettava sen mukaisesti. Olisi tärkeä pyrkiä varmistamaan, että huoltovarmuuden 
kriittisimmillä toimijoilla niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla olisi keskeytymätön mahdollisuus päästä hankkimaan suo-
javarusteita.

Lääkkeiden velvoitevarastointia koskevan lainsäädännön uudistamisen ja lääkkeiden varmuusvarastoinnin roolien selkeyttä-
misen, yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa, nähdään olleen tarpeen jo ennen pandemiaa. Aihe on nyt vieläkin ajankoh-
taisempi. On myös esitetty, että velvoitevarastointia olisi laajennettava lääkkeiden lisäksi myös muihin terveydenhuollon 
kriittisiin tarvikkeisiin. Nähdään tarpeelliseksi saada aikaan tasapainoinen, kaikkien toimijoiden kannalta kohtuullinen järjes-
telmä, joka turvaa lääkkeiden saatavuuden Suomessa myös pandemian kaltaisissa kriisitilanteissa ja luo lääkealan toimijoille 
sellaisen toimintaympäristön, joka houkuttelee lääkeyrityksiä toimimaan Suomen markkinoilla ja tuomaan valmisteitaan suo-
malaisten saataville niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Lääkeyritysten näkökulmasta ensisijaista olisi turvata lääkkeiden 
saanti sinne, missä niille on kaikkein akuutein tarve. 

Energia-alan materiaalinen varautuminen ja sen kattavuus ei ole koronakriisin puitteissa joutunut testiin, mutta siirryt-
täessä fossiilitaloudesta uusiutuviin on materiaalista varautumista joka tapauksessa kehitettävä. Uusiutuvat polttoaineet 
eivät ole yhtä hyvin varastoitavia kuin fossiiliset, joten on kehitettävä uusia varautumisen keinoja. Nähdään myös aiheel-
liseksi tehdä kaikkien alojen katsaus varapolttoaineen merkitykseen ja pääpolttoainesaannin häiriöihin varautumiseen. 
Öljyn osalta pohdittava asia on, kuinka varautua pitkittyneisiin kriiseihin, jolloin merikuljetukset eivät toimi tai niihin liit-
tyvät riskit kasvavat huomattavasti. Lämmöntuotannon palveluketjujen varmistamista ja varastojen suurentamista on syy-
tä tarkastella. Yritysten omien varastojen ja toimitussopimusten merkitys ja mahdollisuudet on huomioitava tässä 
kokonaisuudessa.
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6. VALMIUSORGANISAATIO JA VIRANOMAISVASTUUT

Jatkuvuudenhallinta yrityksissä ja julkishallinnon rooli

Kriittistä infrastruktuuria ylläpitävät suurelta osin elinkeinoelämän toimijat, joiden toiminnot ovat usein keskinäisriippuvaisia. 
Yritystoiminta ja sen liittyminen muihin osa-alueisiin (kuten kansalaiset, kuluttajat ja järjestöt) tulisikin olla huoltovarmuustoi-
minnan keskiössä. Elinkeinoelämä joutuu jatkuvasti tasapainottamaan riskeihin varautumisen kustannuksia riskien toteutumi-
sen kustannuksiin, mutta koronakriisi osoitti silti huomattavaa joustavuutta, kyvykkyyttä ja ketteryyttä yritysten toiminnassa. 
Erityisesti etätyöskentelyyn siirtyminen tapahtui Suomessa nopeasti. 

Valmius ja varautuminen häiriötilanteissa on julkisessa hallinnossa lakisääteistä ja se on toteutettu kaikissa organisaatioissa. Val-
miustoiminta sinänsä oli hyvin organisoitunutta kansallisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla. Varautumisen taso oli silti vaih-
televa. Laajasti ottaen valmiustoiminta, lähinnä tiedonkulku, viranomaisten ja yritysten välillä toimi yritysten näkökulmasta melko 
hyvin. Haasteiksi on kuitenkin koettu toimenpiteiden ja päätösten viiveet tai niiden tulkinnanvaraisuus. Viestintä yritysten suun-
taan on osin koettu puutteelliseksi ja jälkijättöiseksi, mikä toisaalta nähdään osin kriisin luonteesta johtuvaksi. Median rooli luo-
tettavassa tiedonvälityksessä korostui. Vastuunjako eri hallinnonalojen välillä on koettu epäselväksi erityisesti terveydenhuollon 
huoltovarmuuden osalta. HVK:n ohjaus, tuki ja viestintä elinkeinoelämän suuntaan on eräissä tapauksissa koettu ohueksi. 

Viranomaisten välinen vastuun- ja työnjako

Kokemukset viranomaisten välisestä vastuun- ja työnjaosta ovat hyvin vaihtelevia. Yhtäältä koetaan, että valmiustoiminta julkis-
hallinnossa on toteutunut pääosin suunnitellusti ja organisoituminen on ollut nopeaa. Monilla toimialoilla, kuten energiahuollos-
sa, vesihuollossa ja finanssialalla, vastuun- ja työnjako sekä yhteistoiminta julkisen sektorin kanssa on koettu tehokkaaksi. Toisaal-
ta nähdään, että vastuun- ja työnjaossa eri toimijoiden välillä on ollut toimialakohtaisia ongelmia; toiminnassa on todettu epäjoh-
donmukaisuutta, vaihtelevia tulkintoja ja toimintamalleja. Erilaisia toimielimiä, koordinaatioryhmiä ja valmisteluelimiä on useita, 
eikä kokonaisuus ole aina ollut kovin selkeä. Valtionhallinnossa myös siiloutumisen nähdään aiheuttaneen jonkin verran kitkaa. 
Vastuuviranomaisilta kaivattiin joissakin tapauksissa parempaa kyvykkyyttä kriisin operatiiviseen johtamiseen. 

HVK:lla on poikkeuksellinen asema riippumattomana toimijana julkishallinnon ja elinkeinoelämän välissä. Vakavassa häiriöti-
lanteessa sekä poikkeusoloissa toimimisessa tällainen toimija ilman edunvalvonnallista tai muuta valvovaa roolia nähdään 
tärkeäksi. Koronakriisissä HVK:n asemaa kuitenkin näyttivät vaikeuttavan tulkinnanvaraisuus sille kuuluvasta operatiivisesta 
valmiusroolista samoin kuin keskukselle annetut poikkeukselliset erityistehtävät suojainhankinnan osalta. Huoltovarmuusor-
ganisaation ja erityisesti poolitoiminnan vahvuuksia on edelleen syytä kehittää. Nähdään tärkeäksi, että toimiva toimialayhdis-
tysten ja viranomaisten yhteistyö poolien puitteissa jatkuu ja toimialoja kuullaan proaktiivisesti, kun valtionhallinto osaltaan 
suunnittelee varautumisen toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin.

Kuntasektoriin kohdistui huomattavaa painetta lähes kaikkien palvelujärjestelmään kohdistuvien päätösten toimeenpanossa, esi-
merkkeinä sote-asiat ja koulujen sulkeminen. Näyttää siltä, että yhteistä tilannekuvaa ja yhteistyörakenteita valtion ja paikallisen 
tason välille ei ole onnistuttu luomaan riittävän tehokkaasti. Ohjeistukset kunnille mm. suojainten käytöstä sote-tehtävissä on 
koettu osin epäselviksi. Vastuukysymykset valtionhallinnon, kuntien ja sairaanhoitopiirien kesken eivät ole olleet täysin selkeitä.

Alueellinen toiminta on toteutunut pääosin suunnitellusti, mutta erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa oli monia suojava-
rusteiden hankintaan ja käyttöön sekä jakamiseen liittyviä haasteita. Kokonaisuudessaan alueellisen tason toiminta on ollut 
erittäin aktiivista, ja eri varautumis- ja valmiusfoorumit ovat toimineet aktiivisesti. 

Omaehtoista yhteistoimintaa maakuntien välillä on vähän. Elinkeinoelämän liittyminen maakunta- ja aluetason yhteistyöhön 
on parantunut ELVAR-toiminnan kehittymisen myötä, ja sitä tulisi edelleen kehittää ja tehostaa. Mm. alueellisten riskianalyy-
sien laatimisessa on alueellinen elinkeinoelämä ollut jossain määrin mukana, joskin riskianalyysimallien ja ohjeistuksen ei näh-
dä riittävässä määrin huomioivan ja osallistavan elinkeinoelämää ja siihen kohdistuvia riskejä. Aluetoimijoiden (mm. AVI, ELY, 
pelastuslaitokset ja maakuntaliitot) vastuiden sekä roolien määrittelyyn kriisitilanteessa on kiinnitettävä jatkossa huomiota. 

Alueellisen huoltovarmuuden yhteensovittaminen ja yhteistoiminta toteutuu poikkihallinnollisesti alueellisissa ja maakunnal-
lisissa foorumeissa. Kuntien ja yritysten tosiasiallinen valmius näyttää kuitenkin olevan lähinnä heidän itsensä tiedossa. Maa-
kunnallinen turvafoorumi koettiin hyväksi ja luotettavaksi tavaksi tasata tietoa ja suunnata toimenpiteitä keskitetysti.
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Toimialakohtaisia havaintoja

Lääkealan toimijoiden ja myös lääkeviranomaisten kohdalla toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kriisiaikana on ollut aivan 
keskeistä, ja toimijat tekivät kaikkensa turvatakseen lääkehuollon toiminnan myös poikkeusoloissa. Tässä on onnistuttu hyvin 
monista haasteista huolimatta. Lääkeviranomainen Fimea osoitti kriisin myötä kykynsä tehdä nopeita ja pragmaattisia linjauk-
sia, joilla on pystytty turvaamaan lääkkeiden saatavuutta Suomeen. Lääkealan viranomaisen vastuualue on lähtökohtaisesti 
selkeä, tosin mm. saatavuusongelmien raportoinnissa on erilaisia käytäntöjä eri maissa. Myös Euroopan lääkeviraston ja kan-
sallisten virastojen toiminnoissa on eroavaisuuksia, mikä osin haittasi toimintaa kriisin aikana. HVK:lla ei nähty olevan yritysten 
näkökulmasta kovin selkeitä prosesseja esimerkiksi poikkeusolojen aikana tehdyille lääkehankinnoille, joiden kautta hankittiin 
kriittisiksi katsottuja lääkevalmisteita valtion varmuusvarastoon. Alueellisen tason yhteistyössä on tehty suunnitelmia mm. 
lääkekuljetusten ja avohuollon apteekkipalveluiden saatavuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa.

