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HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJALTA

HUOLTOVARMUUSSELONTEKO

TULEE OIKEAAN AIKAAN
Syksyllä 2021 käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriön
(TEM) johdolla huoltovarmuudesta annettavan selonteon laatiminen. Selonteon ajoitus on osuva. Huoltovarmuuskeskus (HVK) on jo osallistunut tähän huoltovarmuustoiminnan tulevaisuuden kannalta tärkeään työhön
aktiivisesti samoin kuin turvallisuuspoliittisen ajankohtaisselonteon laadintaan.
Huoltovarmuudesta ja HVK:sta on tehty vuosina 2020–
2021 useampia ulkopuolisia arviointeja ja selvityksiä.
Näiden pohjalta, kuten myös Huoltovarmuusorganisaation (HVO) omassa työssä, on noussut esille kehittämistarpeita.
Ilona Lundström
hallituksen puheenjohtaja
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Toimintaympäristön haasteiden nopeasti muuttuessa ja
keskinäisriippuvuuksien kasvaessa huoltovarmuuden toimikenttä ja yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamisen tarve jatkuvasti laajenee.

Materiaalisen varautumisen merkitys on edelleen keskeinen, mutta kriittisen infrastruktuurin ja verkostojen painoarvon jatkuvasti kasvaessa huoltovarmuuden fokus on
siirtymässä kriisinsietokyvyn (resilienssi) turvaamiseen.
Tämä kehitys näkyy HVK:n toiminnassa muun muassa
käynnistettyjen ohjelmapanostusten kautta, mutta haastaa myös pitkällä aikavälillä huoltovarmuusrahaston
kantokyvyn. Selonteon yhteydessä on syytä arvioida esimerkiksi huoltovarmuusrahaston taloudelliset edellytykset toteuttaa laajat tehtävänsä ja rahaston maksukyvyn
hallinta pitkällä aikavälillä.
Keskustelu kriisinsietokyvyn eli resilienssin vahvistamisesta on saanut EU-tasolla merkittävää uutta vauhtia.
Komission joulukuussa 2020 julkaiseman CER-direktiivin
(Critical Entities Resilience) tarkoituksena on luoda selkeästi määritelty minimitaso EU-jäsenmaiden kriittisten
toimintojen huoltovarmuudelle. Tämä on myönteinen
kehityskulku, mutta aiheuttanee samalla sopeutumistarpeita muun muassa Suomen huoltovarmuusmallille.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

HUOLTOVARMUUS KEHITTYY

HAASTEIDEN MUKANA
Huoltovarmuuden
rooli yhteiskunnassa
on entisestään kasvanut
vuoden 2021 aikana.

Janne Känkänen
toimitusjohtaja
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Kulunut vuosi osoittaa,
että huoltovarmuuteen
kohdentuvat uhkat ja
riskit ovat hyvin moninaisia
ja niiden toteutumisen
todennäköisyys on kasvanut.
Toimintaympäristömme
on siis muutostilassa.

Koronapandemian vaikutus jatkui läpi vuoden. Pandemia
osoitti myös sen, että suomalainen yhteiskunta on perustuksiltaan vahva ja iskunkestävä. Rokotusten edetessä
tilanne näytti jo syksyllä helpottuvan, mutta loppuvuodesta koronaviruksen omikronmuunnos vei pandemian
uuteen vaiheeseen, joka aiheutti huolta muun muassa
työvoiman riittävyydestä kriittisillä sektoreilla.
Tilannekuvan rakentaminen pandemian huoltovarmuusvaikutuksista jatkui koko toimintavuoden 2021. Vaikka
globaalisti talous elpyi, teollisuuden tuotantokyky ei aivan pysynyt perässä, mikä synnytti huoltovarmuuskriittisten tuotteiden saatavuuteen häiriöitä ja pullonkauloja.
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on myös seurannut kiristynyttä geopoliittista tilannetta, erityisesti Ukrainan tilannetta, myöhäissyksystä 2021 lähtien. Tilannekuvatyön
fokuksessa ovat olleet yhteiskunnan kriittiset toiminnot.
Seurannan tavoitteena on tunnistaa tilanteen kiristymisen mahdollisia kehityskulkuja ja huoltovarmuusvaikutuksia, tunnistaa sektoreiden välisiä keskinäisriippuvuuksia sekä mahdollisia toimenpidetarpeita.

Energiajärjestelmän murros ja Suomen siirtymä hiilineutraalisuuteen muodostavat keskeisen haasteen huoltovarmuudelle. Energiamarkkinoiden epävakaus ja korkeat energian hinnat hankaloittavat lisäksi tilannetta
ainakin lyhyellä aikavälillä. Fossiilisista polttoaineista
luopuminen aiheuttaa tarpeen kehittää kokonaan uusia
keinoja energiahuoltovarmuuden turvaamiseksi, mutta
vaatii myös jatkossa huoltovarmuustoiminnan rahoitusmallin uudelleentarkastelua.

Suomalainen yhteiskunta
on perustuksiltaan vahva
ja iskunkestävä.

STRATEGIA OHJAA
TOIMINTAA

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
PAINOPISTEENÄ

Huoltovarmuuskeskus on uusinut strategiansa kaudelle 2021–2023. Strategiassa on määritetty HVK:n strategiset tavoitteet, keskeiset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä strategisesti tärkeät kyvykkyydet. HVK
konkretisoi aiempaa paremmin itselleen asettamansa
tavoitteet ja ottaa käyttöön niitä mittaavia tulosmittareita. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja toiminnan
raportointia kehitetään.

HVK on toteuttanut toimintavuoden aikana omaa kehittämisohjelmaansa. Ohjelma on sisällytetty HVK:n uudistettuun strategiaan ja on ollut yksi toimintavuoden
painopisteistä. Kehittämisohjelmaan kuuluu useita osakokonaisuuksia, joista tärkeimpiä ovat johtamisen, henkilöstöpolitiikan ja HR:n kehittäminen sekä taloushallinnon, tiedonhallinnan ja hankintatoimen kehittäminen.

