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Luovutuskirje

Kauppa- ja teollisuusministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 26.10.2005 taloudellisen puolustusvalmiu-
den kehittämistoimikunnan selvittämään, missä määrin taloudelliseen puolustus-
valmiuteen liittyvää lainsäädäntöä ja hallintoa olisi kehitettävä vastaamaan parem-
min muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksia ja varautumisen painopistettä.

Toimikunnan tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon, mikäli toi-
mikunta päätyisi työssään lainsäädännön uudistamiseen.

Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin toimitusjohtaja Kari Jalas Keskuskaup-
pakamarista sekä jäseniksi kaupallinen neuvos Eero Jäntti kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöstä, neuvotteleva virkamies Päivi Janka kauppa- ja teollisuusministeriöstä,
alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kansliasta, yksikön päällikkö
Eero Aho ulkoasianministeriöstä, alivaltiosihteeri Juhani Turunen valtiovarainmi-
nisteriöstä, hallitusneuvos Jouko Tuloisela puolustusministeriöstä, apulaisosasto-
päällikkö Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriöstä, turvallisuusjohta-
ja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriöstä (13.2.2006 asti hallitusneuvos
Hannu Pennanen liikenne- ja viestintäministeriöstä), hallitusneuvos Kirsi Koski-
nen maa- ja metsätalousministeriöstä, osastopäällikkö Elli Aaltonen Itä-Suomen
lääninhallituksesta, ylijohtaja Mika Purhonen Huoltovarmuuskeskuksesta, johtaja
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitosta, johtaja Pertti
Salminen Energiateollisuus ry:stä, asiantuntija Markku Kortekangas Teknologia-
teollisuus ry:stä, lakimies Kalle Räisänen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjes-
tö SAK ry:stä, johtaja Olli-Pekka Väänänen Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry:stä, kehitysjohtaja Erja Takala Suomen Osuuskauppojen Kes-
kuskunta SOK:sta ja diplomi-insinööri Petteri Walldén. Toimikunnan sihteereinä
ovat toimineet vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen kauppa- ja teollisuusminis-
teriöstä ja hallintojohtaja Asko Harjula Huoltovarmuuskeskuksesta.

Toimikunnan tuli luovuttaa ehdotuksensa kauppa- ja teollisuusministeriölle
30.11.2006 mennessä.

Toimikunta on kokoontunut 10 kertaa.

Toimikunta on kuullut kokoustensa yhteydessä seuraavia ulkopuolisia asiantun-
tijoita:



• jakelujohtaja Sauli Harju, Inex Partners Oy

• everstiluutnantti Pertti Hyvärinen, puolustusministeriö

• apulaisjohtaja Rainer Lindberg, kilpailuvirasto

• toimitusjohtaja Kari Teppola, Muoviteollisuus ry

• tutkija Liisa Vanhala, oikeusministeriö

Lisäksi toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeristö ovat kuulleet suurlähettiläs Antti
Sierlaa (Suomen erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitto, Natossa) ja suurlähettiläs
Eikka Kososta (Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa) kansainväliseen
toimintaympäristöön liittyvien kysymysten osalta.

Toimikunta on hahmottanut kolme perusvaihtoehtoa uudistusmalliksi:

1 Nykyisen lain modernisointi

2 Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan ja Huoltovarmuuskeskuksen
sulauttaminen uudeksi huoltovarmuusorganisaatioksi

3 Varautumisvastuiden eriyttäminen eri toimijoille.

Vaihtoehdossa 1 ei pyritä organisatorisiin muutoksiin, vaan ainoastaan uusitaan
puolustustaloudellista suunnittelukuntaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä
vaatimuksia. Vaihtoehdossa laki saatetaan perustuslain edellyttämään muotoon ja
tarkkuustasoon, mutta nykyinen toimintamalli jää ennalleen. Organisaatiolle anne-
taan uusi nimi, esimerkiksi huoltovarmuusneuvosto. Samalla todetaan vastuumi-
nisteriö. Uuden toimielimen tehtävissä luetellaan kattavasti puolustustaloudellisen
suunnittelukunnan nykyinen toiminta ja lähiaikojen kehittämistarpeet. Kumppa-
nuusperiaate ilmenee tehtäväluettelossa yritysten toiminnan jatkuvuuden tavoit-
teessa. Myös tietojensaantia ja pooleja koskevia kohtia kehitetään vaihtoehdossa.
Lisäksi komiteaorganisaatiosta annettavan uuden lain yhteydessä on tarkistettava
sen vaikutukset huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin (1390/1992) ja
asetukseen Huoltovarmuuskeskuksesta (1391/1992).

Vaihtoehdossa 2 puolustustaloudellisen suunnittelukunnan ja Huoltovarmuus-
keskuksen päätöksentekoelimet sulautetaan yhteen. Ylimpänä tasona on valtio-
neuvoston asettama Huoltovarmuusneuvosto sekä sen alaisuudessa Huoltovar-
muuskeskuksen hallitus ja toimitusjohtaja. Huoltovarmuusneuvosto tarjoaa ko-
koonpanollaan kytkennän elinkeinoelämään, järjestöihin, tutkimukseen sekä
maan poliittiseen johtoon. Se vastaa valtioneuvoston asettamien huoltovarmuu-
den yleisten tavoitteiden toteuttamisesta ja tekee ehdotukset näiden tavoitteiden
kehittämiseksi. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksella on viranomaisedustuk-
sen ohella nykyistä kattavampi elinkeinoelämän edustus. Hallitus johtaa sekto-



reiden ja poolien toimintaa sekä päättää huoltovarmuusrahaston varojen allo-
koinnista. Hallituksen ja toimitusjohtajan valtuudet ja työnjako vastaavat soveltu-
vin osin osakeyhtiön hallintoa. Hiljattain uudistetut sektorit ja poolit säilyvät vaih-
toehdossa nykyisellään.

Vaihtoehdossa 3 huoltovarmuuden kokonaisuus jaetaan puolustusvoimia koske-
vaan, väestön toimeentuloa koskevaan ja elinkeinoelämän jatkuvuuden turvaami-
seen keskittyvään huoltovarmuuteen. Jokaisella osa-alueella on oma tehtävänsä ja
vastuualueensa siten, että vastuu huoltovarmuuden toteuttamisesta kohdistuu eri
organisaatioille. Huoltovarmuuden tuottaja voi toimia useammassa osa-alueessa.
Vaihtoehdossa puolustushallinto vastaa itse sotilaalliseen puolustusvalmiuteen
liittyvän huoltovarmuuden turvaamisesta, hoitamalla suoraan yhteydenpidon ja
kumppanuuden elinkeinoelämän kanssa. Turvattavia taloudellisia toimintoja on
muun muassa teollisuudessa ja kuljetuksissa. Vaihtoehdon toisessa osa-alueessa
keskitytään vain olennaisten, väestön toimeentulon kannalta kriittisten perustoi-
mintojen turvaamiseen julkisen vallan ja elinkeinoelämän kumppanuudella. Kes-
keisenä tehtävänä on turvata lähinnä elintarvikehuollon, terveydenhuollon ja pe-
rusinfrastruktuurin toimivuus. Kolmas osa-alue koskee huoltovarmuutta, jolla tur-
vataan yritysten toiminnan jatkuminen häiriötilanteissa. Tällöin elinkeinoelämä
huolehtii itse muun muassa itsesääntelyllä osana yritysten riskienhallintaa niistä
huoltovarmuuden alueista, joilla on vaikutusta yritysten toiminnan jatkumiselle, ja
jotka eivät kuulu väestön toimeentuloon liittyvään huoltovarmuuteen.