Terveydenhuollon tarvikkeiden osalta on ilmeistä, että valmius ei ollut riittävää varastoinnin tai poikkeusoloissa toimimisen 
eikä yritysten kanssa toteuttavan yhteistoiminnan osalta. Kotimaisen tuotannon käynnistämisestä käytävien keskustelujen vas-
tuutaho ei vaikuttanut olevan selvä kriisin alussa.

Logistiikan osalta toiminta on ollut tehokasta. Ainakin isoimmat yritykset päivittivät valmiussuunnitelmiaan hyvissä ajoin sekä 
ottivat käyttöön kriisijohtamis ja -raportointimalleja. Tilanne olisi saattanut hankaloitua huomattavasti, mikäli henkilökunnan 
poissaolot olisivat radikaalisti lisääntyneet. Kaikissa tilanteissa ei ole ollut selkeää, mikä viranomainen on joukkoliikenteen jär-
jestämisen osalta päättävässä roolissa.  

Elintarvikehuollossa päivittäistavarakaupan yrityksillä jatkuvuudenhallinta on toiminut koronakevään aikanakin erittäin hyvin. 
Yritykset ovat kiinnittäneet jatkuvuudenhallintaansa koko ajan enemmän huomiota koronakriisin haastaessa toimintaa.  
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Koronakevät on vahvistanut myös käsitystä, että toimivat jatkuvuudenhallintakäytännöt eivät kuitenkaan riitä liiketoiminnan 
toimintaedellytyksien turvaamiseen, mikäli kysyntä ei toteudu, kuten foodservice-tukkukaupan osalta kävi. 

Kauppa- ja jakelupoolin kesäkuussa jäsenyrityksilleen koronakevään aikaisesta poolitoiminnasta tekemän kyselyn perusteella 
pääosa vastaajista (82 %) on erittäin tai melko tyytyväisiä pooliin välittäjätahona yritysten ja viranomaisten kesken. Pääosa yri-
tyksistä pitää viranomaisilta saatuja tietoja yhteydenpitoa hyödyllisenä, mutta joidenkin avoimien vastausten perusteella poo-
lin toiminnan koronakevään aikana on koettu hyödyttävän enemmän viranomaisia kuin yrityksiä. Tilannetta voidaan jatkossa 
parantaa kehittämällä poolin sisäisiä viestinnän käytäntöjä.

Rakennusalan yrityksissä jatkuvuudenhallintatoimet ovat onnistuneet pääsääntöisesti hyvin, mutta erityisesti viestintäongel-
mat kriittisen työvoiman liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ovat aiheuttaneet hämmennystä.

Energiahuoltosektorilla valmiustoiminta ja jatkuvuudenhallinta ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. 

Mediaorganisaatiot olivat varautuneet hyvin kriisin aikaiseen toimintaan, sillä uutistoimitus on jo itsessään kriisiorganisaatio. 
Jatkuvuudenhallinta oli hyvällä tasolla ja organisaatiot ottivat nopeasti käyttöön poikkeusolojen vaatimat toimintatavat. Talous 
on iskenyt kovimmin paikallisiin mainosrahoitteisiin lehtiin ja radioihin, joista osa on joutunut keskeyttämään tai lopettamaan 
toimintansa. Alueellisesta varautumisesta olisi saattanut ollut apua. Viranomaiset ovat onnistuneet alueellisessa tiedotusväli-
neiden työn tukemisessa ja sen vaatimassa avoimuudessa vaihtelevasti.

Vesihuoltolaitoksilla uudet, tilanteen edellyttämät toimintatavat henkilökunnan tartuntojen ehkäisemiseksi ja kriittisten toi-
mintojen turvaamiseksi otettiin nopeasti käyttöön, vaikka valmiita suunnitelmia epidemiatilanteessa toimimisesta ei juuri ol-
lutkaan. Vesihuoltoa ohjaavat viranomaiset reagoivat tilanteeseen nopeasti. Ainakin alkuvaiheessa vesihuoltolaitosten toimin-
taa valvovien viranomaisten toiminta olisi voinut olla paremmin koordinoitua, sillä samansisältöisiä yhteydenottoja saattoi 
tulla useammalta viranomaiselta, mikä kuormitti turhaan muutenkin kiireisiä vesihuoltolaitoksia.

Tärkeimmät kehityskohteet

Huoltovarmuuden valmiusorganisaation ja viranomaisvastuiden kannalta nähdään, että toiminnan organisointia, tavoitteelli-
suutta, tuloksellisuutta ja läpinäkyvyyttä tulisi parantaa. Vastuita, rooleja ja päätöksentekoa tulisi selkiyttää. Julkishallinnon ja 
yritysten lisäksi on tarpeellista katsoa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös järjestöt ja kansalaiset. 

Vastuiden, roolien ja päätöksentekomekanismien selkeyttäminen nähdään laajana ja keskeisenä kehityskohteena. Riittävän 
nopea päätöksenteko on mahdollistettava poikkeusoloissa suunnittelemalla etukäteen vastuut ja päätöksentekomekanismit, 
esimerkkeinä maahantulosäädösten ja hankintalainsäädännön soveltaminen. Tämä edellyttäisi harjoituksia, henkilöstön kou-
lutusta ja perehdyttämistä, mahdollisia tarkennuksia säädöspohjaan sekä valvontaa, kuten määräajoin tapahtuvia auditointe-
ja. Huoltovarmuusorganisaation osalta muuntautumista varautumisorganisaatiosta isomman mittakaavan valmiustoimintaan 
poikkeustilanteessa olisi suunniteltava tarkemmin. Tästä esimerkkinä on kriittisten materiaalien hankinnan skaalautuminen 
isompaan mittakaavaan (esim. suunnittelemalla etukäteen puitesopimukset tarvittavien yhteistyökumppaneiden kanssa). On 
myös nostettu esiin kysymys, olisiko puolustusvoimien tai pelastuslaitoksen käytännöistä tai tiiviimmästä osallistumisesta am-
mennettavaa kansalliseen kriisinhallintaan. 

HVK:n osalta nähdään olennaisena kysymyksenä se, tuleeko HVK:n olla operatiivinen toimija vakavissa häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa vai ei. Mahdollisen operatiivisen toiminnan toteutus ja sen vaatimat resurssit olisi suunniteltava etukäteen eri ti-
lanteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämä ulkopuolinen arviointi HVK:n toiminnasta nähdään tarpeelliseksi. Samoin 
olisi arvokasta tarkastella lähemmin eri viranomaisten välisen vastuun- ja työnjaon onnistumista. 

Viestintäkanavat valmiustilanteita varten tulisi sopia ja testata etukäteen. Yhteisen turvallisen kommunikointi välineitä on ke-
hitettävä, jotta tietoa voidaan liikutella suunnitellusti viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä (esimerkkeinä Krivat ja HVO 
Extranet). Huoltovarmuus edellyttää viestintäverkkoa, johon voidaan tilanteen vaatiessa liittyä joustavasti ja turvallisesti.

Alueellisessa toiminnassa olisi syytä tarkastella mahdollisuuksia yhtenäisiin toimintatapoihin koko Suomessa. Vastuut ja työn-
jaot kaipaavat selkiyttämistä. Yhtenäistä viestintää valtakunnan tasolle voidaan tehostaa. Myös yhteistyön kehittäminen alu-
eellisen tiedonvälityksen kanssa on tärkeää. Alueellisen ja maakunnallisen varautumisen osallistuminen tulee resursoida riit-
tävästi, jotta esim. toimijoiden valmiustarkastuksiin (kuten varastontarkastukset, ohjeistus, motivointi ja konsultointi) olisi 
riittävät henkilöresurssit. Mahdolliset alueelliset rajoitustoimet tulisivat edellyttämään systemaattista alueellista yhteistyötä 
huoltovarmuusorganisaation puitteissa.
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7. TOIMINTA EUROOPAN UNIONISSA JA   
 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ 

Kriisin vaikutuksiin vastaaminen kansainvälisen ja EU-yhteistyön avulla 

Koronakriisiin liittyvät kansainväliset ja ylikansalliset seuraukset ovat olleet mitä moninaisemmat. Oheisessa teemakartassa 
(kuva 4, sivu 32) kuvataan HVK:n huhti-kesäkuussa 2020 havainnoimat ja kokoamat tärkeimmät ilmiöt ja vaikutukset huolto-
varmuuden kannalta keskeisillä toimialoilla ja foorumeilla. 

Koronakriisi osoitti, että pandemiatilanteessa kansalliseksi eduksi määriteltävät näkökohdat ottavat helposti ylivallan kansain-
välisen ja EU-yhteistyön kustannuksella. Kansalliset vastetoimet korostuivat myös huoltovarmuusorganisaation toiminnassa 
eikä laajamittaista kansainvälistä tai EU-tason yhteistoimintaa ole nähty. Kansainvälinen ja EU-tason toiminta nähdään ele-
mentteinä, jotka voivat parhaimmillaan täydentää tai vahvistaa varautumisen kansallista keinovalikoimaa. Osallistuminen rajat 
ylittävään toimintaan myös parantaa osaltaan kansallista kriisitietoisuutta.