Strategian toimeenpanossa korostuvat erityisesti tilannekuva-, ennakointi- ja analyysitoiminnan kehittäminen,
varastointijärjestelmän uudistaminen sekä Huoltovarmuusorganisaation (pooli- ja sidosryhmäyhteistyö) kehittäminen. Myös HVK:n organisaatiorakenteen uudelleentarkastelu on ajankohtainen.
Tilannetietoisuutta ja tilannekuvatyötä kehitetään tavoitteena systemaattinen ja jatkuvasti päivittyvä ymmärrys
huoltovarmuuteen kohdistuvista uhkista ja riskeistä. Jo
syksyllä 2020 käynnistetty laaja varastoinnin kehittämisprojekti valmistuu keväällä 2022 ja sen avulla kartoitetaan muun muassa HVK:n toteuttaman varastoinnin
nykytilanne, määritetään sen tavoitetila sekä keskeiset
kehittämistarpeet. HVO:n työtä on jo uudistettu ja tavoitteena on jatkossa varmistaa, että muuttuvissa oloissa
kaikki huoltovarmuudelle keskeiset toimijat ovat mukana yhteistyössä.
Myös HVK:n organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän tulee vastata uuden strategian vaatimuksia.
HVK:ssa aloitettiinkin organisaatiouudistuksen valmistelu marraskuussa 2021. Tavoitteena on, että organisaatiouudistus toteutetaan tuloksellisesti ja uudistettu
organisaatio ja johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön
vuoden 2022 aikana.
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Muista pitkälle edistyneistä osa-alueista mainittakoon
ohjelma- ja projektihallinnan kehittäminen, HVK:n sisäisen riskienhallinnan kehittäminen sekä uusi viestintästrategia ja sen jalkautus. Kehittämisohjelma on haastavista koronaolosuhteista huolimatta edennyt yleisesti
tavoitteiden mukaisesti.
Valmiustoiminnan kehittäminen on ollut yksi keskeinen
strategian painopiste. HVK:lle on laadittu uudistettu valmiussuunnitelma ja kriisinjohtamismalli. Valmiuden kohottamiseen on HVK:ssa käytössä viisiportainen asteikko. Valmiutta on käytännössä nostettu keväällä 2021
koronakriisin takia ja toisen kerran syksyllä 2021. Loppuvuodesta valmiuden kohottamisen perusteena on ollut
myös epävakaa kansainvälinen tilanne.

ERITYISTEHTÄVÄN HANKINNAT
SUORITETTU
HVK:lle keväällä 2020 annettu erityistehtävä kriittisten suojainvarusteiden hankkimiseksi jatkui pandemiatilanteen pitkittyessä aiemmin arvioitua pidempään eli
loppusyksyyn 2021. Vuoden loppuun mennessä tehtävä
saatiin kuitenkin hankintojen osalta päätökseen laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja toimitusvarmasti. Yhteensä HVK on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintapyyntöjen perusteella hankkinut noin 1,5 miljardia
kappaletta erilaisia suojainvarusteita.

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN UUDISTETTU
STRATEGIA 2021–2023

OHJELMATYÖ HUOLTOVARMUUSKESKUKSESSA

OHJELMAKOKONAISUUS EDISTÄÄ

SUOMEN HUOLTOVARMUUTTA
Huoltovarmuuskeskuksen ohjelmallisen toimintatavan
tavoitteena on tukea huoltovarmuuden toimintaympäristön muutoksiin vastaamista ja huoltovarmuushyötyjen
saavuttamista. Ohjelmat ovat ajallisesti ja temaattisesti
rajattuja kokonaisuuksia, jotka keskittyvät strategisten
tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2021 aikana kolme
uutta ohjelmaa, Digitaalinen turvallisuus 2030, Logistiikka 2030 sekä Alue 2030, aloittivat toimintansa käynnissä
olleen Energia 2030 -ohjelman rinnalla. Ohjelmien toimeenpano sopeutettiin koronapandemian edellyttämiin
reunaehtoihin ja toimeenpanossa hyödynnettiin tietoa,
jota pandemia on huoltovarmuuden näkökulmasta tuottanut varautumisen vahvistamiseksi.
Ohjelmakokonaisuuteen on vuoden 2021 loppuun mennessä kuulunut yli sata käynnissä olevaa tai päättynyttä
projektia, joita HVK on rahoittanut tai toimeenpannut.
Käynnistymässä on lukuisia uusia projekteja. Ohjelmille
on yhteistä kansainvälisen ja kansallisen yhteistoiminnan kehittäminen, riskiperusteisuus sekä tiedon syventäminen. Ilmastonmuutos ja digitalisaation vaikutukset
heijastuvat laajalti myös huoltovarmuuteen ja läpileikkaavat ohjelmia. Myös ohjelmakokonaisuuksien johtamista ja hallintaa kehitettiin yhteisillä toimintatavoilla ja
työkaluilla.
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Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelma aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa. Ohjelmassa kehitetään yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Ohjelman
tavoitteena on muun muassa kriittisen digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen riippuvuuksien turvaaminen,
havainnointi- ja analysointikyvykkyyden parantaminen
sekä tiedonvaihto ja tilannekuvatyö. Ohjelman projekteissa kehitettiin harjoitustoimintaa, vahvistettiin toimialojen digitaalisen turvallisuuden osaamista, toteutettiin
kansainvälinen 5G-hackathon ja selvitettiin esimerkiksi
tekoälyn kyberturvallisuutta.
Logistiikka 2030 -ohjelma käynnistyi keväällä 2021.
Ohjelman tavoitteena on taata huoltovarmuudelle välttämätön logistiikka vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ohjelman puitteissa toteutetut projektit
keskittyivät erityisesti toimintakyvyn vahvistamiseen ja
tiedon syventämiseen erityisesti selvitysten avulla. Selvitykset koskivat esimerkiksi kansainvälistä konttiliikennettä ja kauppa-alusten ulkoisia yhteyksiä sekä niiden
kybertuvallisuutta.

Alue 2030 -ohjelman tavoitteena on, että alueellisen
tason keskeiset toimijat ovat varautuneet yhdessä arvioituihin alueellisiin huoltovarmuusriskeihin ja niillä on
kyky ja soveltuvat rakenteet toimia yhteistoiminnassa
myös häiriötilanteiden aikana. Alue 2030 -ohjelma käytännön toteutus alkoi loppuvuodesta 2021. Pääpaino on
ollut ohjelmasta viestimisessä ja ensimmäisten projektien valmistelussa. Ohjelman merkittävä projekti on toimintavarma myymäläverkosto ja projektia on käynnistetty vuodenvaihteessa.
Energia 2030 -ohjelmassa kehitetään energiahuoltovarmuutta Suomen muuttuessa hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi. Ohjelmassa selvitettiin vuoden 2021 aikana
muun muassa öljyn osuutta osana liikenteen huoltovarmuuspalettia, keskeytyskriittisten sähkönkäyttöpaikkojen priorisointia, metsähakkeen laajamittaisen käytön
vaikutuksia energiahuoltovarmuuteen sekä öljyn ja kaasun merkitystä varapolttoaineena.

Hanna-Leena Tikkanen
ohjelmatoimiston päällikkö

HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN
OSASTOT
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SUUNNITTELU- JA ANALYYSIOSASTO

TILANNEKUVATYÖTÄ

NOPEALLA SYKLILLÄ
Maaliskuussa 2020 käynnistetty yleistilannekuvatyö jatkui Huoltovarmuuskeskuksessa
läpi koko toimintavuoden 2021. Kun koronakriisi näytti hellittävän keväällä ja kesällä,
yleistilannekuvan sykliä harvennettiin askeleittain kuukausittaiseksi. Omikronmuunnoksen takia äkillisesti huonontuneen tartuntatilanteen vuoksi HVK palasi viikoittaiseen tilannekuvasykliin loppuvuodesta 2021.
Tilannetietoisuutta ja tilannekuvatyötä kehitetään pitkäjänteisesti ja ne ovat osa HVK:n
uudistetussa strategiassa tunnistettua ennakointi-, analyysi- ja tilannekuvatyön kehittämiskokonaisuutta. Kehittämiskokonaisuuteen kuuluu myös avointen tietolähteiden tehokkaampi hyödyntäminen HVK:n toiminnassa. Kehittämiskokonaisuuden kolmas pääpilari on pidemmän aikavälin strateginen ennakointityö.