Tämän luovutuskirjeen liitteenä oleva hallituksen esitys rakentuu vaihtoehdolle 2.



Saatuaan työnsä valmiiksi toimikunta luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä kaup-
pa- ja teollisuusministeriölle.

Helsingissä 30. päivänä marraskuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Markkinaosasto
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1 Nykytilan kuvaus

1.1 Yleiskuvaus Suomen huoltovarmuusjärjestelyistä

Väestön elinmahdollisuuksien turvaaminen on valtion keskeisimpiä vastuita. Suo-
men huoltovarmuus perustuu avoimiin ja toimiviin markkinoihin, laajaan ulko-
maankauppaan ja kilpailukykyiseen tuotantoon. Hyvin toimiva hallinto ja julkinen
palvelutuotanto, julkisen sektorin vakaa rahoitusasema ja kansalaisten riittävä os-
tovoima ovat huoltovarmuuden keskeisiä perusteita. Talouden luontaisen sopeu-
tuvuuden tueksi tarvitaan varautumistoimenpiteitä, joilla valtiovalta varmistaa vä-
estön toimeentulon, infrastruktuurin toiminnan sekä tuotannon ja maanpuolustuk-
sen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot vakavissa häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa.

Huoltovarmuutta luodaan ja ylläpidetään Suomessa julkisen vallan ja elinkei-
noelämän yhteistyöllä. Huoltovarmuuden turvaamiseksi pyritään olemassa ole-
vien organisaatioiden toimintakyky varmistamaan vakavien häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varalta. Kriisin sattuessa vastuusuhteita hallinnossa ja tuotannossa
muutetaan mahdollisimman vähän. Niissä vakavissa huoltohäiriötilanteissa, joissa
markkinat eivät tuota riittävää huoltovarmuutta, toteutetaan julkisen vallan erityis-
toimenpiteitä markkinamekanismia mahdollisuuksien mukaan hyväksi käyttäen.

Perinteinen huoltovarmuuden tavoitteenasettelu on lähtenyt varautumisesta kaik-
kein ankarimpiin kriiseihin. Samalla on katsottu syntyvän valmiutta erilaisiin lie-
vemmänasteisiin tilanteisiin. Uusien uhkakuvien ja huoltovarmuustarpeiden vuoksi
tämä peruslähtökohta on laajentunut siten, että toiminnan tarkoituksena on var-
mistaa yhteiskunnan kriittisten järjestelmien ja markkinoiden toimivuus sekä
normaaliolojen vakavissa häiriöissä että poikkeusoloissa. Vakavilla häiriöillä
tarkoitetaan tällöin kriittisten järjestelmien, kuten voimahuollon ja tietojärjestel-
mien vakavia toimintahäiriöitä, taikka vaikutuksiltaan laajalle levinnyttä tartun-
tatautia, joka on pandemiariski tai on jo muuttunut pandemiaksi. Poikkeusoloilla
tarkoitetaan valmiuslaissa tarkoitettuja uhkia kuten sotaa, tai sodan uhkaa, kan-
sainvälisen tilanteen voimakasta jännittymistä, saartotoimia, poliittista tai soti-
laallista painostamista, kansainvälistä raaka-ainekriisiä tai suuronnettomuutta,
joiden hallinta edellyttää viranomaisten erityistoimivaltuuksia.

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaami-
sesta YETT 2006:n sisältävän uhkamallit, joita käytetään viranomaisten varautu-
misen pohjana. Niiden perusteella varautumistilanteiksi on määritelty kolmijako
nor- maaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot.
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Vaikka huoltovarmuuden varautumistoimenpiteet kohdistuvat vakavimpiin häi-
riötilanteisiin, toimenpiteiden avulla parannetaan yhteiskunnan järjestelmien luo-
tettavuutta myös normaalioloissa. Modernissa verkottuneessa yhteiskunnassa tä-
mä tuottaa parhaiten valmiuden myös ankarien kriisien varalle. Osa varautumises-
ta, kuten sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja järjestelmien ylläpito, on
kuitenkin edelleen kohdistettava suoraan ankarien kriisien varalle. Huoltovarmuu-
den tarpeen ja painopisteiden muuttumisen myötä myös turvaamisen keinova-
likoima on monipuolistunut.

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992, muutettu 688/2005)

Huoltovarmuutta koskeva kotimainen lainsäädäntö on pääosin uusittu 1990-luvul-
la. Kuluneen runsaan vuosikymmenen aikana huoltovarmuuteen kohdistuvat uh-
kat ovat muuttuneet voimakkaasti. Huoltovarmuuteen vaikuttavia keskeisiä muu-
tostekijöitä ovat uhkakuvissa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kan-
sainvälisen yhteistyön tiivistyminen sekä yhteiskunnan verkottuminen ja teknisty-
minen tieto- ja viestintäteknologian voimakkaan kehityksen vuoksi. Muutostekijät
ovat vaikuttaneet huoltovarmuuden tavoitteenasetteluun ja sitä kautta huoltovar-
muutta koskevaan lainsäädäntöön.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain tarkoituksena on poikkeusolojen ja
niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentu-
lon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelli-
set toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät. Lain painopiste on ennakoi-
vissa toimenpiteissä. Se kohdistaa velvoitteita vain viranomaisille, mutta tarjoaa
yhteistyöpuitteet viranomaisten ja elinkeinoelämän välille. Vuoden 2005 lakiuu-
distuksen myötä myös vakavat normaaliolojen häiriöt kuuluvat huoltovarmuuden
toimialaan. Perusteluissa korostetaan, että kriisin alkulähde ei ole huoltovarmuu-
den kannalta keskeistä vaan sen vakavuus yhteiskunnan välttämättömiin taloudel-
lisiin toimintoihin.

Lain soveltamisala rajautuu yhteiskunnan taloudellisiin toimintoihin. Tällä raja-
uksella on haluttu selventää sen soveltamisala suhteessa muuhun sisäistä ja ulkois-
ta turvallisuutta koskevaan lainsäädäntöön. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta
ei sisällä erityistoimivaltuuksia viranomaisille, vaan se koskee pääosin ennalta ta-
pahtuvaa varautumista erilaisiin vakaviin taloudellisiin uhkiin.

Huoltovarmuuden tavoitteet (VNp 350/2002)

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain mukaan valtioneuvosto asettaa
huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huo-
mioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähim-
mäistarpeet. Huoltovarmuuden tavoitteista on annettu valtioneuvoston päätös ke-
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väällä 2002 (350/2002). Valtioneuvoston päätöksen mukaiset huoltovarmuuden
tavoitealat ovat yhteiskunnan tekniset perusrakenteet, kuljetus-, varastointi- ja
jakelujärjestelmät, elintarvikehuolto, energiahuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto
sekä sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto ja järjestelmien ylläpito. Kan-
sainvälistymisen, verkostoitumisen ja teknistymisen vuoksi varautumista yhteis-
kunnan kriittisiin teknisiin perusrakenteisiin kohdistuviin uhkiin ja riskeihin on
lisätty. Monet näiden järjestelmien toimivuutta uhkaavat tilanteet esiintyvät jo
normaalioloissa.

Huoltovarmuuden tavoitteista annetussa valtioneuvoston päätöksessä on eri hal-
linnonaloille asetettu tehtäväksi kehittää huoltovarmuutta tukevaa lainsäädäntöä
niitä tilanteita varten, joissa markkinat eivät tuota riittävää huoltovarmuutta, mutta
joissa ei ole perusteita tai tarvetta valmiuslaissa tarkoitettujen erityistoimivaltuuk-
sien käyttöönottoon.

Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen

turvaamisesta (2006)

Valtioneuvosto teki 23.11.2006 periaatepäätöksen yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisesta. Periaatepäätöksellä ja siihen liittyvällä strategialla on
määritetty yhteiskunnan elintärkeät toiminnot sekä asetettu ministeriöiden strate-
giset tehtävät niiden turvaamiseksi. Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ovat val-
tion johtaminen, kansainvälinen toiminta, valtakunnan sotilaallinen puolustami-
nen, sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen, talouden ja infrastruktuurin toimivuus,
väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä henkinen kriisinkestävyys. Nämä
toiminnot ohjaavat hallinnonaloja niiden vastuulla olevien strategisten tehtävien
hoitamisessa kaikissa tilanteissa. Periaatepäätös täydentää huoltovarmuuden ta-
voitepäätöstä ja määrittelee osaltaan muuttuneessa toimintaympäristössä uudet
uhkamallit varautumisen perusteeksi. Myös valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisessa selonteossa 2004 käsitellään yhteiskunnan keskeisten perustoi-
mintojen turvaamista.

1.2 Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan

perustaminen ja tehtävät

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta (PTS) asetettiin valtioneuvoston päätök-
sellä 23.12.1955. Ensimmäinen puheenjohtaja kenraali K.A. Tapola oli perehty-
nyt Sveitsin ja Ruotsin puolustustaloudellisiin järjestelyihin sekä 1920–30-lu-
vuilla toimineeseen taloudelliseen puolustusneuvostoon, jonka tehtävänä oli ollut
erityisesti elintarvikehuollon varmistaminen kriisien varalta.
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Valtioneuvosto määräsi puolustustaloudellisen suunnittelukunnan tehtäviksi:

"niin aineellisen ja taloudellisen maanpuolustusvalmiuden luomisen ja

kehittämisen sotilaallisen ja siviilipuolustuksen aineellisten tarpeiden

tyydyttämiseksi kuin koko kansan toimintaa, toimeentuloa ja elatusta

varten sodan tai muun yleisen häiriön aikana".

Alusta asti oli siis kaksi tavoitetta, turvata maanpuolustuksen taloudelliset resurs-
sit ja varmistaa väestön toimeentuloedellytykset.

PTS jakautui aluksi viiteen jaostoon: rahoitus-, työvoima-, kauppa- ja liikenne-,
ravinto- sekä teollisuus- ja voimajaostoon. Organisaatio laajeni 1960-luvun loppuun
mennessä yhteentoista jaostoon. Poolit tulivat mukaan 1970-luvulla.

Vuonna 1960 PTS:n asema vakinaistettiin säätämällä laki puolustustaloudellisesta
suunnittelukunnasta (238/1960). Lain 1 §:ssä määritellään PTS:n toimiala seuraa-
vasti:

Ne selvittely-, suunnittelu- ja järjestelytehtävät, jotka ovat tarpeen maan taloudel-
lisen puolustusvalmiuden kehittämiseksi sekä väestön toimeentulon ja maan ta-
louselämän turvaamiseksi sodan taikka sodan vaaran tahi maan ulkopuolella sattu-
neen sodan tai vaikutuksiltaan siihen verrattavan muun erityisen tapahtuman aihe-
uttamien poikkeuksellisten olojen aikana, kuuluvat puolustustaloudelliselle suun-
nittelukunnalle, mikäli niitä ei lailla tai asetuksella ole annettu muun viranomaisen
asiaksi.

Tämä määrittely on edelleen voimassa.

PTS:ää perustettaessa kylmä sota oli syvimmillään ja Suomen turvallisuuspolitii-
kan päätavoitteena oli pitää maa suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella. Pää-
asiallinen uhkatyyppi oli suursota, jossa kansakunnan taloudelliset voimavarat oli-
si saatava valjastettua sotatoimien tueksi taikka kansakunnan selviytymiseen kan-
sainvälisen kriisitilanteen aiheuttaman ulkomaankaupan sulkutilanteesta. Tämä
ilmenee selvästi PTS:n tehtävän määrityksessä.

1.3 PTS:n ja HVK:n organisaatiot

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta on hallinnollisesti kauppa- ja teollisuus-
ministeriön alainen, mutta sen toimialue on laajempi. PTS:n toimielimet kattavat
kaikki ne talouselämän ja hallinnon alat, jotka ovat tärkeitä lain 1 §:ssä säädetyn
tehtävän kannalta. PTS:n sihteeristönä toimii Huoltovarmuuskeskus (HVK).
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Puolustustaloudellinen suunnittelukunta on oikeudelliselta luonteeltaan komitean
tyyppinen aputoimielin, joka ei käytä julkista valtaa siinä mielessä, että se päättäisi
kansalaisten tai yritysten oikeuksista tai velvoitteista. PTS kokoaa yhteen elinkei-
noelämässä ja hallinnossa olevan parhaan asiantuntemuksen normaaliaikoina teh-
tävän valmiussuunnittelun ja poikkeusoloissa tarvittavan ohjauksen tueksi. PTS:n
eri toimielimissä on yhteensä vajaat 500 jäsentä.

Kuva 1. Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan organisaatio

Valtioneuvosto asettaa suunnittelukunnan (plenum-kokoonpano) neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. Suunnittelukunnan kokous valitsee keskusjaoston jäsenet, käsit-
telee laajat linjakysymykset sekä tarkastelee maan huoltovarmuuden tilaa koko-
naisuutena.

Suunnittelukunnan hallituksena toimii keskusjaosto, johon kuuluu PTS:n puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja noin kymmenen jäsentä. Keskusjaosto ohjaa sekto-
reita ja pooleja, nimittää toimikuntien jäsenet, edustaa valtiota poolisopimuksissa
ja päättää varojen käytöstä.

Huoltovarmuuden painopisteiden mukaisesti keskusjaosto on asettanut sektorit,
joiden tehtävänä on seurata huoltovarmuuden tilaa toimialallaan, tuottaa valmius-
suunnitelmia ja muita toimenpide-ehdotuksia sekä ohjata alan poolien toimintaa.
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PTS:n sektorin tehtävät ovat:

• määritellä tavoitteet oman alan pooleille sekä sovittaa yhteen ja seu-
rata niiden toimintaa

• selvittää huoltovarmuuden kehittämiskohteita ja tehdä esityksiä huol-
tovarmuuden kehittämiseksi

• arvioida ja analysoida oman alansa uhkia ja huoltovarmuuden kehi-
tyssuuntia

• selvittää alansa kriittiset tuotanto- ja palveluketjut

• edistää oman alansa toimijoiden välistä yhteistyötä huoltovarmuusasi-
oissa.

Poolit ohjaavat toimialansa ja alan yritysten varautumissuunnittelua ja toimivat
viestikanavana viranomaisten sekä järjestöjen ja yritysten välillä. Osa pooleista on
sektorin ohjauksessa ja osa raportoi suoraan keskusjaostolle

Poolin tehtävät ovat:

• huolehtia organisaationsa kehittämisestä ja ylläpitää toimistonsa val-
miutta

• määritellä sekä laatia poikkeusolojen toimintoja koskevat yleissuun-
nitelmat

• laatia ja ylläpitää toimialansa tärkeysluokitusta

• ohjata ja seurata alansa yritysten varautumista

• tehdä selvityksiä korvaavien toimintojen kehittämiseksi

• suunnitella yhteistyössä yritysten kanssa henkilöstön ja muiden voi-
mavarojen käyttöä poikkeusoloissa

• tehdä selvityksiä ja esityksiä varmuus- ja turvavarastoinnin tarpeesta

• hankkia ja ylläpitää edustamiensa toimialojen toimintoja ja toiminta-
edellytyksiä koskevia tietoa

• järjestää alan valmiuden ylläpitämiseksi tarpeellisia harjoituksia sekä
tiedotus- ja koulutustilaisuuksia

• ryhtyä tarvittaessa muihinkin erikseen sovittaviin tai tilanteen edel-
lyttämiin toimenpiteisiin valmiuden kehittämiseksi.

