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HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN MISSIO

HVK huolehtii yhdessä yrityselämän,  
kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä,  

että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii  
ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.
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STRATEGIAPROSESSIN TAVOITTEET

Huoltovarmuuskeskuksen strategiatyössä on tuotettu vuosille 
2021–23 täsmennetty strategia, joka kirkastaa HVK:n toiminnan 
tavoitteita. Työssä on tunnistettu HVK:n rooli, sille kuuluvat teh-
tävät ja strategiset tavoitteet sekä keinoja tavoitteiden toteut-
tamiseksi ja niiden edellyttämiä kriittisiä kyvykkyyksiä. Lisäksi 
on tehty ehdotuksia strategisiksi hankkeiksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSVOIMAT 
JA NIIDEN VAIKUTUKSET 
HUOLTOVARMUUSKESKUKSEEN

Strategiatyön haastattelu- ja kyselyvaiheessa kartoitettiin kes-
keisiä muutosvoimia, joista johtuen huoltovarmuustoiminta 
on ollut murrostilassa jo ennen koronakriisiä. Muutosvoimiin 
luetaan poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset, lain-
säädännölliset ja ympäristölliset tekijät, joilla on merkitystä 
huoltovarmuuteen ja sen toteuttamiseen.

HVK:n strategian kannalta keskeisimpinä muutosvoimina näh-
dään seuraavat asiakokonaisuudet:

• uusien uhkien ja yllättävien häiriötilanteiden aiheut-
tama tarve nopeaan reagointikykyyn

• voimapolitiikan korostuminen kansainvälisessä politii-
kassa ja tarve tasapainoilla omavaraisuuden ja kan-
sainvälisen yhteistyön välillä

• toimitusketjujen haavoittuvuuksien ja kansainvälisiin 
arvoketjuihin liittyvien riskien hallinta

• moniulotteinen varautumistarve hybridivaikuttamisen 
eri muotoihin

• taloudellisen toiminnan tehostamistarve ja tuottavuu-
den korostuminen, mikä vaikuttaa heikentävästi huol-
tovarmuuteen

• kasvava tarve eri toimialojen väliselle horisontaaliselle 
yhteistyölle, sekä julkisen ja yksityisen sektorin välsen 
dialogin ja yhteistyön vahvistaminen

• energiamurroksen ja lisääntyvien digitaalisten 
haavoittuvuuksien edellyttämien muutosten huo-
mioon ottaminen huoltovarmuuden keinovalikoi-
massa

• yrityskentän kansainvälistymisen luoma tarve perus-
tella vaatimukset yritysten osallistumiselle huoltovar-
muustoimintaan uudella tavalla

• regulaation ja yritysten hyötyperusteisen osallis- 
tumisen väliin jäävän varautumistoiminnan varmis-
taminen

• HVK:n ja huoltovarmuustoiminnan tulosohjauksen
(governance) vahvistuminen
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HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN 
ROOLI JA TEHTÄVÄT

Huoltovarmuuskeskukselle lain ja asetuksen määräämät teh-
tävät ovat tietyiltä osin tilanneriippuvaisia. Merkittävä osa 
rooliin kuuluvista toiminnoista huomioidaan HVK:n tehtävissä 
ja toimintasuunnitelmissa. Rooli kaipaa kuitenkin täsmentä-
mistä, mahdollisesti myös lainsäädännön tasolla. 

HVK:n normaaliolojen rooliin kuuluu laaja kirjo tehtäviä, jois-
ta osa toteutetaan suoraan HVK:n toimesta ja osa HVK:n mah-
dollistamana yhteistyöverkostossa. HVK:n toimesta toteutet-
taviin tehtäviin kuuluu:

• materiaalinen varautuminen, ml. varmuus- ja turvava-
rastojen hankinta ja ylläpito, sekä velvoitevarastoinnin 
valvonta

• huoltovarmuusrahaston hallinta

• sopimuksellisten varautumisjärjestelyjen tekeminen 
yritysten kanssa

• tilannetietoisuuden ylläpito ml. toimintaympäristön 
analyysi, skenaariointi ja ennakointi

• kriittisten kansainvälisten arvoketjujen tunnistaminen 
ja niihin vaikuttaminen