Koronakriisin aikana kansainvälinen, huoltovarmuusorganisaation normaaliajan kontakteihin perustuva tiedonvaihto on säi-
lynyt sinänsä aktiivisena, mutta kriisiin liittyvä käytännön yhteistyö kansainvälisten tai EU-toimijoiden kanssa on ollut monin 
paikoin vähäistä tai se on tapahtunut muutoin kuin huoltovarmuusorganisaation kautta. Toimialaliittojen omat kansainväliset 
kontaktit näyttävät olleen merkittävässä roolissa. Kansainvälisten toimialaliittojen kautta on saatu ohjeita, toimintamalliku-
vauksia ja analyysejä. Joissakin tapauksissa pandemia on vahvistanut poolien omia kansainvälisiä verkostoja ja lisännyt kan-
sainvälistä kiinnostusta poolien, samoin kuin HVK:n tekemää työtä kohtaan. 

Kansainvälisen yhteistoiminnan kautta saatavat välittömät hyödyt huoltovarmuuden turvaamiseksi näyttäytyivät koronakriisis-
sä melko rajallisina sekä elinkeinoelämän että julkishallinnon näkökulmasta. Esimerkiksi materiaaliseen varautumiseen ja val-
miuteen liittyviin haasteisiin, mukaan lukien suojavarusteiden saatavuuteen, ei kansainvälisestä tai EU-yhteistyöstä löydetty 
nopeita ja tehokkaita ratkaisuja. Vahvimmin huoltovarmuuden turvaamista palvelivat EU:n toimenpiteet hyödykkeiden vapaan 
liikkuvuuden turvaamiseksi. 

EU:lta odotetaan paljon, mutta sen toiminta koetaan hitaaksi. Huolimatta koronakriisin johdosta tehdyistä EU:n poikkeuk-
sellisista toimenpiteistä – kuten tilapäiset lievennykset valtiontukisääntöihin ja muihin normistoihin, rahtiliikenteen helpot-
taminen, eri rahoitusinstrumenttien aktivointi ja uudelleen suuntaaminen, RescEU-varastointialoite sekä lääkkeiden ja lää-
kinnällisten laitteiden yhteishankinnat – EU-tason toimintaa ei usein tunnisteta tai siitä ei koeta saatavan kansallisella toi-
mijatasolla näkyviä hyötyjä. EU:n määrittämien toimenpiteiden vaikuttavuus on myös riippuvaista kansallisten viranomais-
ten toimeenpanosta.

Koronakriisissä edellä mainittuun kokemukseen teki poikkeuksen tavaraliikenteen ja erityisesti kriittisten tuotteiden kuljetusten 
turvaaminen, jossa EU:n toimista koettiin olevan merkittävää apua huoltovarmuusnäkökulmasta. Kuljetukset saatiin toimimaan 
varsin hyvin siellä, missä EU:lla oli mandaattia eli mm. tavaraliikenteen kuljetuksissa. Liikenteen osalta EU:n on nähty toimineen 
hyvin ja nopeasti, kun kansallisesti oltiin osin jopa hitaita soveltamaan EU:n sallimia poikkeuksia.

On nähty hyväksi, että kansalliselle viranomaiselle jätetään laaja liikkumavara sopeuttaa ohjeistuksia (esim. joukkoliikenteen 
järjestämisen osalta) suhteessa kansallisiin erityisolosuhteisiin ja poikkeustilanteeseen. Toisaalta esim. vapaata liikkuvuutta 
koskeneiden EU-ohjeiden toimeenpanon ei koettu täysin toteutuneen.

Suomen kumppanuustoiminta Naton kanssa ei noussut kyselyaineistossa esiin. Voidaan silti todeta, että Naton kanssa harjoit-
tamansa kumppanuusyhteistyön kautta Suomi voi osittain osallistua Naton suunnittelu- ja kriisivastetoimintaan. Koronakriisis-
sä Naton ilmakuljetuskapasiteettia on hyödynnetty suojavarusteiden kuljettamiseen, ja Naton tuki- ja hankintaorganisaatio 
tekee lääkintävarustehankintoja jäsenmaiden puolesta. Nato on myös perustamassa lääkintävarusteiden varmuusvaraston ja 
pandemiavasterahaston. 

WTO:n rooli globaalin kriisin kannalta on ollut merkittävä. WTO on kerännyt kaupanestetietoja ja tarjoaa samalla hyvän kes-
kustelufoorumin. WTO:n toimintakyky ei tällä hetkellä ole normaali, joten pontta kansainvälisen kaupan sääntöperustaisuuden 
ylläpitämiseen on ollut suhteellisen vähän.
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Pohjoismaisen yhteistyön osalta tiedonvaihto on koronakriisin aikana tiivistynyt esimerkiksi pelastusalan puitteissa. Yhteyden-
pito huoltovarmuudesta ja siviilivalmiudesta vastaavien hallinnon toimijoiden välillä on ollut aktiivista etenkin Suomen, Ruot-
sin ja Norjan välillä.4 Julkishallinnon alueyhteistyö Pohjoismaiden tasolla on huoltovarmuuden kannalta ollut ymmärrystä ja 
tietoa jakavaa. Lisäksi pelastustoiminnassa on harjoiteltu mahdollisia tukemistilanteita lähinnä Pohjois-Suomen alueella. Suo-
men pohjoismaisten maarajojen läheisyydessä päivittäistavarahuoltoa ja palveluita käytetään molemmin puolin. Vastaavasti 
yrityksillä on kansainvälisiä, rajat ylittäviä sopimusvelvoitteita sekä kausi- ja erikoistyövoimatarpeita.

Toimialakohtaisia havaintoja

Lääkealalla kaikkia kriisin negatiivisia vaikutuksia ei ole pystytty poistamaan kansainvälisellä tai EU-yhteistyöllä. EU:ssa kesti 
pitkään, ennen kuin jäsenmaiden solidaarisuuden merkitys lääkehuollon toimivuudelle ymmärrettiin. Kukin jäsenmaa lähti 
ensisijaisesti suojaamaan omia kansalaisiaan ja terveydenhuoltoaan asettamalla mm. vientikieltoja ja vastaavia toimenpiteitä 
tai lähtemällä kriisin aikana lisäämään merkittävästi kansallisia varastoja valmisteista, joista oli pulaa vähintäänkin eurooppa-
laisella tasolla. Tämän tyyppisistä toimista on tärkeää pidättäytyä myös mahdollisten seuraavien tautiaaltojen (tai pandemioi-
den) kohdalla. Kriisin aikana esteitä esim. kriittisten tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle on purettu EU:n komission toimin mää-
rätietoisesti (mm. vihreät kaistat rajoilla kriittisille tuotteille, regulatoriset joustot, hamstrauksen ehkäisemiseen pyrkineet 
toimet ja tuki tuotannon kasvattamisella tehohoidon lääkkeiden osalta).

Suojavarusteiden saatavuuden kannalta kansainvälisen ja EU-yhteistyön merkitys on Suomen näkökulmasta ollut toistaiseksi 
vähäinen. UM:n edustustoverkko on tarjonnut apuaan ja paikallisvalmiuksiaan HVK:lle kriisin alusta alkaen. Tämä tuki on krii-
sin kestäessä saatu käyttöön HVK:n uusorganisoitumisen (suojainhankintayksikön perustamisen) myötä.

Energia-ala piti aktiivisesti yhteyttä ENTSO-E:hen ja pohjoismaisiin kantaverkkoyhtiöihin tilannekuvan saamiseksi kansainväli-
sesti. IEA on ylläpitänyt kiitettävästi kansainvälistä tilannekuvaa esim. raakaöljy- ja kaasumarkkinoilla. Energiasektorilla suurim-
mat haasteet tunnistettiin nopeasti kansallisesti, hitaammin EU:ssa. 

Elintarvikehuollon näkökulmasta toimivan valtioidenvälinen yhteistyö EU:n puitteissa ja globaalisti nähdään keinona välttää 
ruokaprotektionismia. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi työvoiman liikkuvuuden merkitys korostuu elintarvikehuoltosektorin 
yrityksillä, minkä vuoksi liikkuvuuden säilyttäminen nähdään tärkeäksi kansainvälisen yhteistyön tavoitteeksi.

4. Huhtikuussa 2020 julkaistu raportti Critical Nordic Flows: Collaboration between Finland, Norway and Sweden on Security of Supply 
and Critical Infrastructure Protection luo näkökulmia siihen, miten Suomi, Ruotsi ja Norja voisivat syventää keskinäistä yhteistyötään 
yhteiskunnan perustoimintojen kannalta keskeisimpien tuote- ja palveluvirtojen turvaamiseksi.

https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/04/21161811/Critical-Nordic-Flows.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/04/21161811/Critical-Nordic-Flows.pdf


34

Tärkeimmät kehityskohteet

EU- ja kansainvälisessä toiminnassa nähdään runsaasti mahdollista lisäarvoa kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi. 
Erityisesti nähdään, että huoltovarmuustoimintaa voidaan nostaa enenevässä määrin EU-tasolle. Tärkeitä EU-tason toiminta-
linjoja olisivat esim. kriittisten tuotteiden ja henkilöstön häiriötön kulku läpi rajojen, vientikieltojen ehkäiseminen jäsenmaissa 
ja kauppapoliittiset toimet globaalilla tasolla, samoin kuin kriittisen tuotannon tuet, hankintarenkaat ja varastointi. Huoltovar-
muuden standardisoinnille ja harmonisoinnille paitsi EU:n myös Pohjoismaiden tasolla nähdään tarvetta. Kriittisen materiaalin 
ja palveluiden saatavuudessa kansainvälisten ja ylikansallisten (etenkin WTO- ja EU-) sopimus- ja tukijärjestelyiden hyödyntä-
mistä voisi olla syytä edistää. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä tarpeita ovat myös arvoketjujen tunnistaminen ja tuonti-
materiaalin saatavuuteen liittyvien muutosten, ongelmien ja poikkeamien ennakointi, niiden vaikutukset ja tilannekuva sekä 
ylipäänsä kansainvälinen tiedonvaihto sekä kehityksen seuranta ja analysointi.