Huoltovarmuuskeskus perustettiin vuonna 1993 yhdistämällä kauppa- ja teolli-
suusministeriön hoidossa ollut varmuusvarastorahasto ja PTS:n sihteeristötehtä-
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viä hoitanut Puolustustalouden suunnittelukeskus. HVK:n tehtäviksi määrättiin
PTS:n sihteeristötehtävät sekä huoltovarmuuden operatiivinen toimeenpano, ku-
ten varmuusvarastointi ja kriittisen infrastruktuurin turvaaminen. Tuon uudistuk-
sen jälkeen PTS ja HVK olivat molemmat suoraan kauppa- ja teollisuusministeri-
ön ohjauksessa toimivia yksikköjä.

Huoltovarmuuskeskus on hallinnollisesti kauppa- ja teollisuusministeriön alainen
valtion laitos. Valtioneuvosto nimittää HVK:lle johtokunnan kolmen vuoden toi-
mikaudeksi sekä nimittää ylijohtajan. HVK:n kaikki toiminta rahoitetaan budjetti-
talouden ulkopuolisesta huoltovarmuusrahastosta. HVK koordinoi PTS:n toimi-
elinten työtä ja toteuttaa varmuusvarastoinnin, infrastruktuurin turvaamishankkeet
ja muut operatiiviset tehtävät.

HVK:n tehtävät ovat:

• kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyötä taloudellises-
sa varautumisessa

• sovittaa yhteen julkishallinnon taloudellisia varautumistoimia

• varmistaa huoltovarmuuden kannalta välttämättömien teknisten jär-
jestelmien toimivuutta

• turvata kriittistä tavara- ja palvelutuotantoa

• hoitaa varmuusvarastointi.

1.4 Julkinen-yksityinen kumppanuus

PTS on ollut Sveitsistä omaksutun mallin mukaan alusta asti elinkeinoelämän ja
viranomaisten välinen yhteistyöfoorumi. Valtioneuvosto määrää PTS:lle puheen-
johtajan ja tarpeellisen määrän jäseniä, joiden tulee olla maan talouselämään taik-
ka valtion- tai kunnallishallintoon perehtyneitä. Puheenjohtaja on perinteisesti va-
littu elinkeinoelämän piiristä ja varapuheenjohtaja valtionhallinnosta.

Yrityksillä tai järjestöillä ei ole PTS:n toimielimissä taustaorganisaatiolle kuulu-
via pysyviä paikkoja, vaan kaikki jäsenet valitaan henkilöjäseninä tuomaan työ-
hön korkeatasoista asiantuntemusta.

Sektorin puheenjohtajana toimii vastuuministeriön virkamies, elinkeinoelämän
järjestön johtava toimihenkilö tai keskeisen yrityksen johtaja. Jäsenistössä elinkei-
noelämän edustajia on 60 prosenttia. Vahvan sääntelyn aloilla, kuten rahoitus-
huollossa, virkamiehiä on enemmän ja vapaamman liiketoiminnan aloilla, kuten
öljyhuollossa, viranomaisten edustus on kevyempi.
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PTS ja elinkeinoelämän toimialajärjestöt ovat tehneet suunnittelusopimuksia, joil-
la on perustettu pooleja. Poolit hoitavat operatiivista varautumista toimialallaan ja
ohjaavat yritysten valmiussuunnittelua. Poolia johtaa PTS:n keskusjaoston nime-
ämä poolitoimikunta. Pooli voi budjettinsa puitteissa perustaa jaostoja tai alueelli-
sia organisaatioita.

Poolin kautta viranomaiset saavat huoltovarmuuden kannalta tärkeää tietoa yrityk-
sistä. Vastaavasti poolin kautta yritykset ovat mukana valmiussuunnittelussa, mil-
lä varmistetaan laadittujen suunnitelmien toteuttamiskelpoisuus.

Poolisopimuksen velvoitteista vastaa sen allekirjoittaja, yleensä asianomainen toi-
mialajärjestö. Alan yritykset osallistuvat poolin järjestämään koulutukseen ja
suunnittelutyöhön sekä laativat yrityksessään valmiussuunnitelmia poolin antami-
en ohjeiden mukaan. Poolisopimuksiin ei sisälly yrityksiin ulottuvia oikeudelli-
sesti sitovia velvoitteita.

Valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat PTS:n työhön osana lakisääteistä va-
rautumisvelvoitetta sekä saadakseen toiminnallisen yhteyden alan yrityksiin.

PTS:n toimielimillä on oikeus tietojen saantiin viranomaisilta ja yrityksiltä. Tieto-
jensaantioikeuden tehosteena on rikosoikeudellinen sanktio, jota ei kuitenkaan ole
tiettävästi milloinkaan käytetty.

Elinkeinoelämällä ei ole velvollisuutta osallistua PTS:n toimintaan. Ensimmäisen
tärkeysluokan toimipaikoilta edellytetään valmiussuunnitelman laatimista, mutta
asiaan ei liity mitään sanktiointia. Osallistumisen motiiveiksi voidaan arvioida
seuraavia:

• yritys näkee valmiussuunnittelun hyödylliseksi liiketoiminnan jatku-
vuuden turvaamisen kannalta

• PTS:n kautta elinkeinoelämä pääsee vaikuttamaan huoltovarmuuden
tavoitteenasetantaan ja suunnitteluun

• julkinen-yksityinen kumppanuus nähdään joustavampana ja liiketoi-
mintaa vähemmän haittaavana kuin tarkka säätely

• valmiussuunnittelun pitkät perinteet ja avainhenkilöiden omat arvot.

1.5 PTS:n toiminnan voimavarat

PTS:n vuosibudjetti on 1,7 miljoonaa euroa. Tästä sopimusten mukaisesti korvat-
tavia poolien kuluja (niin sanottu pooliraha) on noin miljoona. Loppuosa on pääo-
sin projektien, suunnitteluseminaarien ja vastaavien tapahtumien kuluja. Komitea-
työstä maksettavien palkkioiden summa on noin 75 000 euroa vuodessa. Kuudella
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poolilla on päätoiminen valmiuspäällikkö. Muissa pooleissa suunnittelu ja hallin-
totehtävät hoidetaan poolisopimuksen allekirjoittaneessa järjestössä. PTS:n menot
katetaan huoltovarmuusrahastosta.

Kokouspalkkioita lukuun ottamatta suunnittelutyöstä ei makseta palkkaa tai palk-
kiota. Jäsenten taustaorganisaatioille ei myöskään makseta korvausta käytetystä
työajasta. PTS:n toimielimissä ja valmiusharjoituksissa tehdään vuosittain noin
3 500 työpäivää. Tämä jakautuu jäsenmäärien suhteessa yksityisen ja julkisen sek-
torin kesken.

PTS:n ylläpitämään huoltovarmuuden kannalta kriittisten toimipaikkojen luette-
loon kuuluu noin 2 500 toimipaikkaa. Näistä noin 1 200:aan on nimetty valmius-
päällikkö ja näiltä toimipaikoilta edellytetään valmiussuunnitelman ylläpitoa. Yri-
tyksissä tehtävään PTS:n ohjeistamaan valmiussuunnitteluun käytetään useita tu-
hansia työpäiviä vuodessa. Tämän työpanoksen kustannuksiksi voidaan arvioida
5–10 miljoonaa euroa.