• osallistuminen kansainväliseen varautumisyhteistyöhön

• harjoitukset ja koulutus

• huoltovarmuudesta tiedottaminen ja ohjeistaminen

• uusien huoltovarmuusratkaisujen ja keinojen syste-
maattinen kehittäminen

• kriittisten teknisten järjestelmien toimivuuden var-
mistaminen

• huoltovarmuustoiminnan yhteistyöverkostojen ylläpi-
täminen ja koordinointi

• osallistuminen keskushallintotason poikki-
hallinnolliseen valmiusyhteistyöhön

• oman toimintakyvyn varmistaminen

Näiden tehtävien lisäksi HVK:n normaaliolojen rooliin kuuluu 
yhteistyöverkostonsa avulla toteuttaa seuraavia tehtäviä:

• julkishallinnon ja elinkeinoelämän varautumis-
toiminnan yhteensovittaminen

• elinkeinoelämän varautumisen ohjaus

• elinkeinoelämän jatkuvuudenhallinnan ja 
varautumisen tukeminen

HVK:n normaaliolojen rooliin kuuluvat tehtävät on arvioitava 
siten, että kaikki ei-välttämättömät työt voidaan keskeyttää ja 
priorisoida uudelleen. Vapautuvat resurssit kohdennetaan häi-
riötilanteen edellyttämiin tarpeisiin. Häiriötilanteen alussa 
esiintyvä siirtymävaihe edellyttää toimintamallin, jossa orga-
nisaation valmiutta voidaan ennakoivasti ja joustavasti nostaa 
ja laskea tilanteen mukaan.

Häiriötilanteessa HVK:n normaaliolojen roolista poikkeavat 
tehtävät ovat:

• varmuus- ja turvavarastojen käyttöönotto ja siihen 
liittyvän logistiikan järjestäminen

• huoltovarmuusrahaston ja muiden resurssien käyttö 
häiriötilanteen kriisirahoitukseen

• laaja-alaisen elinkeinoelämää ja kansainvälisiä arvo-
ketjuja kattavan tilannekuvan muodostaminen ja 
jakaminen yhteistyössä pooliorganisaation ja muiden 
yhteistyötahojen kanssa

• tiedon- ja viestien välittäminen ja vuoropuhelu elin-
keinoelämän ja viranomaisten välillä

• valmius toteuttaa ohjaavien viranomaisten antamat eri-
tyistehtävät, HVK:n kyvyt ja kapasiteetti huomioiden

1. Huoltovarmuuskeskuksen	strategiset	tavoitteet

Strategiset tavoitteet

Resurssit 1. HVK varmistaa resurssien käytön vaikuttavuuden ja riittävyyden

Prosessit
2. HVK vahvistaa kykyään tunnistaa ennakoivasti huoltovarmuuteen kohdistuvia uhkia ja niiden  kokonaisvaikutuk- 

  sia sekä mahdollistaa niihin liittyvän varautumisen
3. HVK tuottaa huoltovarmuuden jatkuvan tilannetietoisuuden ja häiriötilanteiden tilannekuvan sidosryhmilleen

Asiakkaat 
ja sidos-
ryhmät

4. HVK rakentaa ja toimeenpanee huoltovarmuutta tehokkaasti verkostoaan hyödyntäen, mukaan lukien häiriö- 
  tilanteiden erityistehtävät 

5. HVK tuottaa selkeää lisäarvoa yritysten jatkuvuudenhallinnalle
6. HVK tukee muun julkisen sektorin varautumista

Organi-
saatio 
ja arvot

7. HVK varmistaa vahvan asiantuntijuuden säilymisen ja kehittämisen
8. HVK varmistaa huoltovarmuuden vastuullisen rakentamisen
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2. Keinot	ja	kehittämisalueet	strategisten	tavoitteiden	saavuttamiseksi

Keskeiset keinot ja kehittämisalueet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

Resurssit
1.1.   HVK:n rahallisten resurssien ja henkilöresurssien kohdentaminen perustuu selkeään priorisointiin
1.2.   HVK hallinnoi huoltovarmuusrahastoa kestävällä tavalla