Liikkuvuuden ja liikenteen osalta koronakriisin aikana on todettu, että Suomen lähialueilta tarvitaan paljon ulkomaista työvoi-
maa, jonka mahdollisuudet liikkua pitäisi huomioida EU-tasollakin. Kriittisten tuotteiden takavarikot puolestaan osoittivat, et-
tä kuljetuskäytävät tulisi suunnitella ja varmistaa huolella. Viranomaisvetoisesti operatiivisesti koordinoitu kansainvälisen tiedon 
kerääminen ja tuottaminen koko liikennealan osalta sekä tiivis yhteydenpito liikennetoimijoiden välillä parantaisivat jatkossa 
logistiikan toimintaedellytyksiä. On aivan keskeistä, että Suomen kansainväliset logistiikkayhteydet turvataan.

Lääketeollisuuden kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että jatkossa maat kommunikoisivat teollisuudelle hyvin selkeästi omien 
potilaidensa tarpeisiin liittyvät ja terveydenhuollon (koronapotilaiden hoidon osalta kasvatettuun) kapasiteettiin mitoitetut 
lääketarpeet, jotta yrityksillä on selkeä kuva siitä, millaisiin tuotantomääriin ja -aikatauluihin niiden tulisi varautua. Lääkealan 
materiaalisen kriisivalmiuden kasvattaminen tulevaisuudessa vaikuttaa todennäköiseltä kehityskululta EU-tasolla. Kriittisten 
lääkkeiden saatavuuden turvaamisessa, kuten EU-tason varmuusvarastoinnissa, tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän 
kanssa, jotta järjestelmät voidaan rakentaa hallitusti. Myös pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudet varusteiden, laitteiden 
ja lääkkeiden hankinnassa ja varastoinnissa tulisi selvittää.

Informaatioteknologian saavutettavuuden osalta on esitetty ajatus, että ylikansalliset teknologiayhtiöt (ns. teknologiajätit) 
olisi syytä tuoda osaksi EU:n ja sitä kautta myös Suomen kriisinhallintaa ja huoltovarmuutta. On aihetta selvittää, millä tavalla 
ja mitä kautta Suomi voisi vaikuttaa näihin keskusteluihin. Euroopassa voitaisiin myös vauhdittaa keskustelua yhteisestä vaih-
toehdosta amerikkalaisten tuottamien pilvi- ja alustapalveluiden rinnalle.

Pooleilla on paljon tietoa ja osaamista, jota voitaisiin myös kriisin aikana hyödyntää kansainvälisissä pöydissä. Suomen vahvuus 
on viranomaisten tiivis yhteys liike-elämään ja siinä poolit ovat avainasemassa. Suomalaisen huoltovarmuusajattelun esittely 
eurooppalaisten kumppanien parissa voisi edistää myös Suomen omaa turvallisuutta. Yritysten ja sitä kautta kansallisen varau-
tumisen kehittämistä voisi palvella, että toimialakohtaisesti käytäisiin konkreettisia kansainvälisiä keskusteluja operatiivisten 
työntekijöiden kesken. Näitä kanavia voitaisiin avata esim. HVK:n tuella.
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8. TILANNEKUVA JA -TIETOISUUS SEKÄ VIESTINTÄ

Huoltovarmuuden tilannekuvan ja -tietoisuuden muodostaminen ja välittäminen

Tilannekuvan kerääminen ja välittäminen osoittautuivat koronakriisissä huoltovarmuusorganisaation yhdeksi vahvuudeksi. HVK 
on koonnut ja jakanut huoltovarmuusorganisaatiolle sekä viranomaistahoille maaliskuusta 2020 alkaen aluksi päivittäistä ja 
myöhemmin kahdesti viikossa jaettavaa tilannekuvatietoa kriisin huoltovarmuusvaikutuksista. Tieto on kerätty huoltovarmuu-
sorganisaatiolta, kansallisista ja kansainvälisistä viranomaislähteistä sekä avoimista lähteistä. Ilman huoltovarmuusorganisaa-
tion ja erityisesti poolien aktiivista toimintaa tilannekuvan kerääminen elinkeinoelämästä olisi ollut mahdotonta. 

Tilannekuvan muodostaminen onnistui hyvin, mikä kuvaa poolien ja yritysten pääsääntöisesti toimivia suhteita. Erityisesti suo-
javälineiden saatavuustilanteen osalta tilannekuvan ylläpidon ja jakamisen kuitenkin katsotaan epäonnistuneen etenkin kriisin 
alkuvaiheessa. Kansallisen tilannekuvan ohella HVK on koonnut ja jakanut säännöllisesti huoltovarmuuden kansainvälistä ti-
lannekuvaa perustuen sekä avoimiin lähteisiin että luottamuksellisiin viranomaislähteisiin.

Tilannekuvan muodostaminen pooliyritysten kautta ja sen jakaminen huoltovarmuusorganisaation kautta toimi kokonaisuu-
dessaan kohtuullisen hyvin. Prosessi virtaviivastui edelleen kriisin aikana. Tilannekuva näytti palvelevan erityisesti viranomais-
kenttää ja poliittisia päätöksentekijöitä kriisin kokonaiskuvan hahmottamisessa. Kansallisen huoltovarmuuden kannalta oikean 
tilannetiedon merkitys korostuu tehtäessä päätöksiä, jotka vaikuttavat elinkeinoelämään. Tämän katsotaan edesauttavan toi-
menpiteiden hyvää valmistelua, oikeudenmukaista kohdentamista ja tasapuolisuutta. Koostetun ja jaetun tiedon hyödynnet-
tävyys elinkeinoelämälle näyttää sen sijaan olleen vähäistä. Tilannekuva sisälsi vain vähän liiketoiminnan jatkuvuuden turvaa-
misen kannalta olennaista tai uutta tietoa. Lisäksi nopeasti etenevässä tilanteessa myös tilannetieto muuttuu nopeasti ja haas-
teena on raportointien aikaviive. 

Tilannekuvan kokoamis- ja jakamisprosessit perustettiin kriisin seurauksena ad hoc -toimintona. Tämän vuoksi tilannekuvan 
muodostamisessa ei välttämättä onnistuttu täysin hyödyntämään huoltovarmuusorganisaation verkoston koko potentiaalia. 
Huoltovarmuusorganisaatiossa ei oltu varauduttu siihen, että toimialojen tilannekuvan tuottaminen jäi pääosin poolitoimis-
toille. Samaan aikaan huoltovarmuusorganisaation kaikilla toimijoilla ei ole ollut kokonaisvaltaista näkyvyyttä tilannekuvan 
hyödyntämiseen ja vaikuttavuuteen. 

Voidaan todeta, että tilannekuvan muodostamisen lähtökohtien, tavoitteiden ja odotusten määrittely ei ole ollut riittävää ennen 
häiriötilannetta. Nämä ovat vaihdelleet toimialoittain. Tässä suhteessa poolitoiminnan kokonaiskuva on ollut epäselvä jo pitkään, 
mikä liittyy laajempaan epätietoisuuteen siitä, oletetaanko poolien toimivan häiriötilanteessa jonkinlaisessa operatiivisessa roo-
lissa. Tämä on heijastunut myös tilannekuvan luomisessa. Lopputulos on ollut varsin hajanainen ja toimialakohtainen.

HVK:n kokoaman ja jakaman tilannekuvan lisäksi kriisin tilannekuvaa ja -tietoisuutta on muodostettu myös muissa organisaatiois-
sa. Eri tilannekuvien välittämistä, yhdistämistä ja keskinäistä koordinointia ei aina ole koettu täysin kattavaksi ja tehokkaaksi.

HVK:n kautta välitetyt huoltovarmuuden ydinviestit, tilannekuva ja kansainvälinen katsaus saavuttivat myös aluetoimijat, joskin 
niiden käytettävyys oli varsin rajallista aluetasolla. Erityisen tärkeää alueille olisi saada sellaisia pooliyritysten tekemiä havain-
toja, joissa käsitellään elinkeinoelämän ja viranomaisten välistä rajapintaa ja mahdollista uuden yhteistoiminnan tarvetta tai 
turvallisuusuhkia. Aluehallintoa voisi hyödyttää laajempi ja/tai syvempi alueellinen, keskeisten toimintojen ja yritysten tilan-
netieto ja analyysi. 

Viranomaisten ja yritysten poikkeusolojen viestintä

Laajasti ottaen hallituksen, viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen viestinnän nähdään onnistuneen kriisitilanteessa vähintään-
kin kohtuullisesti, ja yhteiskunnan kaikki toimijat ovat suhtautuneet tilanteeseen vastuullisesti.

Viranomaisten viestintä tilanteesta, rajoituksista ja suosituksista on ollut aktiivista ja pääosin onnistunutta, joskin viestinnän 
selkeyteen ja hyödynnettävyyteen tulisi kiinnittää enemmän huomioita. Viestintä koettiin joiltakin osin liian yleiseksi ja tulkin-
nanvaraiseksi. Joillakin toimialoilla viranomaisten viestintä on koettu aktiivisuudeltaan ja tasoltaan vaihtelevaksi ja elinkeino-
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elämän piirissä viranomaisviestinnässä on koettu viiveitä ja epäjohdonmukaisuuksia. Suojainkysymyksiin olisi viranomaisilta 
toivottu suorempaa viestintää ja kannanottoja.