PTS:n nimeämien kriittisten toimipaikkojen liikevaihto on noin 40 prosenttia kaik-
kien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Suurimmat osuudet liikevaihdolla
tarkasteluna ovat energia-alalla (50 prosenttia) sekä tietoyhteiskuntasektorilla (32
prosenttia). Kriittisten toimipaikkojen osuus henkilöstöstä on noin 26 prosenttia.
Toimipaikkojen lukumäärästä kriittisiksi luokiteltuja on vain 1,7 prosenttia.

1.6 PTS:n ja HVK:n osuus kriisivalmiuden

kokonaisuudessa

1.6.1 Viranomaisten lakisääteinen varautuminen

Varautuminen on osa organisaation normaaliaikaista ja säännönmukaista tehtävi-
en hoitamista. Varautumisessa pyritään pääsääntöisesti noudattamaan organisaati-
on tehtävien toteuttamisessa käytettäviä menettelytapoja ja toimintaperiaatteita.
Varautuminen on oma-aloitteista työtä, joka ei edellytä ylemmältä organisaation
tasolta erikseen annettavia hallinnollisia määräyksiä. Varautumisen ohjeistus var-
mistaa varautumisen yhtenäiset lähtökohdat.

Viranomaisten varautuminen perustuu niiden tehtäviä koskeviin säädöksiin, joi-
den mukaan tehtävät on hoidettava kaikissa oloissa. Viranomaisten velvollisuus
varautua poikkeusoloihin perustuu valmiuslain (1083/1991) 40 §:ään.

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee val-
mistelevasti tärkeät ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja muita Suomen suhteita ulko-
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valtoihin koskevat asiat, näihin liittyvät tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat sekä
tärkeät kokonaismaanpuolustusta koskevat asiat. Valiokunta käsittelee myös sen
tehtävien alaan kuuluvien asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain mukaan huoltovarmuuden turvaa-
miseksi kaikissa oloissa on luotava ja ylläpidettävä riittävä valmius hyödykkeiden
tuottamiseksi sekä tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ulkomaankaupan ohjaami-
seksi. Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritel-
lään valmiuden taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän
sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Kunkin ministeriön tehtävänä on mää-
riteltyyn valmiuden tasoon liittyen täsmentää sen edellyttämät toimenpiteet omal-
la hallinnonalallaan sekä antaa tarvittavat ohjeet.

Valtioneuvosto vahvisti 23.11.2006 periaatepäätöksen "Yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamisen strategia" (YETT). Tuossa asiakirjassa määritetään
yhteiskunnan elintärkeät toiminnot sekä asetetaan niiden turvaamiselle tavoitetila
ja kehittämislinjaukset. Uusittu versio YETT:stä korvasi vuonna 2003 vahvistetun
aiemman version.

Kuva 2. YETT-strategian mukaiset elintärkeät toiminnot
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YETT-strategian mukaiset yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on kuvattu yllä ole-
van seitsenkentän muodossa. Huoltovarmuus sisältyy pääosin osaan "Talouden ja
infrastruktuurin toimivuus", mutta huoltovarmuuskysymyksiä on myös muilla
alueilla, kuten sotilaallisessa maanpuolustuksessa, sisäisessä turvallisuudessa sekä
väestön toimintakyvyn varmistamisessa.

Huoltovarmuuden turvaaminen on osa viranomaisten yleistä varautumisvelvolli-
suutta ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista. Tässä mielessä vi-
ranomaiset vastaavat omalla hallinnonalallaan huoltovarmuudesta. Huoltovarmuut-
ta ei voida kuitenkaan turvata pelkästään hallinnollisin järjestelyin. Siksi yhteis-
kunnan toimivuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että viranomaisten lisäksi
muutkin keskeiset yhteisöt varmistavat varautumisellaan toimintakykynsä kaikis-
sa oloissa. Erityisesti tämä koskee niitä elinkeinoelämän toimijoita, joille yhteis-
kunta on antanut hoidettavaksi elintärkeitä tehtäviä, tai jotka niistä muuten vastaa-
vat. Varautuminen toteutetaan säännönmukaisesti yhteistoiminnassa puolustusta-
loudellisen suunnittelukunnan ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Varautuminen
edellyttää tehtävien hoitamisessa eri hallinnonalojen ja elinkeinoelämän yhteistoi-
mintaa ja toimintojen yhteensovittamista poikkihallinnollisten kysymysten ratkai-
semiseksi.

1.6.2 Ministeriöiden valmiuspäälliköt ja -sihteerit

Kukin ministeriö on nimennyt valmiuspäällikön, jonka tehtävänä on huolehtia mi-
nisteriön ja sen hallinnonalan valmiudesta vastata tehtävistään poikkeuksellisissa
tilanteissa. Valmiuspäällikkönä toimii PLM:ssä kansliapäällikkö ja muissa minis-
teriöissä muu ylimpään johtoon kuuluva virkamies. Valmiuspäälliköt kokoontu-
vat säännöllisesti taikka heti poikkeuksellisen tapahtuman johdosta. Kansliapääl-
likkökokous valmiuspäällikkökokouksen tukemana sovittaa yhteen hallinnonalo-
jen kriisijohtamiseen liittyvää toimintaa erityistilanteissa. Valtioneuvoston kansli-
an valtiosihteeri johtaa valmiuspäälliköiden kokouksia. Valmiuspäällikkökokouk-
sen sihteeristötyön hoitaa turvallisuus- ja puolustusasiain komitean (TPAK) sih-
teeristö.

Esimerkkinä valmiuspäällikkökokouksen toiminnasta voidaan mainita jouluna
2004 sattuneen tsunamikatastrofin edellyttämien viranomaistoimenpiteiden koor-
dinointi. Valmiuspäälliköt ovat tarkastelleet terrorismin uhkaa ja tarvittavia vasta-
toimia sekä sovittaneet yhteen valmiustoimia mahdollisen influenssapandemian
johdosta.

Valmiuspäällikön apuna ovat ministeriön valmiustoimikunta ja valmiussihteeri.
Valmiussihteerit kokoontuvat säännöllisesti TPAK:n sihteeristön johdolla valmis-
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telemaan valmiuspäälliköiden ja TPAK:n kokouksia ja suorittamaan muita val-
miuspäällikkökokouksen antamia tehtäviä.

1.6.3 Kokonaismaanpuolustuksen koordinointi

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan puolustusministeriö vastaa kokonaismaan-
puolustuksen yhteensovittamisesta. Puolustusministeriötä sekä valtioneuvoston
ulko- ja turvallisuuspoliittista ministerivaliokuntaa avustaa kokonaismaanpuolus-
tukseen ja sen yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa turvallisuus- ja puolustus-
asian komitea (TPAK). Komitea seuraa Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliitti-
sen aseman muutoksia ja arvioi niiden vaikutuksia kokonaismaanpuolustuksen
järjestelyille.

TPAK:n tehtävät ovat:

• seurata Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen aseman muutok-
sia sekä arvioida niiden vaikutuksia kokonaismaanpuolustuksen jär-
jestelyihin

• seurata hallinnon eri alojen toimia kokonaismaanpuolustuksen järjes-
telyjen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä

• sovittaa yhteen kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluvien asioiden
valmistelua hallinnon eri aloilla.

TPAK:n jäseninä ovat kansliapäälliköt ja muuta ylintä virkamiesjohtoa. Komiteal-
la on puolustusministeriön yhteydessä toimiva sihteeristö.