2.1.   HVK vahvistaa kykyään reagoida ja tehdä päätöksiä nopeasti muuttuvassa tilanteessa
2.2.   HVK luo kriisijohtamisen ja häiriötilanteiden toimintamallit, sisältäen kriittisten kyvykkyyksien skaalaamisen 

häiriötilanteissa
2.3.   HVK vahvistaa ohjelmatoimintaansa
2.4.   HVK vahvistaa materiaalista varautumista ja siihen liittyviä käytänteitä
3.1.   HVK vahvistaa ennakointi- ja analyysitoiminnan sekä tilannetietoisuuden yhteyttä varautumisen suunnitteluun 

ja toteutukseen
3.2.   HVK toimittaa huoltovarmuuden tilannetietoisuuden ja tilannekuvan VNK:lle yhteensovitettavaksi kansallisen 

kokonaistilannekuvan kanssa
3.3.   HVK kehittää tilannetiedon ja -kuvan jakamista elinkeinoelämän suuntaan

4.1.   HVK hyödyntää laaja-alaisemmin yksityisen sektorin osaamista huoltovarmuuden rakentamisessa ja toimeen-
panossa

4.2.   HVK vahvistaa yhteyksiään elinkeinoelämään ja rooliaan tämän kumppanina
4.3.   HVK kehittää ja yhteismitallistaa poolitoimintaa sekä vahvistaa toimialat ylittävää tekemistä
4.4.   HVK luo segmentointimallin tukemaan yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa sekä kehittää määrätietoisesti stra-

tegisia kumppanuuksia valituilla alueilla
5.1.   HVK edistää yrityskentän varautumista tarjoten osaamista ja konkreettisia työvälineitä jatkuvuudenhallintaan
5.2.   HVK yhteensovittaa julkishallinnon ja elinkeinoelämän varautumista ja toimii sillanrakentajana näiden välillä
6.1.   HVK hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä tehokkaammin
6.2.   Huoltovarmuustoiminta ja siihen liittyvä päätöksenteko tehdään läpinäkyvämmäksi sidosryhmille

7.1.   HVK kehittää ja ylläpitää systemaattisesti organisaatiolle kriittistä osaamista ja edistää vastuullisia toiminta- 
tapoja

8.1.   HVK edesauttaa organisaatiokulttuurin ja henkilöstön ammatti-identiteetin kehittymistä

Organi-
saatio 
ja arvot

Asiakkaat 
ja sidos- 
ryhmät

Prosessit
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HVK:N STRATEGISET TAVOITTEET, KEINOT 
JA KEHITTÄMISALUEET

Edellä käsitellyn HVK:n roolin ja siihen kuuluvien tehtävien 
valossa käsitellään seuraavassa HVK:n strategisia tavoitteita 
sekä keinoja näiden edistämiseksi. Strategiatyössä on tunnis-
tettu kahdeksan strategista tavoitetta ja 19 keinoa ja kehittä-
misaluetta tavoitteiden saavuttamiseksi: 

HVK:N KRIITTISET KYVYKKYYDET

HVK:n kriittiset kyvykkyydet muodostavat työkalupakin, joka 
ensinnäkin mahdollistaa vaurautumisen erilaisiin häiriötilan-
teisiin ja huoltovarmuuden kannalta kriittisten puutteiden en-
naltaehkäisemisen. Toiseksi se vahvistaa HVK:n toimintakykyä 
häiriötilanteessa. Tarvittavia kyvykkyyksiä peilataan kansalli-
sesta kokonaisriskikuvasta lähteviin huoltovarmuuden riskei-
hin, jotta työkalupakista löytyvät tarvittavat välineet riskien 
ennalta ehkäisemiseksi ja riskien toteutuessa toimimiseksi. 
Strategian keskeisimpiä osia onkin – strategisten tavoitteiden 
täsmentämisen ohella– kriittisiksi tunnistettujen kyvykkyyk-
sien kehittäminen:             

• Toimialojen tuntemus – toimialan keskeiset kysymyk-
set ja teknologinen perusta, toimialojen haavoittu-
vuudet, kriittiset arvoketjut, kriittiset toiminnot ja 
keskinäisriippuvuudet

• Riskienhallinta, havainnointi ja tilannekuva – kyky teh-
dä arvioita tai valistuneita arvauksia vaihtoehtoisista 
tulevaisuuden poluista ja näiden perusteella ennakoi-
via johtopäätöksiä mahdollisista seurannaisvaikutuk-
sista ja riskeistä