Viestintä ja tiedonvaihto onnistui hyvin mm. HVO Extranetin avulla. Voidaan myös havaita, että valmius etätyöhön ja etäko-
kouksiin oli etenkin elinkeinoelämän piirissä erinomainen. Viranomaisten ja yritysten kyky ja mahdollisuudet liittyä toistensa 
verkkoihin ja järjestelmiin on kuitenkin osin puutteellinen. Vaikka etäyhteydet mahdollistivat laajan osallistumisen ja yhtey-
denpidon, on julkishallinnossa todettu haasteita lukuisten eri järjestelmien käytön, toisistaan poikkeavien käytäntöjen ja tie-
toturvapolitiikkojen seurauksena. 

Samoin nousi esiin tarve vieläkin tehokkaammalle tiedonkululle. Päätöksiä pystytään tekemään sekä viranomaisten että yri-
tysten toimesta, mutta toiminnan perusteet eivät ole kaikilta osin selvät. Viranomaisten yhtenäisessä viestinnässä yrityksille 
on puutteita. Yhtenäiset toimintatavat, jotka perustuisivat normaaliolojen harjoiteltuun ja vakiintuneeseen toimintaan, ovat 
tärkeässä asemassa. 

Median rooli viestinvälityksessä koettiin keskeiseksi. HVK:n poolitoiminnan kautta puolestaan on jaettu tietoa epi-
demian vaikutuksista, riskeistä ja viranomaisten toimista huoltovarmuuden osalta. HVK:n suora viestintä koettiin 
varsin passiiviseksi muissa kuin henkilösuojaimiin liittyvissä asioissa; avointa viestintää ajankohtaisista asioista elin-
keinoelämän tukemiseksi ja kansalaisten olojen turvaamiseksi voisi olla syytä lisätä. 

ELVAR-toimikunnat ovat pystyneet tuottamaan alueellista tilannekuvaa sekä viestimään valtakunnallista huoltovar-
muuden tilannekuvaa alueille ja osallistumaan elinkeinoelämän edustajana eri kokoonpanoihin.

Toimialakohtaisia havaintoja

Lääkealalla tilannekuvan muodostamisessa ollaan nyt huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin pandemian alussa. Fimeal-
la on uusien tiedonkeruujärjestelmien ja tiedon analysointimenetelmien johdosta nyt huomattavasti parempi, kattavampi ja 
ajantasaisempi kuva siitä, paljonko eri lääkevalmisteita maassamme on, ja miten esim. koronapotilaiden lääkehoidon toimin-
tatavat ja lääkkeiden kulutusmäärät kehittyvät. Myös tilannekuvan rakentamiseen ja jakamiseen liittyvä viestintä on tehostunut 
kriisin aikana merkittävästi. Vastaavaa kehitystä vaikuttaa tapahtuneen myös muilla terveydenhuollon osa-alueilla, esim. suo-
jainten osalta. Viranomaisviestintä on lääkkeiden osalta ollut pääasiassa selkeää. Viranomaisten ohella myös monet elinkeino-
elämän toimijat ovat panostaneet merkittävästi resursseja varmistaakseen ajantasaisen ja luotettavan tiedon saatavuutta ja 
välttääkseen virheellisestä tiedosta johtuvaa lääkehuollon tarpeetonta kuormittamista.
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Energia-alalla saatiin yhteistoiminta erittäin hyvin käyntiin ennalta laaditun ohjeistuksen ja hyvän huoltovarmuusverkoston 
avulla. Tieto kulki heti alusta lähtien hyvin viranomaisten ja huoltovarmuusyritysten välillä molempiin suuntiin. Tilannekuvan 
muodostaminen on toiminut erittäin hyvin. Säännöllisten webinaareja kautta on kerätty ja välitetty tilannekuvaa ja informaa-
tiota. Viestinnässä on pääsääntöisesti onnistuttu.

Finanssialan osalta tilannekuvaa on saatu muodostettua hyvin. Kokonaistilannekuvan muodostuminen on toiminut myös hyvin 
koko kriisin ajan. Tietokatkoja ja vastuukysymyksiä viranomaisten ja alan muiden toimijoiden välillä saattoi silti esiintyä. 

Rakennusalan osalta tilannekuvan muodostaminen on onnistunut alun pienen epätietoisuuden jälkeen hyvin, ja yritykset ovat 
antaneet tilannetietonsa avoimesti poolin käyttöön. 

Mediapoolin tilannekuvan muodostamisessa toimintaympäristöä tarkasteltiin jo ennalta määriteltyjen median huoltovarmuu-
teen vaikuttavista näkökulmista. Lisäksi mukaan otettiin arvio siitä, miten uutismedia on kyennyt hoitamaan yhteiskunnallista 
tehtäväänsä poikkeusolojen aikana.

Vesihuoltopooli laati vesihuollon tilannekuvaa viikosta 14 alkaen. Tilannekuva perustui vesihuoltolaitoksille eri yhteyksissä 
tehtyihin kyselyihin, vesihuoltolaitoksilta ja muilta tahoilta tulleisiin yhteydenottoihin sekä kansainvälisen tilanteen osalta Eu-
rEaun piirissä vesihuoltolaitosten toimialajärjestöjen jakamaan eri maiden tilannekuvaan. Tätä tilannekuvaa jaettiin tiedoksi 
HVK:lle ja muulle huoltovarmuusorganisaatiolle, vesihuoltopoolin poolitoimikunnalle (siinä edustettuina viranomaiset) sekä 
vesihuoltolaitoksille. Myös valvovat viranomaiset ovat koonneet tietoa vesihuoltolaitosten tilannekuvasta ja välittäneet sitä 
ministeriöille.

Alueellisella tasolla ELVAR-toimikunnat ovat yhteys huoltovarmuuskriittisiin yrityksiin, mutta tässä tilanteessa ei ollut mal-
lia eikä mahdollisuutta koota kattavasti alueellista huoltovarmuuden tilannekuvaa. Mahdolliset alueelliset tilannetiedot 
perustuivat osin erillisiin kyselyihin, joita pyrittiin välttämään kriisitilanteen aikana. Tärkein osa alueellisista huoltovarmuu-
den tilannekuvan tiedoista koottiin alueellisilta turvallisuus- ja varautumisfoorumeilta (maakunnallisia), joissa on mukana 
mm. ELY-keskuksen edustaja sekä vaihtelevasti maakunnallinen elinkeinoelämän edustus kauppakamarin tai yrittäjäfoorumin 
kautta.

Tärkeimmät kehityskohteet

Aineiston perusteella keskeisiä kehittämisen kohteita ovat eri toimijoiden roolien kirkastaminen, keskinäisestä työnjaosta so-
piminen ja vastuiden määrittely. Poolitoiminnan ydin on avata yhteydet toimijoihin, tutustua toimialaan ja kasvattaa kyvyk-
kyyttä vastata kysymyksiin tilannekuvasta ja -tietoisuudesta. Tavoitetaso näyttäytyy tässä suhteessa hyvin epämääräisenä ja 
vaatii kirkastamista. Tilannekuvatyötä helpottaa, kun tarkastelun näkökulmat tukevat jo olemassa olevia huoltovarmuuteen 
liittyviä tekijöitä. Näin tilannekuvatyö saadaan palvelemaan kriisin hoidon lisäksi myös kriisin jälkeistä kehittämistoimintaa. 
Toimintaympäristöstä voidaan poimia niitä asioita, joilla todella on vaikutusta yhtäältä kriisitilanteeseen ja toisaalta huoltovar-
muuden jatkokehittämiseen. Tilannekuvan ja viestinnän onnistumisen kannalta olennaista on lisäksi selkeä työnjako viran-
omaisten välillä, viestinnän kaksisuuntaisuus ja johdonmukainen viestintälinja. 

Tilannekuvaorganisaation ylläpitäminen, tilannekuvan jakaminen ja toiminnan säännönmukainen kehittäminen ja harjoittelu 
nähdään hyvin selkeäksi ja tärkeäksi kehityskohteeksi. Tilannekuvan koostamisen osalta nähdään hyödylliseksi, että toiminta-
mallia ja työkaluja kehitettäisiin edelleen tilannekuvan kokoamista, ylläpitoa ja jakamista varten. Myös tilannekuvan viestintä-
tavat ja -kanavat vaativat edelleen kehittämistä. Tilannekuvaan voisi olla syytä tuoda myös uusia elementtejä, kuten alueellisia 
kysymyksiä tai paikkatietojärjestelmiin perustuvaa dataa. Varsin laajalti myös nähdään, että tilannekuvan välittämisessä tarvi-
taan enemmän kaksisuuntaisuutta, eli tietoa takaisin tilannetietoa tuottaville, jotta pystyttäisiin arvioimaan kokonaisuutta ja 
samalla parannettaisiin tilannekuvan laatua. Myös kuntasektorin sekä alueellisen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon tilan-
nekuvaa olisi syytä pyrkiä vakioimaan ja tehostamaan.

Terveydenhuollon tilannekuvaan olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota. Hoitotarvikkeiden, laitteiden ja lääkkeiden tilanne-
kuvajärjestelmiä olisi hyödyllistä yhteensovittaa aktiivisesti eri toimijoiden kesken. Suojainten tilannekuvan osalta kaikille ta-
hoille ei ole ollut ilmeistä, että kyseessä on ollut ainoastaan julkisen terveydenhuollon suojaintilanteen tilannekuva. Jatkossa 
tämä voitaisiin laajentaa myös muidenkin toimialojen suojaimiin ja Suomessa tapahtuvan suojaintuotannon tilannekuvaan.

Poikkeusolojen viestinnässä nähdään viranomaisten osalta kehitettävää viestien yksiselitteisyyden ja oikea- aikaisuuden suh-
teen. Tärkeää olisi jatkossakin hyödyntää nyt opittuja uusia kommunikaatiotapoja ja toimintamalleja, niin normaalioloissa kuin 
mahdollisissa uusissa kriiseissäkin.