Axel Hagelstam
johtaja

Vuoden 2021 aikana tehtiin kohdennettuja analyysejä koronakriisin ja Ukrainan tilanteen vaikutuksista huoltovarmuuteen.
HVK teki tutkimusyhteistyötä Ulkopoliittisen instituutin (UPI) kanssa ja yhteistyönä julkaistiin tutkimuksia, jotka koskevat kansainvälisiä arvoketjuja, EU:n huoltovarmuutta ja
niiden vaikutuksia Suomelle.

US-CHINA
GEOECONOMIC

Kansainvälisellä puolellakin tapahtui: työ Critical Nordic Flows -jatkoprojektin toteuttamiseksi saatiin käyntiin Norjan ja Ruotsin kanssa. Selvityksessä pyritään tunnistamaan
yhteisiä riippuvuuksia ja keinoja vahvistaa yhteistyötä huoltovarmuuden alalla.

RIVALVY
INTENSIFIES
THE EU
AND FINLAND’S
SECURITY OF
SUPPLY
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TUTUSTU
TUTKIMUKSIIN

SUUNNITTELU- JA ANALYYSIOSASTO

SITOUTUNEIDEN

YRITYSTEN ROOLI MERKITTÄVÄ
TILANNEKUVAN LUOMISESSA
Vuosi 2021 korosti tilannekuvatyön tärkeyttä osana huoltovarmuuden eteen tehtävää työtä. Koronan vaikutuksia
huoltovarmuuskriittisiin yrityksiin seurattiin tarkasti läpi
vuoden ja tuotettiin sektorirajat ylittävää kokonaiskuvaa
viranomaisten sekä yritysten käyttöä varten.
Etenkin vuoden 2021 lopussa levinnyt omikronmuunnos
aiheutti tarpeen arvioida nopeasti mahdollisia vaikutuksia huoltovarmuuteen. Tilanteessa, jossa pandemia uhkasi lähes kaikkia toimialoja samanaikaisesti, oli tärkeää
muodostaa yhteinen tilannekuva vaikutuksista sekä toimialojen välisistä keskinäisriippuvuuksista.
Heikki Laurikainen
analyytikko
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Tilannekuvan muodostamisessa keskeistä oli sujuva yhteistyö Huoltovarmuusorganisaation poolien ja toimikuntien kanssa. HVO-sihteerit keräsivät huoltovarmuuskriittisiltä yrityksiltä nopealla aikataululla tilannetietoja,
joista pystyttiin muodostamaan huoltovarmuuden yleistilannekuva johtamisen tueksi.

Tilannekuvatyö on osoittanut, että Huoltovarmuuskeskuksella on Suomessa ainutlaatuinen rooli viranomaistiedon ja yrityksilta saadun tiedon yhteensaattajana.
Erityinen kiitos tilannekuvatyön onnistumisesta kuuluu
huoltovarmuustyöhön sitoutuneille yrityksille niiden valmiudesta tarjota tietoja yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseksi.
Tekemällä oppii -sanonta pätee myös tilannekuvatyöhön.
Pandemian aikana saatuja oppeja vietiin vuoden 2021
aikana eteenpäin osana Huoltovarmuuskeskuksen uutta
strategiaa. Analyysi-, ennakointi- ja tilannekuvatyön uudistamiselle luotiin konkreettiset tavoitteet ja päämäärät, jotka ohjaavat tilannekuvatyön kehittämistä tulevina
vuosina. Vuoden aikana löydettiin useita kehittämiskohteita, kuten tiedonvaihdon aktivoiminen, avoimien tietolähteiden parempi hyödyntäminen sekä prosesseihin ja
työvälineisiin liittyvät tarpeet.

ENERGIAHUOLTO-OSASTO

ENERGIA-ALAN HUOLTOVARMUUTTA

UUDISTETTIIN VASTAAMAAN
ALAN MURROKSEEN
Vuoden 2021 merkittävä tehtävä oli energiasektorin poolien uudelleenorganisointi, jotta
ne vastaavat energiamurroksen tuomiin muutoksiin. Uusi Lämpöpooli rakentaa kyvykkyyttä varmistaa lämmöntuotannon jatkuvuus siirryttäessä fossiilisista polttoaineista
kohti polttamiseen perustumattomia tuotantovaihtoehtoja. Toimintansa aloittanut uusi
Sähköpooli taas varmistaa häiriötöntä sähkön saatavuutta, kun hiilineutraalia yhteiskuntaa rakennetaan pitkälti sähkön varaan.
Polttonestepoolin tehtäviin sisältyvät öljytuotteiden lisäksi biopohjaiset polttonesteet
ja Kaasupoolin tehtäväkenttään kuuluvat laajasti uudet kaasut ja infrastruktuurin sekä
avointen kaasumarkkinoiden luomat mahdollisuudet. Muutokset valmisteltiin vuoden
2021 aikana ja uudet poolisopimukset astuivat voimaan vuoden 2022 alusta.

Pia Oesch
johtaja

Vuonna 2021 energiamarkkinoita leimasi epävakaa tilanne. Sähkön tukkumarkkinahinnat olivat korkealla ja nousivat Suomessakin ennätyslukemiin syksyn lämmityskauden
alettua. Suomessa vaikutus näkyi energian hinnassa, mutta toimitus- tai huoltovarmuuden osalta huolta ei ollut.
Energia 2030 -ohjelma etsii keinoja energiahuoltovarmuuden toteuttamiseksi hiilineutraalissa yhteiskunnassa. Toisen toimintavuotensa aikana ohjelman toteutuksessa oli 30
projektia, joista 11 valmistui. Lisäksi tehtiin useampi selvitys, jotka antavat suuntaviivoja jatkotoimenpiteisiin muun muassa öljyn ja kaasun sekä biopohjaisten polttoaineiden
varastoinnin, metsähakkeen käytön sekä kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen priorisoinnin
suhteen. Lisäksi kehitettiin esimerkiksi työkaluja lämpöhuollon varautumiseen.
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ENERGIAHUOLTO-OSASTO

TARVITSEEKO

HIILINEUTRAALI SUOMI
ÖLJYVARASTOJA?