• Verkostojohtaminen – kyky sovittaa eri toimijoiden ta-
voitteet yhtenäiseksi tavoiteasetannaksi ja määrittää 
selkeät rajapinnat, rooli- ja vastuunjaot toiminnan kai-
killa tasoilla

• Johtaminen – selkeät tavoitteet, nopea reagointikyky, 
ketteryys, priorisointikyky ja resurssien tehokas käyttö 
ja tarvittaessa uudelleenohjaaminen, tulosten mittaa-
minen ja organisaation riskienhallintakyky

• Valmiuden kohottaminen - kyky nostaa valmiutta en-
nakoivasti ja joustavasti ennalta määritettyjä askelia 
ja toimenpiteitä hyödyntäen

• Huoltovarmuuden uudistaminen – toimintaympäris-
tön taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten 
seurauksena huoltovarmuuden väline- ja keinovalikoi-
man uudistaminen, joka toteutetaan mm. HVK:n laa-
jamittaisilla ja pitkäkestoisilla ohjelmilla

• Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen – projekti- ja 
ohjelmajohtamisen mallin järjestelmällinen käyttöönot-
to, yhteisten hallinta- ja seurantatyökalujen kehittämi-
nen sekä HVK:n johdon ja hallituksen sitoutuminen

• Kansainvälinen yhteistyö – globaaleihin arvoketjuihin, 
hybridivaikuttamiseen ja kansainväliseen resilienssi-
työhön liittyvä osaaminen, kansainvälisen yhteistyön 
ja vuorovaikutuksen oppien hyödyntäminen

• Materiaalinen varautuminen – häiriötilanteiden han-
kintakyvykkyyden varmistaminen, nykyisten varasto-
jen arviointi ja hallinta sekä uusien varastojen enna-
koiva rakentaminen ja uusien huoltovarmuus-
menetelmien käyttöönotto

• Henkilöstön osaamisen kehittäminen – henkilöstöhal-
linnon systematisointi sekä henkilöstön horisontaali-
sen huoltovarmuusosaamisen järjestelmällinen kehit-
täminen, mm. luomalla ”huoltovarmuusammattilai-
sen urapolku” ja mahdollisuuksia tehtäväkiertoon

STRATEGIASSA TUNNISTETTUJEN 
TAVOITTEIDEN EDISTÄMINEN 

Huoltovarmuuskeskuksessa on jo käynnissä useampia kehit-
tämisprosessia, joista useampi on laitettu alulle jo ennen ko-
ronakriisiä. Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteista 
antaman päätöksen (1048/2018) mukaisesti Huoltovarmuus-
keskus on käynnistänyt laajamittaisen ja pitkäkestoisen ohjel-
matyön. Ohjelmien lisäksi HVK on syksyllä 2020 käynnistänyt 
erityisen HVK:n kehittämisohjelman HVK:n pitkän aikavälin 
toimintakyvyn varmistamiseksi.

Huoltovarmuuskeskuksen laajamittaiset 
ohjelmat 

Huoltovarmuuskeskuksen laajamittaiset ohjelmat Energia 
2030, Digitaalinen Turvallisuus 2030, Logistiikka 2030 ja Alue 
2030 on luotu vastaamaan yhteiskunnan ja talouden suurten 
murrosten vaikutuksia huoltovarmuuteen ja löytämään uusia 
keinoja huoltovarmuuden toteuttamiseksi. Näillä ohjelmilla 
HVK täyttää tehtävänsä uusien huoltovarmuusratkaisujen ja 
keinojen systemaattisessa kehittämisessä.

Huoltovarmuuskeskuksen kehittämisohjelma

HVK:n kehittämisohjelman johtamisen kehittämiskokonai-
suus kokoaa yhteen useita tässä strategiassa tunnistettu-
ja tavoitteita ja toteuttamiskeinoja. HVK:n johtamisen ke-
hittämiseen kuuluu sisäinen ohjaus, päätöksenteko, pri-
orisointi ja tavoitteet sekä niitä tukevat vastuut, mekanis-
mit ja käytänteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös HVK:n 
organisaatiokulttuurin sekä huoltovarmuustoiminnan ja 
päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen, ml. vies-
tintä. Kehittämiskokonaisuuteen kuuluu myös valmiuden-
kohottamiskyvykkyyden ja -järjestelmän rakentaminen ja 
ylläpito.
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Riskienhallinnan kehittäminen on tunnistettu HVK:n vuoden 
2021 toiminnan painopisteissä, mutta ei vielä kuulu HVK:n ke-
hittämisohjelmaan. Riskienhallinnan kehittäminen liittyy myös 
läheisesti HVK:n havainnointi- ja tilannekuvatoimintojen kehit-
tämisen kokonaisuuteen, joka on osa kehittämisohjelmaa.