38

9. HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö varautumisen ja poikkeusolojen näkökulmasta

Huoltovarmuutta koskevan lainsäädännön katsotaan toimineen koronakriisissä yllättävän hyvin, vaikka sitä ei varsinaisesti ole 
rakennettu tällaista tilannetta silmällä pitäen. Lainsäädäntö ei ole muodostanut estettä nopeille toimille kriisin edetessä. Vaik-
ka huoltovarmuutta koskevan lainsäädännön puitteissa ollaan tällä kertaa pääosin pystytty vastaamaan poikkeusolojen tarpei-
siin, nähdään säädöspohjassa useita päivitystarpeita. Näyttää vallitsevan laaja yhteisymmärrys siitä, että huoltovarmuutta 
koskevaa säädöspohjaa tulisi kehittää ja tarkentaa koronakriisistä saatujen kokemusten pohjalta.

Eräs keskeinen, laaja ongelmakohde näyttää olevan huoltovarmuuskriittisten toimintojen, tehtävien ja toimijoiden määrittely. 
Tällä hetkellä huoltovarmuuskriittisyys on määritelty ainoastaan ylätasolla valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä 
1048/2018 ja toisaalta pooleissa toimialan sisällä ilman yhteneviä tai läpinäkyviä kriteerejä. Esiin nousee kysymyksiä siitä, mi-
ten kriittisyyden määrittely ratkaistaan siten, ettei se riko markkinaneutraalisuuden periaatetta normaalioloissa, mutta mah-
dollistaa kuitenkin priorisoinnin poikkeusoloissa. Kriittiseksi palveluksi määrittäminen vaikutti mm. liikkumisrajoituksiin sekä 
tietynikäisten lasten oikeuteen saada opetusta koulussa. Kriittisyyden määritelmä ja merkitys jäivät epäselviksi.

Samoin eri toimijoiden vastuiden ja velvollisuuksien tarkemman määrittelyn nähdään mahdollisesti edellyttävän tarkennuksia 
säädöspohjaan. Viranomaisille ja muille julkisen hallinnon toimijoille on määritelty yleinen varautumisvelvoite. Velvoite ei kos-
ke muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta elinkeinoelämää ja yksityistä sektoria. Myöskään HVK:n ja poolien tehtäviä poik-
keusoloissa ei ole määritelty.

Päätöksentekojärjestelmien, vastuiden ja roolitusten kuvaukset nähdään tärkeässä asemassa. Suomen huoltovarmuus ja krii-
sinsietokyky perustuvat vahvaan hallinnonalojen vertikaaliseen ja horisontaaliseen (alueelliseen) yhteistyöhön, jonka toimi-
vuuden varmistaminen vaatii selkeää kuvausta päätöksenteosta. Samalla voidaan huomata, että lainsäädännön kautta ei kai-
kissa tapauksissa ole edes mahdollista vastata poikkeusoloihin. Jos varautuminen on kaikki asiat huomioiden suhteettoman 
raskasta seurauksiin nähden, on joissakin tapauksissa sopeuduttava muilla keinoin häiriötilanteiden aiheuttamiin ongelmiin.

Toimialakohtaisia havaintoja

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä on pirstaleinen; palveluja tuottavat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopii-
rit sekä lukuisa määrä yksityisiä toimijoita.

Energia-alalla ei koettu ongelmia huoltovarmuutta koskevan lainsäädännön suhteen.

Liikennealalla lentokenttien vastuut olivat epäselvät. Lupakäytäntöihin ja työvoimakysymyksiin tuli helpotuksia, kun taas akuut-
teihin taloudellisiin ongelmiin reagointi oli hitaampaa. Päätäntäketju (tilaaja, rahoitus) ei välttämättä ole selvä sellaisissa tilan-
teissa, joissa tarvittaisiin kriittisiä henkilökuljetuksia.

Elintarvikehuollon osalta huoltovarmuutta koskevassa lainsäädännössä ei havaittu koronakriisin aikana merkittäviä ongelmia. 
Alkutuotannon yrittäjät ovat kokeneet kausityövoiman maahantuloon liittyvän hallinnon kankeana ja hitaana. 

Päivittäistavarakaupan kannalta huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö on koronakeväänkin aikana osoittautunut toimivaksi. 
Toisen tyyppisessä kriisissä, tai koronatilanteen vaikuttaessa eri tavalla kuin se nyt, olisi kuitenkin voinut tulla eteen elintarvik-
keiden säännöstelyn aloittaminen.

Lääkealalla lainsäädäntö on lääkkeiden osalta osin auttanut vastaamaan poikkeusolojen luomiin haasteisiin, mutta siinä on 
myös paljon kehitettävää.

Media-alan osalta valmiuslain soveltamisen yhteydessä uutismediaa ei automaattisesti katsottu yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta kriittiseksi palveluksi, vaan tästä jouduttiin erikseen käymään keskusteluja valtioneuvoston kanssa. Koska kriittisen pal-
velun määritteleminen oli ainakin uutismedian osalta epäselvä, ongelmia tuli mm. siinä, miten voidaan turvata journalistien 
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mahdollisuus liikkua työasioissa Uudenmaan rajan ja valtakunnan rajan yli. Valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksessä 
1048/2018 mainittu median toimintaedellytysten turvaaminen on käsitteenä epäselvä. Esimerkiksi mainostulojen romahtami-
nen alkoi heikentää median toimintaedellytyksiä hyvin nopeasti keväällä. Näin ollen uutismedian talouden turvaaminen on 
yksi keskeinen asia, joka vaikuttaa tiedonvälityksen toimintaedellytyksiin. Tämän nähdään olevan ristiriidassa sen kanssa, että 
tiedotusvälineillä on velvoite julkaista viranomaistiedotteita ilman korvausta.

Tärkeimmät kehityskohteet

Lainsäädännön päivitystarve tulisi arvioida kokonaisuudessaan tarkemmin koronakriisin oppien pohjalta. Tärkeimpinä kehitys-
kohteina nähdään mm. huoltovarmuuskriittisyyden määrittely, varautumisen velvoitteiden ja valtuuksien täsmentäminen, va-
rastointia koskevan säädöspohjan arviointi, huoltovarmuusperusteisten hankintojen helpottaminen sekä erinäiset toimiala-
kohtaiset seikat. Samalla pidetään tärkeänä, että huoltovarmuuden turvaamisen kenttää, jossa elinkeinoelämän toimijoiden 
vapaaehtoinen osallistuminen on perinteisesti ollut keskeinen toimintaa ylläpitävä voima, ei ylireguloida. Olisi myös hyvä kar-
toittaa laajemmin yhteiskunnan kannalta kriittiset toiminnot koko arvoketjussa ja analysoida varautumisvelvoitteen vaikutuk-
sia yritysmaailmaan nykyistä enemmän. 

Huoltovarmuuskriittisyyden määrittelyn kannalta olisi syytä harkita huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden mahdollisen 
erityiskohtelun tuomista lainsäädäntöön. Yritysten puolelta osallistuminen huoltovarmuusorganisaation työhön on vapaaeh-
toista, mutta kuitenkin työllistävää. Olisi täsmennettävä yritysten vaikuttimet osallistua tähän työhön.
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Varautumisen velvoitteiden ja valtuuksien osalta eri toimijoiden rooleihin kaivataan selvennystä, ml. HVK:n ja huoltovarmuu-
sorganisaation rooli häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Julkisen hallinnon erityislainsäädännöissä voisi olla syytä erikseen ko-
rostaa huoltovarmuusvelvoitteen huomioon ottamista varautumisessa ja valmiussuunnittelussa. Keskeinen kysymys on myös 
se, miten yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyviä julkisia palveluja tuottavat yritykset tulisi lainsäädännön ohjaamana 
velvoittaa sopimuksenmukaiseen varautumiseen ja riittävän tasoiseen huoltovarmuustoimintaan. Päätöksenteon nopeuttami-
seksi poikkeusoloissa vastuut ja päätöksentekovaltuudet olisi tarpeen kirjata tarkemmin lainsäädäntöön ja/tai varautumissuun-
nitelmiin. Esimerkkinä tästä ovat mm. lääkinnällisten laitteiden hyväksynnät, joiden pohjalta myös kotimainen valmistus mah-
dollistetaan poikkeusoloissa, tai polttoainelainsäädännön määräaikaiset poikkeukset.

Materiaalisen varautumisen lainsäädännön kehittäminen nähdään tarpeelliseksi esim. terveydenhuollon materiaalisen varau-
tumisen osalta. Lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva uudistustyö nähdään kiireellisenä. Myös sen ja varmuusvarastoinnin 
välistä suhdetta tulisi pohtia, jotta lääkkeiden saatavuus voidaan tosiasiassa turvata kaikissa olosuhteissa. Konkreettisten va-
rautumisperusteiden ja -velvoitteiden luominen myös lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden osalta nähdään tärkeäksi. Va-
rastointia koskevan lainsäädännön kokonaisvaltainen tarkastelu voisi olla tarpeen.

Valmiuslain suhteen yhtäältä olisi järkevää, että tavallinen lainsäädäntö antaisi työkaluja samalla vastata myös poikkeusolojen 
tarpeisiin. Tästä esimerkiksi sopii etäopetuksen mahdollistaminen lainsäädännössä osana normaalia opetuksen järjestämistä. 
Toisaalta valmiuslain päivittämistä olisi hyödyllistä tarkastella siitä näkökulmasta, että myös normaaliolojen häiriötilanteiden 
haasteet voitaisiin siinä joustavammin ottaa huomioon. 