Juha Vahlsten
tuoteryhmäpäällikkö

Öljyn ja kaasua korvaavien polttoaineiden varastointi on
perinteisesti ollut keskeinen elementti Suomen energiahuoltovarmuudessa. Hiilineutraalisuustavoitteiden vuoksi fossiilisten polttoaineiden käyttö on kuitenkin vähenemässä. Mikä vaikutus tällä on varastoihin ja miten niitä
pitäisi jatkossa kehittää? Tämän selvittämiseksi Huoltovarmuuskeskus tilasi kaksi selvitystä, jotka arvioivat öljyn ja kaasun käytön kehitystä ja varastointitarpeita vuoteen 2040 asti.

Fossiilisia tuontipolttoaineita ja kivihiiltä korvaavassa
energiantuontannossa käytetään enenevässä määrin
uusiutuvia kotimaisia polttoaineita, muun muassa puuhaketta. Puuhakkeelle ei ole fossiilisten polttoaineiden
kaltaista varastointivelvoitetta ja myös sen varastoitavuus on merkittävästi heikompi kuin fossiilisen polttoaineiden. Samaan aikaan kotimaista turvetuotantoa ollaan
ajamassa alas, mikä osaltaan kaventaa energiahuoltovarmuuden palettia.

”Liikenteen käyttövoimat” sekä ”Öljy ja kaasu varalla”
-raportit osoittivat, että vaikka öljyn ja kaasun käyttö
normaalikulutuksessa vähenee, saattaa niiden merkitys
varapolttoaineena jopa kasvaa energiahuoltovarmuuden
keinovalikoiman kaventuessa.

Varapolttoaineena öljy ja kaasu ovat siis jatkossa jopa
nykyistä merkittävämmässä roolissa. Onkin syytä miettiä, pitäisikö niiden varastointimäärä sitoa esimerkiksi
useamman vuoden keskimääräiseen käyttöön. Samaan
aikaan selvitetään huoltovarmuusvarautumisen laajentamista uusiutuviin polttoaineisiin. Varmuusvarastoinnista on säädetty laissa huoltovarmuuden turvaamisesta 18.12.1991/1390 ja valtioneuvoston päätöksessä
huoltovarmuuden tavoitteista 1048/2018. Muutokset
varastoitaviin määriin edellyttävät lakimuutosta, jota
edistetään yhdessä yritysten ja viranomaisten kanssa.
Erilaisten skenaarioiden avulla pyritään löytämään yhteiset tavoitteet, millaisiin tilanteisiin varaudumme.

Erityisesti sähkön- ja lämmöntuotannossa öljyn ja kaasun
käyttö polttoaineena on vähenemässä. Myös liikenteessä
sähköistyminen etenee etenkin henkilöliikenteen puolella. Raskaan liikenteen puolella muutosvauhti on hitaampi. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti öljyä ja kaasua
varastoidaan yritysten velvoite- ja valtion varmuusvarastoihin vähintään viiden kuukauden käyttöä vastaava
määrä. Samalla kun fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee, pienenee myös varastoitava määrä.
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Selvää on, että materiaalisen varautumisen ohella on
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota myös sähköjärjestelmien ja logistiikkaketjujen varmistamiseen, jotta
voimme turvata energian tarpeet jatkossakin.

LIIKENTEEN
KÄYTTÖVOIMIEN
KEHITYKSEN
ENNUSTE

ÖLJY JA KAASU
ENERGIATUOTANNOSSA
TULEVAISUUDESSA

TUTUSTU
SELVITYKSIIN

INFRASTRUKTUURIOSASTO

YHTEISTYÖ ELINKEINOELÄMÄN

JA VIRANOMAISTEN KANSSA ON VAHVAA

OHJEITA
TURVALLISEEN
ETÄTYÖHÖN

Vuonna 2021 osaston toimintaa sävyttivät voimakkaasti
koronatilanteen seuraaminen ja erityisesti logistiikkaan
liittyvät riskiarviot sekä varautuminen riskien lievittämiseen. Vaikutukset kriittisiin infrastruktuureihin ja toimintoihin olivat suhteellisen vähäiset eikä tarvetta erityistoimenpiteisiin ilmennyt.

Sauli Savisalo
johtaja

Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman edistämistä jatkettiin täysipainoisesti ja laajennettiin toimialojen kyberturvallisuuden kehittämistä. Yhteistyö Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa tiivistyi. Yhteistyössä jatkettiin havainnoinnin kehittämistä ja tiedonvaihtoverkostojen tiivistämistä. Digipooli vei loppuun TIETO2020-harjoituksen ja
suunnitteli seuraavan harjoituksen toteuttamista. Harjoitustoiminnalla on parannettu toimialojen verkostojen
kyvykkyyttä toimia laajoissa kyberhäiriötilanteissa.
Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman puitteissa kehitettiin kriittisiä digitaalisuuden perusrakenteita ja aloitettiin informaatioturvallisuuden alalla uraauurtava kehitystyö yhdessä erilaisten mediatoimijoiden ja viranomaisten kanssa.
Logistiikka 2030 -ohjelman käynnistyminen vahvistaa ja
kehittää varautumista logistiikassa. Vuoden aikana toteutettiin noin 15 logistiikan toimintavarmuutta edistävää kehitysprojektia. Vuoden kuluessa suunniteltiin ohjelman laajentaminen vuonna 2022. Erityinen painopiste
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oli meriliikenteen ja satamien toimintavarmuuden edistämisessä. Logistiikkasektorin ja sen poolien toiminnan
uudistaminen käynnistettiin. Lisäksi laajennettiin ja syvennettiin elinkeinoelämän sekä viranomaisten logistiikkaan liittyvää yhteistyötä.

KONTTIKULJETUSTEN
AJANKOHTAISSELVITYS

Hybridivaikuttamisen torjunnan osa-alueisiin kuuluvan
kriittisen infrastruktuurin fyysisen turvallisuuden kehittämistä jatkettiin yhteistyössä Yksityisen turva-alan poolin kanssa. Pooli perustettiin vuoden 2021 lopussa.
MERENKULUN

Finanssialan varautumista edistettiin selvityksin ja toteuttamalla finanssialan toimintaharjoitus. Harjoituksesta saatavien johtopäätösten ja kehittämistarpeiden projektointi on käynnissä.
Ilmatieteen laitoksen kanssa tehty yhteistyö on keskittynyt ilmastonmuutoksen ja sen torjunnan huoltovarmuuteen kohdistuviin moninaisiin vaikutuksiin. Ilmatieteen
laitoksen selvitys- ja tutkimustyön avulla vaikutuksista
on kyetty kasvattamaan laaja-alaisempaa ymmärrystä.
Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa yhteiskunnan kriittisten toimintojen varautumisessa on ollut erityisen virkeää
ja tavoitehakuista. Elinkeinoelämän edustajat ovat olleet
toiminnassa aktiivisesti mukana ja kantaneet esimerkillisesti yhteiskuntavastuuta.