Havainnointi- ja tilannekuvatoimintojen kehittämiskokonai-
suuteen kuuluvat toimintamallit ja työkalut vahvistavat enna-
kointi- ja analyysitoiminnan sekä tilannetietoisuuden yhteyttä 
varautumisen suunnitteluun ja toteutukseen. Kokonaisuus 
toimittaa huoltovarmuuden tilannetietoisuuden ja tilanneku-
van yhteen sovitettavaksi kansallisen kokonaistilannekuvan 
kanssa, jakaa tilannetiedon ja -kuvan elinkeinoelämälle ja te-
hostaa kansainvälistä yhteistyötä. HVK:n rooliin kuuluva kriit-
tisten kansainvälisten arvoketjujen tunnistamista ja niihin vai-
kuttamista kehitetään myös osana tätä kokonaisuutta.

Poolitoiminnan ja sidosryhmäyhteistyön kehittämiskokonai-
suus lisätään osaksi HVK:n kehittämisohjelmaa. Myös tämä 
kokonaisuus on tunnistettu HVK:n vuoden 2021 toiminnan 
painopisteissä. Siihen kuuluu huoltovarmuuskriittisten yritys-
ten segmentointi ja segmenttikohtaiset sidosryhmähoitomal-
lit, poolitoiminnan yhtenäistäminen (ohjaus, rakenne, proses-
sit ja käytänteet) sekä toimialat ylittävän yhteistyön tehosta-
minen ja yhteistyön mahdollistavien mekanismien ja kyvyk-
kyyksien kehittäminen.

Varmuusvarastointiin liittyvä kehittämiskokonaisuus on käyn-
nistetty syksyllä 2020. Se vahvistaa materiaalista varautumis-

ta ja siihen liittyviä käytänteitä eli kartoittaa Huoltovarmuus-
keskuksen toteuttaman varastoinnin nykytilanteen, määritte-
lee sen tavoitetilan ja keskeiset kehittämistarpeet. Varmuus-
varastointiin liittyvät tehtävät on määritelty melko tarkasti 
laissa huoltovarmuuden turvaamisesta ja asetuksessa Huol-
tovarmuuskeskuksesta. Kehittämiskokonaisuudessa huomioi-
daan varmuusvarastojen käyttöön liittyvät haasteet logistii-
kalle ja jakelulle. 

3. HVK:n	kehittämiskokonaisuuksiin	sisältyvät	strategiassa	tunnistetut	keinot	ja	kehittämisalueet

Johtamisen 
 kehittäminen

Riskienhallinnan  
kehittäminen *

Havainnointi- ja  
tilannekuvatoimintojen 

kehittäminen

Poolitoiminnan ja  
sidosryhmäyhteistyön 

kehittäminen *

Varmuusvarastointi- 
järjestelmän  
kehittäminen

Kokonaisuudessa kehitetään Huoltovarmuuskeskuksen johtamista (ml. sisäinen ohjaus, 
päätöksenteko, priorisointi ja tavoitteet sekä niitä tukevat vastuut, mekanismit ja käytän-
teet) ja organisaatiokulttuuria sekä keinoja toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyden  
parantamiseksi, ml. viestintä. Tähän kuuluu myös valmiudenkohottamisjärjestelmän  
rakentaminen ja ylläpito.

Kokonaisuuksissa kehitetään toimintamallia ja työkaluja Huoltovarmuuskeskuksen tilanne-
tietoisuuden ja tilannekuvan yhteensovittamiseksi kansalliseen kokonaistilannekuvaan,  
ennakointi- ja analyysitoiminnan linkittämiseksi varautumisen toteutukseen, sekä tilanne-
tiedon ja -kuvan jakamiseksi elinkeinoelämän suuntaan.