Säännöstelyn toteuttamistapa elintarvikkeiden osalta vaikuttaa vanhanaikaiselta. Kuntien ja alueviranomaisten rooli säännös-
telyssä on nykysäännöksissä esitetty elintarvikemarkkinaan nähden vanhentuneesti. Mikäli säännöstelyä jouduttaisiin teke-
mään, tulisi se nykyisin järjestää valtakunnallisesti, vastuuministeriöiden ja eri toimialojen yritysten/poolien yhteistyössä. Vas-
tuun säännöstelystä tulisi niin ikään olla valtakunnallisesti toimivilla viranomaisilla. Päivittäistavarakaupan yritykset olisivat 
säännöstelyssä joka tapauksessa keskeisiä toimijoita. Ne toimivat valtakunnallisten ketjujen ohjaamina, jolloin esimerkiksi 
kunnan rooli sopia/määrätä alueellista tai paikallista myymälää on täysin teoreettinen ja käytännössä toimimaton. Myös alu-
eelliset säännöstelymallit on sovittava, jotta ne voivat toimia valtakunnallisesti.

Energia-alalla velvoitevarastointisäännösten ajantasaistamista on syytä harkita. Valmiuslaissa nähdään päivitystarpeita esim. 
sähkön ja lämmön säännöstelyn osalta. On pohdittava, miten priorisoidaan tärkeimmät energiankäyttökohteet, ja miten mah-
dollisessa energiapulassa tai -vajeessa säännöstellään. Samoin kehitettävää on liikennepolttoaineiden säännöstelyn pelisään-
töjen kehittämisessä poikkeustilanteita varten. Liikennepolttoaineiden kysynnän vähentyessä, talvilaatuisen bensiinin “käyttö-
ajan” määritelmä ei tunnista ongelmaa, että tuotetta on Euroopan laajuisesti liikaa markkinoilla ja siten antaisi mahdollisuuden 
jatkaa sen käyttöä myös kesällä.

Uutismedian määritteleminen selvemmin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiseksi palveluksi on asia, johon kehottaa jä-
senmaitaan myös EU:n komissio. Yleisradion toiminta on turvattava, mutta samalla on vahvistettava riippumattoman lehdistön 
moniäänisyyttä myös poikkeusoloissa. Riippumattomille tiedotusvälineille suunnatun kilpailuneutraalin tuen nostaminen poh-
joismaiselle tasolle voisi edesauttaa tätä päämäärää.

Aluetason huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen lainsäädännössä nähdään tarve täsmentää, kuka johtaa, ohjaa, 
valvoo tai tarkastaa alueellista huoltovarmuutta. Itseohjautuvuus ilmenee toteutuksen vaihtelevuutena ja puutteina. Alueel-
listen tarpeiden arviointi toimenpiteiden laajuuden suhteen voisi kaivata lisää liikkumavaraa.

Liiallista sääntelyä on syytä välttää. Toimialoilla, joilla on merkittävissä määrin viranomaissääntelyä, toimijoilta nähdään edel-
lytettävän toimintatapoja, jotka eivät välttämättä ole käytännössä mahdollisia poikkeusoloissa tai normaaliolojen häiriötilan-
teissa. Tällöin regulaatiosta itsestään voi muodostua este huoltovarmuuskriittisen toiminnan harjoittamiselle. Siksi lainsäädän-
nössä tulisikin pyrkiä jo ennakolta huomioimaan tällaisia tilanteita. Liike-elämälle ei saisi asettaa vähäistä enempää taloudel-
lista tai hallinnollista taakkaa, jottei Suomen kilpailukyky globaaleilla markkinoilla heikkene. 

Työsuhteiden sopimusehtojen suhteen nähdään tarpeelliseksi tarkastella joustovaraa ja tarvittavia kompensaatiomekanisme-
ja kriisitilanteissa. Seuraavaa pandemiaa varten olisi syytä myös selkeyttää karanteeniohjeita ja määräyksiä sekä niiden suh-
detta työlainsäädäntöön ja korvauskäytäntöön. On myös aiheellista tarkastella, olisiko terveydenhuollon lisäksi myös muita 
aloja (esim. energia, vesihuolto, jätehuolto), joissa työsuhteisiin tulisi soveltaa poikkeusolojen lainsäädäntöä elintärkeiden 
tehtävien hoitamisen varmistamiseksi.

Hankintalain puitteissa olisi hyödyllistä selvittää, olisiko Hansel Oy:n roolia aiheellista ja mahdollista vahvistaa myös lainsää-
dännöllisesti poikkeusolojen hankintatoiminnassa.
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10. JOHTOPÄÄTÖKSET

Koronakriisi on tuonut konkreettisella tavalla esiin suomalaisen huoltovarmuustoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia, mutta se 
ei kuitenkaan ole testannut huoltovarmuusjärjestelmän kaikkia osia yhtäläisellä intensiteetillä. Kriisi voi parhaimmillaan toimia 
herätteenä, joka kannustaa ja osin pakottaa kehittämään ja uudistamaan huoltovarmuuden turvaamisen lähtökohtia, tavoit-
teita ja käytäntöjä. 

Tässä raportissa käsitellyn aineiston pohjalta muodostuu käsitys, että huoltovarmuusorganisaation olemassa olevista vahvuuk-
sista on syytä pitää kiinni, ne on tunnistettava, ja niitä voidaan edelleen kehittää. Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyö 
on pidettävä suomalaisen huoltovarmuusajattelun ytimessä.

Edellä käsiteltyjen teemojen pohjalta on mahdollista tunnistaa useita laajoja toimintalinjoja, jotka voivat edesauttaa suoma-
laisen huoltovarmuuden entistä parempaa turvaamista tulevaisuudessa niin pandemian kuin muidenkin kriisien varalta. 

Tarkastelun keskeiset johtopäätökset ovat:

Viranomaisten päätöksentekokykyä tulee kehittää ripeyttämällä päätösmekanismeja, rakentamalla valmiutta poiketa nor-
maaliajan säädöksistä tilanteen niin vaatiessa ja luomalla varajärjestelyjä.

Viranomaisten tulee kehittää ohjeistuskykyään, jotta ohjeet ovat kansallisesti koordinoituja, kattavia, selkeitä ja oikea-aikaisia 
sekä vähimmäisvarautumisen kannalta riittävän yksityiskohtaista ja toimijoiden käytännön varautumista tukevaa. Esimerkiksi 
lentokentille ja henkilöliikenteen satamiin tulee tuottaa kansalliset toimintaohjeet ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ohjeis-
tus yksityisille palvelun tuottajille. Elinkeinoelämän toiminta etenkin poikkeusoloissa perustuu pitkälti viranomaisohjeistukseen, 
ja tällöin myös oikeudellisen perustan tulee olla yksiselitteinen. Julkishallinnolta odotetaan ennakoivaa päätöksentekokykyä ja 
tehokasta, yhtenäistä tiedottamista. 

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminta ja sopimuksellinen varautuminen vaativat kehittämistä, jotta toimialan 
asiantuntemus ja ymmärrys poliittisten päätösten merkityksestä toimialan muutoksiin ja huoltovarmuuden turvaamiseksi 
tulee huomioiduksi. Erilaisten työryhmien ja ad hoc -foorumien kokoonpanoa tulisi pohtia avoimesti, jotta toimialojen eri-
tyisosaamiset saadaan paremmin käyttöön ja siiloutuminen vältetään. Esimerkiksi kotimaisten yritysten kyvykkyyksiä huol-
tovarmuuskriittisten materiaalien ja palvelujen luomisessa on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin. Koronakriisi on nos-
tanut esiin varsinkin terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden saatavuuden. Haaste on koskenut paitsi sosiaali- ja terve-
ysalaa myös huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiä ja esim. elintarviketurvallisuutta. Tältä osin on tarve rakentaa 
tehokkaita kaupallisiin sopimuksiin ja tuotantovarauksiin perustuvia varautumismalleja. Tarvitaan nykyistä tiiviimpää yh-
teistyötä ja vuoropuhelua HVK:n sekä julkisen sektorin hankintayksiköiden asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän kesken. Vi-
ranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoiminnassa nähdään kehitettävää myös tartuntatautitapausten jäljittämistyön aloit-
tamiseksi työpaikoilla.

Varmuus-, turva- ja velvoitevarastointi vaatii tehostamista ja edellyttää laajaa analyysi-, suunnittelu-, kehittämis- ja säänte-
lytyötä. Kehittämiskohteena nähdään varastointijärjestelmän ajantasaisuuden sekä ketterän hankintakyvyn ja tarpeen mitoi-
tuksen parantaminen. Eräitä keskeisiä aloja ovat mm. lääkkeiden velvoitevarastointi sekä kriittisten komponenttien ja varaosien 
varastointimahdollisuudet, rahoitus ja ylläpito. Tällä hetkellä jo runsaasti varastoiduissa tuotteissa, kuten tuontipolttoaineissa, 
korkeat varastotasot ja -velvoitteet nähdään tärkeäksi säilyttää. Varastoinnin osalta laajana kehityskohteena nähdään myös 
kaupallisten toimijoiden entistä parempi kytkeminen sopimusperusteisesti mukaan materiaalisen valmiuden valtakunnalliseen 
kehittämiseen ja ylläpitoon.