KYBERTURVALLISUUS
– ALUSTEN PARHAAT
KÄYTÄNNÖT

MERENKULUN
KYBERTURVALLISUUS
– VARUSTAMOJEN
PARHAAT
KÄYTÄNNÖT

INFRASTRUKTUURIOSASTO

INFORMAATIO-

INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN

VAIKUTTAMISEN
TORJUNTA

KOSKETTAA JOKAISTA
Ihmisten toimintaan vaikutetaan tiedolla, olivat tarinat
totta tai ei. Informaatiovaikuttamisen merkitys onkin
kasvanut vuosien varrella. Myös huoltovarmuuspäätös
(VnP 1048/2018) toteaa, että informaatiovaikuttaminen
voi häiritä huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttamista.

Antti Sillanpää
varautumispäällikkö

Keväällä 2021 Huoltovarmuuskeskus käynnisti esiselvityksen informaatioturvallisuudesta. Teimme kaksi kyselyä ja pidimme työpajoja tiiviissä yhteistyössä valtioneuvoston kanslian viestinnän kanssa. Esiselvitys sisälsi
kahdeksan haastattelua verrokkimaista (Ruotsi, Norja,
Tanska, Viro, Liettua, Latvia, Tshekki ja Alankomaat) ja
esiselvitystä siivittivät eteenpäin keskustelut Euroopan
unionin, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen ja NATO Strategic Communications Centre of
Excellencen kanssa.
Suomalaista varautumistyötä auttaa, että kokonaisturvallisuuden toimintamallimme on erinomainen. Muutamassa tekemässämme kansainvälisessä haastattelussa
nousi esille, että suomalaista tapaa yhteistyön kansallisessa käynnistämisessä on seurattu. Suomalaisen yhteistyöperinteen ansiosta esimerkiksi Venäjän toimet Ukrainassa saivat aikaan heti vuonna 2014 uutta toimintaa
myös informaatiovaikuttamiseen vastaamisessa. Vaikka
olemme hyviä kansallisessa yhteistyössä, on siinä paljon
vielä parannettavaa.

13

-ESISELVITYS

Yhteistyön tehostamisen lisäksi monissa verrokkimaissa
on perustettu yhteinen toiminto, jonka tarkoituksena on
nähdä merkkejä ulkopuolisesta vaikuttamisesta tai epäaidoista kampanjoista. Organisatorinen sijainti ja mandaatti vaihtelevat maittain. Esiselvitys poiki ajatuksen,
että tämäntapaista voidaan suunnitella myös Suomeen.
Jatkamme suunnittelua tästä keskuksesta työnimellä
”Informaatioturvallisuuden osaamiskeskustoiminto”.
Suunnitelmissa on, että pilotointi käynnistyy vuonna
2022 ja täysillä toiminto pyörisi 2023–2024, jolloin tehdään päätökset jatkosta. Keskus tuottaisi dataa, menetelmiä ja osaamista elinkeinoelämälle, viranomaisille ja
suurelle yleisölle. Tavoitteena olisi löytää muun muassa
sosiaalisessa mediassa masinoituja vaikuttamiskampanjoita ja muita viitteitä epäaidosta toiminnasta (inauthentic behaviour) ja ulkomailta ohjatusta informaatiovaikuttamisesta.
Käynnistymässä oleva oikeudellinen erillistarkastelu raamittaa, mitä ja miten HVK voi tässä ympäristössä toimia.
Datalähtöisessä, kehitettävässä ratkaisussa suojelemme
suomalaisten yksityisyyttä, siinä ei oteta kantaa väitteiden totuuteen eikä edes vaikuttamisen motiiveihin. Niiden
pohdinta jäisi medialle ja toimivaltaisille viranomaisille.

Pohdimme myös, kuinka voimme tukea tässä työssä elinkeinoelämän luottamusverkostoja ja viranomaisia. Jälkimmäisiltä on tullut jo aiheita ja toimintaa suuntaavia
toiveita. Lisäksi pohdimme niin sanottuja heräterahoja,
joilla kannustettaisiin muun muassa kehittämään koulutusta ja alan innovaatioita. Kannustusrahan kohteina
voisivat olla esimerkiksi uudet harjoitusmuodot tai pelillistäminen.

INFORMAATIOTURVALLISUUS
KYTKEYTYY KYBERTURVALLISUUTEEN
Esiselvitys on osoittanut, että useissa verrokkimaissa
ylin johto on linjannut informaatioturvallisuudesta. Se
olisi luontevaa myös Suomessa. Tämä vertautuu esimerkiksi valtioneuvoston periaatepäätökseen kyberturvallisuusstrategiasta. Esiselvitys esittää pohdittavaksi informaatioturvallisuusstrategian kirjoittamista, joka tulisi
tehdä tiukassa kytköksessä mahdolliseen kyberturvallisuusstrategian päivitykseen. Jos työhön ryhdytään, uskon, että HVK ja suunniteltu pilotointi pystyvät tarjoamaan kansallisesti tärkeään työhön vahvaa tukea.

PERUSTUOTANTO-OSASTO

KANSAINVÄLISET KRIISIT JA

MITTAVIEN PROJEKTIEN
KÄYNNISTYS NÄKYIVÄT TOIMINNASSA
Perustuotanto-osaston vuosi 2021 rakentui kolmesta suuresta toimintakokonaisuudesta. Näiden kolmen toimintakokonaisuuden avulla hoidettiin osaltaan globaaleja kriisejä
(koronakriisi ja Ukrainan tilanne), varmistettiin normaalitoiminnan riittävä toimeenpano
sekä kehitettiin osaston sisäistä toimintaa ja osallistuttiin Huoltovarmuuskeskuksen uudistetun strategian jalkauttamiseen.
Osastolla oli koronakriisin hoitamisessa ja Ukrainan tilanteeseen varautumisessa merkittävä rooli. Tehtävät liittyivät tilannekuvan muodostamiseen ja sen jakamiseen. Lisäksi
toteutettiin tilannekuvan perusteella ennakoivia huoltovarmuustoimenpiteitä erityisesti
elintarvikehuollon, vesihuollon, kriittisen teollisuuden ja terveydenhuollon kokonaisuuksissa.

Jaakko Pekki
johtaja

Vuoden aikana lisättiin osaston henkilöresurssia vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita ja uudistettiin sekä kehitettiin työtapoja. Lisäksi käynnistettiin merkittäviä huoltovarmuuden kehittämiskokonaisuuksia, joista suurin oli Alue 2030 -ohjelman käynnistäminen vuoden 2021 lopulla. Ohjelmaan kuuluva toimintavarman myymäläverkoston
kehittämisprojekti sai alkunsa ja se käynnistettiin aikaisemmin toteutetun pilottiprojektin oppien tukemana.
Osaston vastuulla oli myös HVK:n strategian mukaisen varastointiprojektin koordinoiminen ja johtaminen. Projektin loppuraportti valmistuu vuoden 2022 aikana. Osa projektin
mukaisista kehittämistoimenpiteistä on jo käynnissä ja laajemmista kehittämistoimenpiteistä päätetään projektin loppuraportin tukemana vuonna 2022.