Kokonaisuudessa kehitetään huoltovarmuuskriittisten yritysten segmentointia ja segmentti-
kohtaisia sidosryhmähoitomalleja, yhtenäistetään poolitoimintaa (ml. ohjaus, rakenne, pro-
sessit ja käytänteet) sekä kehitetään mekanismeja ja kyvykkyyksiä toimialat ylittävän yhteis-
työn tehostamiseksi.

Kokonaisuudessa arvioidaan ja kehitetään varmuusvarastointijärjestelmä (projekti käynnis-
tymässä). Liittymäpinnat ohjelmiin: esim. logistiikan ja jakelun haasteiden ratkaiseminen.
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* Linjattava osaksi kehittämisohjelmakokonaisuutta
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KEHITTÄMISEN TIEKARTTA

Ohjelmat 2030

HVK:n kehittämiskokonaisuuksista laajamittaisten subtans-
siohjelmien valmistelu on edennyt pisimmälle. Energia 2030 
-ohjelma käynnistettiin jo syksyllä 2019 ja Digitaalinen Turval-
lisuus 2030 -ohjelma sai käynnistämispäätöksen tammikuussa 
2021. Logistiikka 2030 -ohjelman valmistelu ja suunnittelu on
edennyt pitkälle ja käynnistyminen on odotettavissa kevättal-
vella 2021. Alue 2030 -ohjelman suunniteltu aloittamisajan-
kohta on syksyllä 2021. Kaikkien edellä mainittujen ohjelmien
toimintakausi ulottuu 2020-luvun loppuun asti, mutta väliar-
viointeja toteutetaan säännöllisesti ohjelmakauden aikana.

HVK:n kehittämisohjelma

HVK:n kehittämisohjelman toteutus on osittain jo alkanut. Ko-
konaisuudessaan kehittämisohjelman aikataulua täsmenne-
tään strategian hyväksymisen jälkeen. Varmuusvarastointijär-
jestelmän kehittäminen on aloitettu syksyllä 2020 ja Johtami-
sen kehittämisen osa-alueella työ on käynnistynyt. Havain-
nointi- ja tilannekuvatoimintojen kehittämiselle on olemassa 
HVK:n hallituksen hyväksyntä, ja tämä osio on tarkoitus käyn-
nistää keväällä 2021. Riskienhallinnan kehittäminen sekä  
Poolitoiminnan ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen ovat 
vielä täsmentämättä. 

HUOMIOITA STRATEGIAN JALKAUTTAMISEEN 
JA PÄIVITTÄMISEEN

HVK:n täsmennetyn strategian jalkauttaminen etenee osissa. 
HVK:n kehittämisohjelman laajuutta ja sen osakokonaisuuk-
sia tarkennetaan strategiassa määriteltyjen painopisteiden 
pohjalta. 

HVK:n kehittämiskokonaisuuksien toteuttaminen edellyttää 
vahvaa muutosjohtamista. Muutosjohtamisen suunnittelussa 
voidaan hyödyntää ohjelma- ja projektijohtamismallin käytän-
teitä. Muutosjohtamiseen kuuluu myös vahva viestiminen si-
säisesti organisaatiolle ja ulkoisesti sidosryhmille.

HVK:n strategia päivitetään säännöllisesti, seuraavaksi uuden 
valtioneuvoston tavoitepäätöksen valossa. Myös muut mer-
kittävät muutokset huoltovarmuuden toimintaympäristöön ja 
lainsäädäntöön sekä EU:n huoltovarmuusyhteistyön kehitty-
miseen voivat aiheuttaa tarpeen strategian päivittämiseksi.

2021 2022 2023

4. Kehittämisen	tiekartta

Huoltovarmuuden	merkittäviin	osa-alueisiin	keskittyvät	ohjelmat

* Linjattava osaksi kehittämisohjelmakokonaisuutta

Energia 2030 (käynnissä)

Digitaalinen turvallisuus 2030

Logistiikka 2030

Alue 2030

Huoltovarmuuskeskuksen kehittämisohjelma (toteutusaikataulu täsmennettävä)

Johtamisen kehittäminen

Riskienhallinnan kehittäminen *

Havainnointi- ja tilannekuvatoimintojen kehittäminen

Huoltovarmuuskeskuksen	kehittämisohjelma

Varmuusvarastointijärjestelmän kehittäminen

Poolitoiminnan ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen *
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