1.6.4 Riskienhallinta yrityksissä

PTS:n antamissa varautumisohjeissa makrotason häiriöihin ja poikkeusoloihin va-
rautuminen on pyritty integroimaan yritysten riskienhallintaan. Kansainvälisillä
yrityksillä on usein konsernitason ohjeistusta, jolla pyritään rajoittamaan poik-
keusolojen kielteisiä vaikutuksia liiketoimintaan. Sertifiointi ja muu pitkälle viety
laadunhallinta edellyttävät yllätyksellisten tilanteiden hallintaa, mutta ankarim-
piin kriiseihin varautumista ei voida sisällyttää liiketoiminnan riskienhallintaan,
vaan se on pohjimmiltaan valtion vastuulla.

Kansainvälinen verkottunut kilpailuympäristö ei juuri anna yrityksille mahdolli-
suutta lakisääteiset velvoitteet ylittävien kansallisten turvallisuusnäkökohtien
huomioon ottamiseen varsinkin, jos ne edellyttävät rahallista panostusta. Toisaalta
yrityksillä on kriisin sattuessa voimakas tarve jatkaa liiketoimintaansa tilanteen
sallimalla tavalla ja säilyttää asemansa markkinoilla tilanteen normalisoiduttua.
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Maatiloilla PTS:n alkutuotantopooli tukee toimintaedellytysten turvaamista oh-
jeistuksella ja koulutuksella.

1.6.5 Huoltovarmuudesta vastaavat erityisviranomaiset

Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien ylin johto kuuluu kauppa-
ja teollisuusministeriölle. Erityisviranomaisina KTM:n hallinnonalalla ovat Huol-
tovarmuuskeskus ja puolustustaloudellinen suunnittelukunta.

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on toimia PTS:n sihteeristönä sekä huolehtia
varmuusvarastoinnista, teknisistä varajärjestelyistä ja muista huoltovarmuuden
turvaamiseksi tarvittavista operatiivisista tehtävistä. HVK tukeutuu PTS:stä saata-
vaan asiantuntemukseen, mutta PTS ja HVK eivät ole käskyvaltasuhteessa toisiin-
sa. Huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia valmisteltaessa 1990-luvun
alussa katsottiin, että PTS ei komitealuonteensa ja vaikeasti hallittavien esteelli-
syyskysymysten vuoksi sovellu tekemään kauppatoimia ja muita taloudellisia si-
toumuksia huoltovarmuusrahaston lukuun. Tästä syystä säilytettiin itsenäinen
suunnittelukunta Huoltovarmuuskeskuksen perustamisesta huolimatta.

HVK:n hoidossa on budjettitalouden ulkopuolinen huoltovarmuusrahasto. Rahas-
toon tuloutetaan tuontipolttoaineista ja sähköstä kannettava huoltovarmuusmaksu,
jonka tuotto on vajaat 50 miljoonaa euroa vuodessa. Rahasto saa lisäksi tuloja var-
muusvarastomateriaaleilla tehtävistä kauppatoimista ja muista huoltovarmuuden
turvaamiseksi tehdyistä investoinneista. Rahaston tase on 1,1 miljardia euroa.
Summa on pääosin sitoutunut varmuusvarastoihin. Rahastosta katetaan varmuus-
varastoinnista aiheutuvat menot, kriittisen infrastruktuurin varmistushankkeita se-
kä tuotantokapasiteetin turvaamista puolustusvoimien sodan ajan tarpeita varten.
Tärkeimmät varmuusvarastomateriaalit ovat öljy, vilja ja siemenvilja, sairaanhoi-
don materiaalit sekä eräät kriittiset teollisuuden tuotantopanokset. Myös PTS:n
toiminta rahoitetaan huoltovarmuusrahastosta.

1.7 Huoltovarmuuden kansainvälinen ulottuvuus

1.7.1 Suomen kansainvälinen huoltovarmuusyhteistyö

Kansainvälistyneen ja verkottuneen toimintaympäristön myötä huoltovarmuus-
alan kansainvälinen yhteistyö on saanut varautumisessa yhä tärkeämmän aseman.
Useilla sektoreilla kansainvälinen huoltovarmuusyhteistyö on tähän saakka ollut
lähinnä informaation vaihtoa ja keskustelua yhteistyön tarpeista muun muassa
Naton rauhankumppanuusyhteistyön puitteissa. Varsin pitkälle kansainvälistä yh-
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teistyötä on kehitetty energiahuollossa. Kansainvälisestä energiaohjelmasta (IEP)
solmittuun sopimukseen sisältyy öljytuotteiden 90 päivän nettotuontia vastaava
varastointivelvoite ja solidaarinen öljyn jakojärjestelmä.

Suomen huoltovarmuustoimenpiteiden lähtökohtana on Euroopan unionin sisä-
markkinoiden toimivuus. Sisämarkkinoiden nopea kehitys on lisännyt Euroopan
unionin keskeistä merkitystä kehitettäessä Suomen kansainvälistä huoltovar-
muusyhteistyötä. Tästä syystä Suomi on viime vuosina pyrkinyt aktiivisesti edis-
tämään EU-maiden keskinäistä huoltovarmuusalan yhteistyötä. Asiaa on käsitelty
laajemmin puolustustaloudellisen suunnittelukunnan ja Huoltovarmuuskeskuksen
toimeksiannosta laaditussa selvityksessä "Uusi lähestymistapa huoltovarmuuteen".
Euroopan unioni on julkaissut vihreän kirjan Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien
suojaamisohjelmaksi. Hanke tarjoaa Suomelle mahdollisuuden huoltovarmuusaloit-
teensa eteenpäin viemiselle.

Vuonna 2004 toimintansa aloittanut Euroopan puolustusvirasto (European Defen-
ce Agency EDA) on vireillä olevan puolustusvälinehankintojen käytännesääntö-
hankkeen myötä kiinnittämässä huomiota osallistujamaiden hankintojen avaami-
sesta seuraavaan tarpeeseen ottaa huomioon sotilaalliseen huoltovarmuuteen liit-
tyviä kysymyksiä. Puolustusviraston johtokunta hyväksyi käytännesääntöjen so-
veltamiselle osallistujamaiden välisen vastavuoroisen puitejärjestelyn 20.9.2006.
Aiheen konkretisointityö jatkuu.

Raskaiden ampumatarvikkeiden tuotannosta ja huoltovarmuudesta on Pohjois-
maiden välinen sopimusjärjestely. Ruutituotannon turvaamiseksi on vireillä suo-
malais-ruotsalais-ranskalainen-yhteistyösopimus.

Kansainvälisen kehityksen seurauksena useat Euroopan maat ovat tehneet kes-
kinäisiä sopimuksia huoltovarmuutensa turvaamiseksi tietyillä aloilla. Suomi on
kulkenut tässä kehityksessä eturivissä. Laaja-alainen bilateraalinen huoltovar-
muussopimus on tehty Ruotsin ja Norjan kanssa. Sopimuksen soveltaminen Ruot-
sin kanssa on lepotilassa siellä toteutettujen organisaatiomuutosten vuoksi. Öljyn
velvoitevarastoinnista on sopimusjärjestely Tanskan ja Viron kanssa, ja neuvotte-
luja käydään myös eräiden muiden maiden kanssa.

1.7.2 Julkinen-yksityinen kumppanuus huoltovarmuuden
alalla eräissä maissa

Yleistä

Julkisen ja yksityisen sektorin välisellä kumppanuudella tarkoitetaan tässä sellais-
ta yhteistoimintaa huoltovarmuudesta ja kansalaisten turvallisuudesta vastaavien
viranomaisten ja julkisten laitosten sekä yksityisten toimijoiden välillä, jolla saa-
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vutetaan sellaisten tärkeiden toimintojen ja palveluiden turvaamista, jota ei ta-
loudellisista tai toimivaltaan liittyvistä syistä voida saavuttaa yksistään viran-
omaistoiminnalla.