14

KRIITTISEN
OSAAMISEN HALLINTA

PERUSTUOTANTO-OSASTO

TOIMINTAVARMA

MYYMÄLÄVERKOSTO JA SEN TOIMINTA
KOSKETTAA JOKAISTA
Mistä voin ostaa päivittäiset elintarvikkeeni, jos sähkökatko jatkuu alueellani pitkään? Päivittäistavarahuollon
merkitys on Suomen huoltovarmuudessa valtava. Se palvelee lähes kaikkia kansalaisia ja sen kautta hankitaan
suurin osa päivittäisestä ruoasta kotitalouksiin. Kansalaisilla on tärkeää olla kolmen päivän kotivara 72 tuntia -konseptin mukaisesti, mutta myös kauppojen entistä
parempaa varautumista sähkökatkoihin suunnitellaan ja
toteutetaan Kauppa- ja jakelupoolissa. Jos sähköt menevät kaupasta pitkäksi aikaa, pakasteet sulavat, kylmäsäilytettävät tuotteet pilaantuvat eivätkä maksujärjestelmät välttämättä toimi.
Satu Hulkkonen
valmiusasiamies

Toimintavarman myymäläverkoston projekti on hyvä esimerkki Huoltovarmuusorganisaatiossa tehtävästä pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, joka johtaa konkreettisiin
toimenpiteisiin ja toimintamalleihin.
Konsepti sai hienon alun vuonna 2017, kun päivittäistavarahuollon varautumista selvittävä ja kehittävä projekti käynnistyi Päivittäistavarakauppa ry:n koordinoimana
ja Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamana. Tämän työn
tarkoituksena oli kartoittaa laajasti päivittäistavarahuollon varautumisen tilaa ja tehdä konkreettisia suosituksia päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämiseksi.
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Yhteistyössä pilotoitiin varavoimakoneiden käyttöä kaupoissa sähkökatkosten varalta ja kokeilu oli onnistunut:
testiryhmässä olleet kaupat pystyivät jatkamaan toimintaansa sähkökatkon aikana. Toimintavarman myymäläverkoston alustava malli oli syntynyt. Onnistunut pilottiprojekti päättyi vuonna 2020 ja kattava loppuraportti
julkaistiin syksyllä 2021.
Toimintavarman myymäläverkoston konsepti on tärkeä,
mutta se on myös haastava, ja siksi suunnitteluun sekä
valmisteluun on käytetty runsaasti aikaa. Vuoden 2021
aikana tehtiin Kauppa- ja jakelupoolin poolisihteerin
kanssa projektisuunnitelmaa edeltävän pilottiprojektin
suositusten pohjalta. Lisäksi tehtiin esiselvityksiä muun
muassa lainsäädännön rajoituksista ja mahdollisuuksista. Käynnistämispäätös tehtiin HVK:n toimitusjohtajan
toimesta joulukuussa 2021.
Hankkeen konkreettisena tuotoksena on varustaa noin
300 myymälää riittävällä varavoimakyvykkyydellä, jotta kaupat pystyisivät toimimaan myös laajassa, alueellisessa sähkökatkostilanteessa. Konsepti tullaan toteuttamaan yhteistyössä päivittäistavarahuollon alan yritysten,
HVK:n, järjestöjen ja muun hallinnon kanssa. Työssä tullaan ottamaan huomioon päivittäistavarahuollon toimi-

joiden näkemykset ja tarpeet sekä erilaiset keskinäisriippuvuudet koko elintarvikesektorilla. Projekti liittyy
läheisesti energiahuolto-osaston polttoainejakelun projektiin, ja projektiryhmät tulevat tekemään läheistä yhteistyötä aina kun se on järkevää ja mahdollista.
Koneiden hankinta ja maksamisjärjestelyiden varmistaminen eivät ole ainoita mietittäviä asioita, vaan myös
viestinnällä on tärkeä tehtävä, jotta kansalainen saa tietää oman varmennetun kauppansa ja tiedon, miksi kaupassa voisi käydä noin neljän päivän välein.

PÄIVITTÄISTAVARAHUOLLON VARAUTUMISEN
KEHITTÄMISPROJEKTI

HALLINTO-OSASTO

TUEMME

HUOLTOVARMUUSASIANTUNTIJOIDEN TYÖTÄ
Hallinto-osasto on keskittynyt toimimaan entistä vahvemmin niin, että sen työ tukee
mahdollisimman hyvin Huoltovarmuuskeskuksen substanssiasiantuntijoiden työtä. Näin
he voivat keskittyä yhteiskunnan huoltovarmuuden ja resilienssin suunnitteluun sekä
kehittämiseen yhdessä laajan yhteistyöverkostomme kanssa. Esimerkiksi HVK:n ohjelmatoiminnan projektien hallinnointiin, seurantaan ja tulosten raportointiin tarvitaan
hallinnollista tukea ja fasilitointia.
Kriisitilanteet ovat valitettavia, mutta oikein hyödynnettyinä ne kehittävät toimintaa.
Olemme läpi HVK:n tarkistaneet työtapojamme ja työvälineitämme, jotta hallinnon prosessit sujuvat vaivattomasti myös etätyössä. Tämä tarkoittaa sähköistä järjestelmätukea eri tavoin, kuten sähköiseen allekirjoitukseen siirtymistä.

Rain Mutka
hallintojohtaja
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Muuttuva turvallisuusympäristö haastaa koko yhteiskuntaa ja meitä HVK:ssa. Hallinnon
piirissä ovatkin myös turvallisuus- ja IT-toimintomme. Olemme vahvistaneet oman toimintamme jatkuvuutta, tiedon turvallisuutta ja tilaturvallisuutta vastaamaan ajan haasteisiin.

HALLINTO-OSASTO

HUOLTOVARMUUDEN TURVAAMINEN

VAATII MONIPUOLISTA OSAAMISTA
Huoltovarmuuskeskuksessa työskenteli vuoden 2021 lopussa yli 60 eri alojen osaajaa.
Huoltovarmuuden turvaaminen vaatii monenlaista osaamista ja maailman muuttuessa
on pystyttävä vastaamaan myös uudenlaisiin uhkiin ja haasteisiin. Huoltovarmuustyötä
tehdäänkin lähes kaikilla liike-elämän ja yhteiskunnan sektoreilla energiantuotannosta
logistiikkaan ja maataloustuotannosta kyberturvallisuuteen.
Huoltovarmuuskeskuksesta löytyy asiantuntijoita muun muassa energiantuotannon,
kyberturvallisuuden, finanssialan, logistiikan, teollisuustuotannon, terveydenhuollon,
elintarviketuotannon ja kaupan aloilta. Eri toimialojen osaamisen ohella keskeinen tehtävämme on analysoida ja ennakoida huoltovarmuuden tilaa ja arvioida, miten ja mihin
on syytä varautua. Lisäksi tehtäviemme toteuttamisessa tarvitaan hankintojen, talouden, lakiasioiden ja viestinnän osaajia.
Anna Mikkonen
erityisasiantuntija, HR
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Huoltovarmuuden toimintakenttä on viime aikoina paitsi laajentunut myös monimutkaistunut. Toimialakohtaisen osaamisen lisäksi asiantuntijoiltamme edellytetäänkin
nykyisin erityisesti verkosto-osaamista: kykyä jakaa tietoa, työskennellä yhdessä sekä
ymmärtää ja ennakoida eri toimialojen välisiä keskinäisriippuvuuksia. Huoltovarmuutta
luodaan pitkälti yhteistyössä sekä oman työyhteisön sisällä että eri sidosryhmien kanssa.