Suojavarusteiden saatavuus ja laatu tulee varmistaa keskitetyllä hankinnalla ja varastointia tulee tehostaa. Hankintaosaa-
misen kehittäminen on keskeisin kehityskohde. Pidemmällä tähtäimellä on syytä myös selkeyttää eri toimijoiden, kuten HVK:n 
ja Hansel Oy:n roolit. On nostettu esiin, että pandemiaan varauduttaessa ja sen aikaisessa toiminnassa tulee tiedostaa koko 
sote-palvelukenttä (ml. esim. hoivakodit, kotihoito ja omaishoito), ja varautuminen olisi mitoitettava sen mukaisesti. Tulee 
pyrkiä varmistamaan, että huoltovarmuuden kriittisimmillä toimijoilla niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla olisi keskey-
tymätön mahdollisuus päästä hankkimaan suojavarusteita.
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Lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva lainsäädäntö vaatii uudistamista ja lääkkeiden varmuusvarastointi roolien selkeyt-
tämistä. Tämä tulee tehdä yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Lisäksi tulee tarkastella, onko velvoitevarastointia syytä 
laajentaa lääkkeiden lisäksi myös muihin terveydenhuollon kriittisiin tarvikkeisiin. Tavoitteena tulisi olla tasapainoinen, kaikkien 
toimijoiden kannalta kohtuullinen järjestelmä, joka turvaa lääkkeiden saatavuuden Suomessa myös pandemian kaltaisissa 
kriisitilanteissa ja luo lääkealan toimijoille sellaisen toimintaympäristön, joka houkuttelee lääkeyrityksiä toimimaan Suomen 
markkinoilla ja tuomaan valmisteitaan suomalaisten saataville niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Lääkeyritysten näkökul-
masta ensisijaista on turvata lääkkeiden saanti sinne, missä niille on kaikkein akuutein tarve. 

Tilannekuvan ylläpitoa ja jakamista sekä toiminnan harjoittelua tulee kehittää. Tilannekuvaan liittyviä toimintamalleja ja 
työkaluja tulee kehittää tilannekuvan kokoamista, ylläpitoa ja jakamista varten. Myös tilannekuvan viestintätavat ja -kanavat 
vaativat edelleen kehittämistä. Tilannekuvaan on syytä tuoda myös uusia elementtejä, kuten alueellisia kysymyksiä tai paikka-
tietojärjestelmiin perustuvaa dataa. Varsin laajalti myös nähdään, että tilannekuvan välittämisessä tarvitaan enemmän kaksi-
suuntaisuutta, eli tietoa takaisin tilannetietoa tuottaville, jotta pystyttäisiin arvioimaan kokonaisuutta ja samalla parannettaisiin 
tilannekuvan laatua. Myös kuntasektorin sekä alueellisen elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon tilannekuvaa olisi syytä pyrkiä 
vakioimaan ja tehostamaan. Terveydenhuollon tilannekuvaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Hoitotarvikkeiden, laitteiden 
ja lääkkeiden tilannekuvajärjestelmiä on perusteltua yhteensovittaa aktiivisesti eri toimijoiden kesken. Suojainten tilannekuvan 
osalta kaikille tahoille ei ole ollut ilmeistä, että kyseessä on ollut ainoastaan julkisen terveydenhuollon suojaintilanteen tilan-
nekuva. Jatkossa tämä voitaisiin laajentaa myös muidenkin toimialojen suojaimiin ja Suomessa tapahtuvan suojaintuotannon 
tilannekuvaan. Poikkeusolojen viestinnässä tulee kehittää viestien yksiselitteisyyttä ja oikea- aikaisuutta. Nyt opittuja uusia 
kommunikaatiotapoja ja toimintamalleja tulee hyödyntää myös jatkossa, niin normaalioloissa kuin mahdollisissa uusissa krii-
seissäkin.

Huoltovarmuusorganisaation poolien roolia ja tehtäviä elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyöelimenä tulee tarkentaa. 
Lisäksi poolien toiminnasta tarvitaan yhtenäisempi näkemys ja perusperiaatteet, joita toteutetaan koko huoltovarmuusorga-
nisaation toimesta. Myös poolien tehtävän suorittamiseen tarvittavat resurssit tulee turvata. Pooliorganisaation ketteryyttä 
muuttaa toimintaansa tilanteen mukaan tulee vaalia. Toimintaympäristön muutos edellyttää poolirakenteen modernisointia, 
jotta työskentely olisi jatkossakin motivoivaa ja tuloksellista. Tiiviimpi yhteistyö kokonaisturvallisuuden keskeisten toimijoiden 
(kuten valtioneuvoston tilannekeskus ja turvallisuuskomitean sihteeristö) voisi olla tarpeen.

HVK:n rooli vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa tulee selkeyttää ja päättää onko sillä operatiivinen rooli vai ei. Mahdol-
lisen operatiivisen toiminnan toteutus ja sen vaatimat resurssit tulee suunnitella etukäteen eri tilanteisiin. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön käynnistämä ulkopuolinen arviointi HVK:n toiminnasta on tarpeellinen. Lisäksi olisi arvokasta tarkastella lähemmin 
eri viranomaisten välisen vastuun- ja työnjaon onnistumista.

Suomen tulee olla aloitteellinen EU:n kriisivasteen ja varautumiskyvyn rakentamisessa, samoin kuin yhteisten pohjoismaisten 
kyvykkyyksien luomisessa.

Lainsäädännöllisiä ratkaisuja on syytä harkita useiden yllä mainittujen toimintalinjojen osalta, mutta samalla on tärkeä pi-
tää mielessä vapaaehtoisuuden ja positiivisten kannustimien merkitys kestävän ja ketterän huoltovarmuusjärjestelmän ra-
kentamisen kannalta. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018) on syytä päivittää tehdyn ana-
lyysin pohjalta.
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KYSELY / HUOLTOVARMUUSNEUVOSTON ANALYYSI KORONAKRIISIN VAIKUTUKSISTA

Huoltovarmuusneuvosto on käynnistänyt analyysin, jossa tarkastellaan koronakriisin vaikutuksia laajasta huoltovarmuusnä-
kökulmasta.
Kyselyllä kerätään tarkastelun aineistoksi Huoltovarmuusneuvoston sekä huoltovarmuusorganisaation poolien, jaostojen ja toimikun-
tien edustajien näkemykset huoltovarmuustoiminnan keskeisistä teemoista. Pyydämme vastaamaan kyselyyn 17.7.2020 mennessä. 
Kysely on jaettu kahdeksaan teemaan. Pyydämme kirjoittamaan näkemyksenne vapaaseen tekstikenttään kaikkien tai valitse-
mienne teemojen osalta (merkkimäärää ei kyselylomakkeella ole rajattu). Kunkin teeman alla on muotoiltu tarkentavia kysymyk-
siä, joiden pohjalle vastaus on mahdollista rakentaa. Vastausta ei kuitenkaan tarvitse rajata ainoastaan näihin kysymyksiin. 

TAUSTAKYSYMYKSET
Vastaajan rooli (pakollinen)

 ❍ Huoltovarmuusneuvosto
 ❍ Poolin, toimikunnan tai jaoston sihteeri tai alueellisen  

 varautumisen yhteyshenkilö, mikä pooli/toimikunta/ 
 jaosto? (vapaaehtoinen)?

 ❍ Jokin muu, mikä? 
 Vastaajan nimi (vapaaehtoinen)

KYSYMYKSET
1. Elinkeinoelämän rooli. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:

• Miten julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminta huoltovarmuusasioissa on toteutunut?
• Mikä on ollut huoltovarmuusorganisaation poolien merkitys elinkeinoelämän toiminnalle?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

2. Kriittiset toimitus- ja arvoketjut Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Mitkä ovat olleet globaalin kaupan häiriöiden vaikutukset yrityksille huoltovarmuusnäkökulmasta?
• Miten on pystytty vastaamaan haasteisiin, joita globaalien toimitus- ja arvoketjujen häiriöt tuottavat?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

3. Kotimainen tuotanto ja palvelut. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Mitkä ovat huoltovarmuuden kannalta keskeisimmät kotimaisen tuotannon ja palveluiden haasteet?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

4. Materiaalinen varautuminen ja varastointi. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Miten materiaalisen varautumisen taso ja toteutus (ml. varmuus-, velvoite- ja turvavarastointi) ovat kyenneet  
 vastaamaan poikkeusolojen huoltovarmuustarpeisiin?
• Millainen huoltovarmuusmerkitys on ollut yritysten omilla kaupallisilla varastoilla?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

5. Valmiusorganisaatio ja viranomaisvastuut. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Miten valmiustoiminta julkishallinnossa ja jatkuvuudenhallinta yrityksissä on toteutunut?
• Onko viranomaisten välinen vastuun- ja työnjako sekä yhteydenpito onnistunut?
• Miten alueellisen tason toiminta on toteutunut?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

6. Toiminta Euroopan unionissa ja kansainvälinen yhteistyö. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Miten Suomen osallistuminen EU:n kriisivastetoimiin ja rajat ylittävään yhteistyöhön on vaikuttanut omaan  
 organisaatioonne?
• Onko kriisin vaikutuksiin kyetty vastaamaan kansainvälisen tai EU-yhteistyön avulla?
• Millaisena kansainvälisten organisaatioiden (kuten WTO) merkitys on näyttäytynyt?
• Mitä olisi pitänyt tehdä tai saada aikaan kansainvälisellä yhteistyöllä oman organisaationne varautumisen tai  
 huoltovarmuuden näkökulmasta?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

7. Tilannekuva ja -tietoisuus sekä viestintä. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Miten huoltovarmuuden tilannekuvaa ja -tietoisuutta on onnistuttu muodostamaan ja välittämään?
• Miten viranomaisten ja yritysten poikkeusolojen viestintä on onnistunut?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

8. Huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö. Vastaukset voivat rakentua esim. seuraavien kysymysten pohjalle:
• Onko huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö vastannut poikkeusoloihin varautumisen ja poikkeusoloissa  
 toimimisen tarpeisiin? 
• Jos ei, mihin tarpeisiin lainsäädäntö ei ole vastannut?
• Mitkä ovat tärkeimmät kehityskohteet kansallisen huoltovarmuuden parantamiseksi?

Muut kommentit:

LIITE:  AINEISTON KERÄÄMISEEN KÄYTETTY KYSELYLOMAKE
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