Tässä esitetty perustuu osaksi julkisista lähteistä koottuun materiaaliin ja osaksi
kohdemaiden viranomaisille lähetetyn kyselyn vastauksiin. Kyselyssä on käytetty
huoltovarmuuden ja kansalaisten turvallisuuden määritelmänä yhdistelmää valtio-
neuvoston päätöksestä huoltovarmuuden tavoitteista (350/2002) sekä Naton sivii-
livalmiussuunnitteluyhteisön Civil Emergency Planning (CEP) sektorijakoa.

Norja

Norjan lainsäädäntö edellyttää kaikkien mahdollisten voimavarojen käyttöä yh-
teiskuntaturvallisuuden takaamiseksi, jolloin myös vapaaehtoisjärjestöjä ja yksi-
tyisiä toimijoita on hyödynnettävä. Norjan turvallisuushallinnossa on viety läpi
mittava sääntelyn purkaminen, jonka seurauksena viranomaisten mahdollisuus
hallita kriittisiä infrastruktuureja on vähentynyt. Tästä on syntynyt tarve lisätä yh-
teistyötä yksityisen sektorin kanssa. Muun muassa terveydenhuollon alalla on yh-
teistyötä viranomaisten, yksityisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen välillä, jos-
sa valtio on toiminut rahoittajana. Norjassa julkis-yksityistä kumppanuutta
harjoitetaan seuraavilla aloilla:

• kuljetus- ja jakelujärjestelmät

• elintarvikehuolto

• energiahuolto

• terveydenhoito ja lääkehuolto

• puolustusvälineteollisuus

• väestönsuojelu.

Ruotsi

Ruotsissa käytetään käsitettä julkinen-yksityinen yhteistyö, jonka yhtenä muotona
on kumppanuus. Kumppanuudella ymmärretään pysyviä ja virallisia yhteistyö-
muotoja, kun taas yhteistyökäsite puolestaan voi tarkoittaa myös epävirallista ja
kertaluonteista yhteistoimintaa.

Kumppanuus/yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen, ja sillä jaetaan riskit, tieto,
vastuu sekä kustannukset. Suurin osa kumppanuus/yhteistyöhankkeista keskittyy
valmiussuunnitteluun ja infrastruktuuriin. Viranomaisten kuuluu tehdä aloitteet ja
ohjata, sekä joissakin tapauksissa rahoittaa kumppanuutta/yhteistyötä, ja siihen
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voi osallistua kunnallinen, alueellinen ja keskushallinto, sekä sektorikohtaiset vi-
ranomaiset kuten energia-, televiestintäviranomaiset tai vesilaitokset. Krisbereds-
kapsksetmyndigheten (KBM) kantaa yleisvastuun kumppanuus/yhteistyötoimin-
nasta. Ruotsissa julkis-yksityistä kumppanuutta/yhteistyötä harjoitetaan seuraa-
villa aloilla:

• rahoitus

• kuljetus- ja jakelujärjestelmät

• elintarvikehuolto (tiedonvaihtoa ynnä muuta sellaista)

• teknisten järjestelmien turvaaminen (tiedonvaihtoa, infrastruktuurien
huoltoa, yhteisiä hankkeita televiestinnän, energia- ja vesihuollon
aloilla)

• verkkoturvallisuus (tiedonvaihto, yleisen tietoisuuden lisäämiseen
tähtääviä hankkeita)

• energiahuolto (yhteisiä investointeja)

• terveydenhoito ja lääkehuolto (pandemiauhkaan liittyviä hankkeita)

• puolustusvälineteollisuus (viestinnän alalla yhteisiä hankkeita)

• väestönsuojelu (sairaankuljetukset).

Tanska

Tanskassa julkinen-yksityinen kumppanuus on, samalla tavalla kuin Ruotsissa,
suhteellisen vähän tunnettu käsite, josta löytyy muutamia esimerkkejä teknisellä ja
sosiaalisella alalla. Sen sijaan tunnetumpi käsite julkinen-yksityinen yhteistyö pe-
rustuu sekä vapaaehtoisuuteen että lainsäädäntöön. Tanskan valmiuslaki velvoit-
taa viranomaisia laatimaan valmiussuunnitelmia omilla toimialoillaan. Jos omaan
alaan kuuluu toimintaa, joka tehdään yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa, tämä
tulee sisällyttää suunnitelmiin. Tanskassa julkis-yksityistä yhteistyötä harjoitetaan
seuraavilla aloilla:

• kuljetus- ja jakelujärjestelmät

• elintarvikehuolto

• teknisten järjestelmien turvaaminen

• verkkoturvallisuus

• energiahuolto

• terveydenhoito ja lääkehuolto

• puolustusvälineteollisuus

• väestönsuojelu.
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Saksa

Mittelstand Computer Emergency Response Team (MCERT) on Saksan sisäasi-
ainministeriön, talous- ja teknologiaministeriön, tietoteollisuuden liiton, televies-
tintä- ja uusien medioiden liiton (BITCOM), sekä teollisuuden yhteinen pysyvä
IT-turvallisuuden osaamiskeskus. Se keskittyy pienten ja keskikokoisten yritysten
tietoturvallisuuden tukemiseen. Vuoden 2006 alusta MCERT palvelee myös yksi-
tyishenkilöitä ns. BürgerCERT-palvelun kautta, johon myös Tietotekniikan tur-
vallisuuskeskus BSI osallistuu. BürgerCERT antaa yleisiä tiedotteita ja varoituk-
sia tietoturvauhkista ja -loukkauksista.

Sisäasiainministeriö on näiden hankkeiden lisäksi solminut kuusi bilateraalista
yhteistyöhanketta (Memorandum of Understanding, MoU) teollisuuden ja tele-
operaattorien kanssa. Neuvottelut näistä sopimuksista aloitettiin vuonna 2001
heti USA:ssa tehtyjen terrorihyökkäysten jälkeen. Myös kriittisen infrastruktuu-
rin turvaamisen alalla hallitus kehittää salassa pidettäviä yhteistyösuunnitelmia
valittujen kriittisiä infrastruktuureja hallinnoivien ja omistavien "Top-30" -yri-
tysten kanssa.

Kumppanuusjärjestelyt perustuvat Saksassa sekä säädöksiin että vapaaehtoisuu-
teen. Esimerkiksi Saksan osakeyhtiölain 91 § velvoittaa yrityksiä ylläpitämään
valmiussuunnitelmia sekä luonnollisia ja tahattomia että terrorismiin liittyviä uh-
kia varten. Tämän lisäksi kehotetaan yrityksiä palkkamaan valmiuspäällikkö (Risk
Officer). Vapaaehtoisuus perustuu olettamukseen, että on yritysten omassa intres-
sissä ylläpitää suunnitelmia ja järjestelyjä kriisitilanteita varten, jotta liiketoiminta
sujuisi mahdollisimman häiriöttömästi. Viranomaiset tukevat vapaaehtoistoimin-
taa eri tavoin.

Kumppanuusjärjestelyjä on Saksassa ainakin seuraavilla aloilla:

• kuljetus- ja jakelujärjestelmät

• elintarvikehuolto

• teknisten järjestelmien turvaaminen

• verkkoturvallisuus

• energiahuolto

• terveydenhoito ja lääkehuolto

• väestönsuojelu.