HALLINTO-OSASTO

VIESTINNÄN

AKTIIVINEN OTE TUOTTAA TULOSTA

Riitta Väkeväinen
viestintäpäällikkö

Huoltovarmuus on nyt vahvasti yhteiskunnan keskiössä.
Päättäjien, huoltovarmuustoimijoiden ja kansalaisten
huoltovarmuuteen liittyvä tiedontarve on kasvanut valtavasti. Taustalla on koronapandemian vauhdittama, mutta muutenkin julkisen sektorin toimintaan kohdistuva,
uudenlainen avoimuuden vaatimus. Tutkitusti avoimuus
kasvattaa luottamusta ja tukee turvallisuudentunnetta.
Tähän pyrimme vastaamaan.

tuksia sekä toimintaympäristön asettamia uudenlaisia
haasteita. Tämä vuosikatsaus jatkaa samalla linjalla ja
tuo esiin HVK:n asiantuntijoiden laajaa osaamista ja sitoutumista työhönsä.

Huoltovarmuuskeskuksen viestinnässä vuosi on ollut
vilkas. Olemme omaksuneet aiempaa aktiivisemman ja
avoimemman linjan ja toteutamme näin HVK:n strategian kirjausta läpinäkyvyyden lisäämisestä. Vuonna 2021
ulkoista viestintää ja työyhteisö- sekä sidosryhmäviestintää tehtiin kolmen hengen tiimillä.

Huoltovarmuuskeskuksen uusi viestintästrategia hyväksyttiin syksyllä 2021. Viestintästrategia asettaa tavoitteet pitkäjänteiselle työlle kohderyhmittäin. Tavoitteissa
korostuu vaikuttavuus, kuten että HVK:ta kuunnellaan
julkisessa päätöksenteossa ja että HVK nähdään luotettavana toimijana. Seuraamme tavoitteidemme toteutumista.

Uudistimme Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivut alkuvuodesta niin teknisesti, visuaalisesti kuin sisällöllisesti.
Sivujen sisältöä karsittiin, jotta oleellinen tieto löytyisi paremmin ja pysyisi ajan tasalla. Varmuuden vuoksi
-verkkolehden uudistusta on valmisteltu huolellisesti
loppuvuonna ja se toteutuu keväällä 2022.
Keväällä 2021 julkaistiin usean vuoden tauon jälkeen
HVK:n toiminnasta kertova vuosikatsaus, jossa kerrattiin
vuoden 2020 merkittäviä hetkiä ja käynnistettyjä uudis-
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VIESTINTÄSTRATEGIA
RYHDITTÄÄ TYÖTÄMME

Vaikuttaa siltä, että olemme oikealla tiellä. Sisäinen kysely kertoi syksyllä 2021, että HVK:n henkilöstön kokemus
työssään saamastaan viestinnällisestä tuesta ja sisäisen
viestinnän riittävyydestä on kasvanut merkittävästi edellisestä vuodesta. Loppuvuoden sisäinen viestintä on painottunut pitkälti tulevan organisaatiopäivityksen valmisteluun. Siihen liittyen on pyritty tarjoamaan sekä tietoa
että osallistumismahdollisuuksia ja -kanavia henkilöstölle.

HVK:n rooli julkisuudessa kehittyy toivotulla tavalla.
Vuonna 2020 HVK:n koronatoimiin liittyvä mediahuomio oli valtava. Mediaseurannan vuosianalyysi osoittaa,
että mediaosumien määrä laski vuonna 2021 noin 70
prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Median huomio ei
enää kiinnity niinkään Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan arviointiin, vaan sen asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Tämä on hyvä ja tavoiteltu kehitys. Koronakriisiä
edeltäneelle, niukalle medianäkyvyyden tasolle ei ole
syytäkään palata. Pyrimme huolehtimaan siitä, että HVK
osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun ja tuo siihen
asiantuntevan näkemyksensä.
Huoltovarmuuskeskus on osallistunut kaksi kertaa T-Median Luottamus&Maine-tutkimukseen. HVK:n maineen
keskiluku on parantunut edellisvuodesta 0.12 pistettä
(2.55 > 2.67). Tavoitteena on nostaa luku vähintään tasolle 3.0 vuoden 2023 syksyllä. Tätä työtä ei viestintä yksin pysty tekemään, siksi valmennamme ja rohkaisemme
sekä HVK:n asiantuntijoita että Huoltovarmuusorganisaation toimijoita suunnitelmalliseen ja vaikuttavaan
vuorovaikutukseen ja viestintään.

HVK JA HVO, YHTEISTYÖPARI

VESIHUOLTO JA SEN HUOLTOVARMUUS

RAKENTUVAT YHTEISTYÖSSÄ
Vesihuoltopooli parantaa vesihuoltopalveluiden
toimintavarmuutta ja tukee vesihuoltolaitosten
varautumista häiriötilanteisiin.
Sujuva yhteistyö ja aktiivinen tiedonvaihto Huoltovarmuuskeskuksen ja Vesihuoltopoolin välillä on
edellytys vesihuollon toimintavarmuuden tehokkaalle edistämiselle verkottuneessa toimintaympäristössä.
Kuten kaikilla toimialoilla, myös vesihuollossa vuoden 2021 toimintaa sävytti pitkittynyt koronapandemia. Vesihuoltopalvelujen saatavuuteen ja laatuun pandemialla ei ollut vaikutusta, mutta
vesihuoltolaitoksilla tehtiin toimia erityisesti henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi ja kriittisten
materiaalien varmistamiseksi.
Seurasimme pandemian vaikutuksia vesihuoltolaitosten toimintakykyyn niin poolitoimikunnassa
kuin toimijoille kohdistetuin kyselyin. Tilannekuvaa on hyödynnetty Huoltovarmuusorganisaatiolle
tuotetussa huoltovarmuuden tilannekuvassa ja perustana poolin toimenpiteille. Pidämme tärkeä-

Puhtaan talousveden saatavuus, jätevesien viemäröinti ja
puhdistaminen ovat edellytys toimivalle yhteiskunnalle,
kansalaisille ja elinkeinoelämälle.

nä, että vesihuollon ajankohtaista tilannekuvaa tuotetaan yhteistyössä vesihuoltolaitosten, kuntaomistajien ja alan viranomaisten kesken. Näin varmistetaan, että vesihuollon keskeisillä toimijoilla on yhdenmukainen tilannekuva ja -ymmärrys.
Tilannekuvasta ja ajankohtaisista asioista on viestitty aktiivisesti myös laajemmin vesihuollon toimijoille. Yhteydenpito poolin ja yhteysjäsenen kesken on ollut viikoittaista. Poolitoimikuntaa on
kiittäminen sitoutuneesta suhtautumisesta toimialan toimintavarmuuden varmistamiseen.
Onneksi kiireisten ja pandemian sävyttämien vuosien aikana on ehditty kehittämään myös toimialan
jatkuvuudenhallintaa ja varautumista. Vuonna 2021 valmistui opas vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamisen tueksi. Lisäksi aloimme HVK:n ja poolin yhteishankkeina laatia malleja vesihuollon
häiriötilanteiden toimintakorteille ja suunnitteluohjeita kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi. Niiden lisäksi valmistelimme toimenpiteitä vesihuollon kyberturvallisuuden ja
alueellisen varautumisen kehittämiseksi.

Katri Saukkonen
valmiusasiamies

Teimme myös yhteistyötä muiden poolien kanssa. Esimerkiksi Rakennuspoolin ja Helsingin seudun
ympäristöpalveluiden (HSY) kanssa laadimme mallin rakennusurakoitsijoiden kanssa tehtävän sopimuksen varautumisliitteeksi. Poolitoimikunnan omana työnä määrittelimme indikaattorit ja mittarit vesihuollon säännöllisen strategisen ja operatiivisen huoltovarmuustilannekuvan muodostamiseksi.

TUTUSTU JULKAISUIHIN		 			Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksilla

											Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi vesihuollossa
											Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien mallipohjat
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Riina Liikanen
Vesihuoltopoolin sihteeri

TALOUS
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TILIVUOSI 2021

JATKUI PANDEMIAN
SÄVYTTÄMÄNÄ

Vuonna 2020 tehty öljytuotteiden arvonalennus purettiin vuonna 2021
Ostoissa ja liikevaihdossa painottuivat öljytuotteiden tuotevaihdot
Huoltovarmuusmaksun tuotto oli edellisen vuoden tasolla eli 40,3 miljoonaa euroa

Tilivuosi 2021 jatkui poikkeuksellisena ja tilinpäätöksessä näkyvät edelleen pandemian yhteiskunnallisten
haittojen lieventämiseksi tehdyt toimenpiteet sekä vaihto-omaisuuden öljytuotteista vuonna 2020 tehdyn arvonalennuksen palautus. Huoltovarmuusmaksun tuotto 40,3 miljoonaa euroa pysyi edellisen vuoden tasolla,
mutta alitti jonkin verran budjetoidun tason, mikä johtui
pääosin liikenteen polttoaineiden kulutuksen vähenemisestä.

Maija Nyman
Controller

Öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen alentumisen
seurauksena tehty tasearvoon kohdistunut merkittävä
arvonalennus vuonna 2020 purettiin tilikautena 2021
maailmanmarkkinahintojen lähdettyä jälleen nousemaan. Tämä vaikutti positiivisesti tilivuoden 2021 liiketulokseen, joka ylitti sekä viime vuoden että budjetoidun
tason.
Öljytuotteita vaihdettiin tilikauden aikana budjetoitua
enemmän, mikä osaltaan vaikutti merkittävästi liikevaihdon kasvuun ja ostojen määrään. Sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen mukaiset suojainvarustehankinnat vähenivät vuoden 2021 aikana, minkä seurauksena
ostot pysyivät edellisen vuoden tasolla.
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Vaikka koronakriisistä seuranneiden erityistehtävien
määrä väheni tilikauden 2021 aikana, näkyy tehtävien
vaikutus muun muassa kohonneissa varastointikustannuksissa, joihin HVK käytti 28,5 miljoonaa euroa vuonna
2021. Vertailun vuoksi, vuonna 2020 varastointiin käytettiin 21,9 miljoonaa ja vuotta aikaisemmin 17,5 miljoonaa
euroa. Muut kuin ostoista aiheutuneet kulut olivat 21,8
miljoonaa pienemmät kuin edellisenä vuonna, mutta 18,7
miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Tilannetta selittää osaltaan vuonna 2020 maksetut korvaukset
matkustaja-autolautoilla liikennöiville varustamoille.

HUOLTOVARMUUSMAKSUN TUOTTO
ON EDELLISVUODEN TASOLLA, MUTTA
TRENDI ON LASKEVA
HVK:n liikevaihto kertyy enimmäkseen varastoidun tavaran ja öljyn myynnistä. Liikevaihto kasvoi edellisestä
vuodesta 67 miljoonaa euroa, mikä johtui suurimmalta
osaltaan juuri öljytuotteiden myynnistä. Kasvanut öljytuotteiden myynti oli seurausta pääosin vaihtotarpeista, minkä vuoksi vuoden aikaiset ostot kasvoivat tämän
osalta myös samassa suhteessa.

Huoltovarmuusmaksun trendi on ollut viime vuosina laskeva, mutta vuonna 2021 päädyttiin kuitenkin vuoden
2020 tasolle. Liiketoiminnan muissa tuotoissa näkyy koronakriisistä aiheutuneiden erityistehtävien kulujen korvaukset sosiaali- ja terveysministeriöltä. Erityistehtävien
vähentyessä vuoden 2021 aikana muut tuotot laskivat 28
prosenttia, ollen kuitenkin 123 miljoonaa euroa enemmän kuin ennen koronakriisiä vuonna 2019.
Huoltovarmuusmaksu muodostuu tuontienergiahyödykkeiden huoltovarmuusmaksuista, joita kerätään energiaverojen yhteydessä sähkön, kivihiilen (lämmön osalta),
maakaasun (lämmön osalta), bensiinin sekä polttoöljyn
(diesel, kevyt, raskas) osalta. Maksun suuruus on noin
puoli prosenttia hyödykkeen vähittäishinnasta ja se tuloutetaan huoltovarmuusrahastoon.
HVK:n taseen loppusumma kasvoi 1,9 miljardista eurosta
2,3 miljardiin euroon, mikä johtui pääosin öljytuotteiden
arvonalennuksen purkamisesta. Valtioneuvosto on vahvistanut 7.4.2022 Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätöksen vuodelta 2021.
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Tulot

2021

2020

2019

Huoltovarmuusmaksun tuotto

40,3 M€

40,3 M€

42,5 M€

Liikevaihto

115,7 M€

48,3 M€

84,2M€

Muut tuotot

128,8 M€

179,4 M€

6,0M€

Tase

2,3 MRD€

1,9 MRD€

2,0 MRD€

Kulut

2021

2020

2019

Ostot

224,3 M€

220,7 M€

77,7 M€

Muut kulut ilman poistoja

65,5 M€

87,3 M€

46,8 M€

(Varastoinnin osuus 28,5 M)

(Varastoinnin osuus 21,9 M)

(Varastoinnin osuus 17,5 M)
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