Sveitsi

Sveitsin huoltovarmuuslainsäädäntö vuodelta 1982 toteaa tarpeen yksityisten ta-
loustoimijoiden ja julkisten viranomaisten yhteistoiminnalle. Tämän lain perus-
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teella toimiva huoltovarmuusorganisaatio National Economic Supply (NES)
koostuu yhteistyöverkostosta, jonka jäsenistä enemmistö edustaa yksityistä sekto-
ria. Laki velvoittaa keskeisiä yrityksiä ylläpitämään varmuusvarastoja solmimalla
varmuusvarastointisopimuksia NES:n kanssa. Varastojen rahoittamiseksi yrityk-
sille myönnetään matalakorkoisia pankkilainoja. Yritykset omistavat varastot itse.
Täten yhteistyö on valtion tukema yhdistelmä sääntelyä ja vapaaehtoista toimin-
taa. Sveitsissä julkis-yksityistä yhteistyötä harjoitetaan seuraavilla aloilla:

• elintarvikehuolto

• verkkoturvallisuus (InfoSurance-yhteisö, johon kuuluvat sekä viran-
omaiset että yksityiset toimijat)

• energiahuolto (lakisääteistä yhteistyötä sähköteollisuuden ja NES:n
välillä)

• terveydenhoito ja lääkehuolto.

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhdistyneissä kuningaskunnissa päävastuu yhteiskunnan kriittisten toimintojen ja
infrastruktuurien turvaamisesta kuuluu sisäministeriön vastuualueeseen kuuluval-
le kansallisen infrastruktuurin turvaamisen koordinointikeskukselle (National In-
frastructure Security Coordination Centre NISCC). NISCC:n toimintaa tukee si-
säministeriön alainen siviilivalmiussuunnittelun sihteeristö (Civil Contingencies
Secretariat; CCS), jonka päävastuu on erilaisten kriisitilanteiden varalta tehtävät
varautumissuunnitelmat ja -järjestelyt. Toinen, erityisesti tietoturvallisuuden alal-
la toimiva NISCC:n tukiviranomainen on pääministerin kansliaan kuuluva tie-
toturvallisuuden edistämisyksikkö (Central Sponsor for Information Assurance;
CSIA).

NISCC vastaa julkis-yksityisestä yhteistyöstä. NISCC identifioi tärkeitä, kansal-
lista infrastruktuuria ylläpitäviä ja hallinnoivia yrityksiä ja pitää nämä ajan tasalla
uhkista ja haavoittuvuuksista ja järjestää näille säännöllisiä tapaamisia. Tiedon-
vaihtoa harjoitetaan tällä hetkellä 144 yrityksen kanssa seitsemällä toimialalla:

• ilmaliikenne

• hallinto (government)

• palvelutuotanto (managed-service providers)

• televiestintäteollisuus

• rahoitus

• prosessienhallintatekniikka (process control or SCADA)

• vähittäiskauppa (vendors).
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Vaikka NISCC pääsääntöisesti vastaa julkis-yksityisestä yhteistyöstä, myös muil-
la viranomaisilla on yhteyksiä yksityiselle sektorille. Kansallisen turvallisuusvi-
ranomaisen neuvontapalvelu (Security Service's Advice Centre; NSAC) tiedottaa
ensi sijassa energia-, vesihuolto- ja kuljetusalan toimijoille ajankohtaisista uhkis-
ta. Toinen toimija on tietoturvallisuuden neuvontavaltuusto (Information Assu-
rance Advisory Council IAAC), joka edistää yhteyksiä yritysjohtajien, lainsäätäji-
en, valvontaviranomaisten ja tutkimusyhteisön välillä tietoturvallisuusongelmien
ratkaisemiseksi.
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2 Huoltovarmuuden toimintaympäristön

muuttuminen

2.1 Maailmanlaajuinen kilpailu ja uudet uhkat

Euroopan unionin laajentumisen sekä sotilasliittojen vastakkainasettelun päätty-
misen johdosta maanosamme on turvallisuuspoliittisesti vakaampi kuin ehkä kos-
kaan aiemmin. Kansainvälinen kauppa on kasvanut nopeasti, kun tulleja ja muita
kaupan esteitä on poistettu. Valtioiden ja sotilasliittojen suoran vastakkainasette-
lun sijalle on tullut maailmanlaajuinen taloudellinen kilpailu resursseista, mark-
kinoista ja vaikutusvallasta. On myös noussut esiin merkkejä kulttuurien välisistä
konflikteista, jotka ilmenevät terrorismina.

2.2 Elinkeinoelämän kansainvälistyminen

Kansallisten markkinoiden ja kansallisen yritystoiminnan tilalle on tullut koko maail-
man kattava informaation, pääoman ja toimijoiden verkosto. Suomessa toimivien yri-
tysten omistuspohja on hyvin kansainvälinen. Useimmat huoltovarmuuden kannalta
keskeiset yritykset toimivat globaalin tuotannon ja markkinoiden vaatimusten mukaan.

Monet kansallisten viranomaisten käytettävissä olleet perinteiset sääntelykeinot
ovat jääneet pois. Toisaalta EU-lainsäädäntö on tuonut uutta sääntelyä, jolla pyri-
tään turvaamaan sisämarkkinoiden häiriötön toiminta.

2.3 Teknologinen muutos

Digitaalinen tekniikka on mullistanut mahdollisuuden hallita ja siirtää informaa-
tiota maailmanlaajuisesti. Suomen talous ja keskeiset toiminnot ovat täysin riippu-
vaisia teknisten järjestelmien toimivuudesta. Palaaminen aikaisempaan tekniseen
tasoon hallitusti on mahdollista vain hyvin rajoitetusti.

Kriittisten tukitoimintojen ulkoistaminen, mobiilisuuden kasvu ja avoimet tieto-
verkot tuovat yhteiskuntaan uutta haavoittuvuutta. Vastuu varautumisesta häiriöi-
hin ja poikkeusoloihin hajaantuu.

Toisaalta elintason nousu on tehnyt yhteiskunnasta hyvin runsaan yksilön kannal-
ta kriittisten hyödykkeiden suhteen. On esimerkiksi vaikea nähdä tilannetta, jossa
vaatetuksesta syntyisi pulaa.
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2.4 Kylmän sodan päättyminen

Kylmän sodan päättyminen on ratkaisevasti vähentänyt suursodan riskiä Euroo-
passa. Sotilaallisen puolustuksen painopisteenä on strategisen iskun ehkäisy. Suo-
men maanpuolustuksen perusratkaisu on kuitenkin edelleen alueellinen puolustus,
joka perustuu uskottavaan puolustuskykyyn ja suureen sodan ajan joukkojen mää-
rään. Tämä edellyttää laajaa tukeutumista siviiliyhteiskunnan voimavaroihin.

Puolustusvoimien kehittämisessä julkinen-yksityinen kumppanuudella on jatkos-
sa entistäkin suurempi merkitys puolustushallinnon ulkoistaessa tukitoimintojaan
jo rauhan oloissa.

2.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet vaatimukset

Ihmisten lisääntynyt liikkuminen on lisännyt tartuntatautien nopean ja laajan le-
viämisen riskiä (esimerkiksi HIV/AIDS, tuberkuloosi ja lintuinfluenssa). Tämä
vaatii lisää valmiutta tartuntatautien leviämisen estämiseksi. Varautumisen haas-
teet ovat kasvaneet myös kemiallisten terveysuhkien johdosta. Näissäkin tilanteis-
sa henkilövahingot voivat olla suuret ja yhteiskunnan toimivuus voi vaarantua.
Ympäristöterveyden riskitilanteiden analysointi ja estäminen (vesi, maaperä ja il-
ma) vaativat yhä enemmän erityisosaamista.

Terveydenhuollossa koko maanosaa tai maanosia koskevien pandemioiden riskin
lisääntyessä lääkehuoltoriippuvuus maiden välillä korostuu. Sosiaaliturvan alu-
eella kaikki maksatusjärjestelmät ovat sähköisiä, mikä kasvattaa kriisitilanteissa
kansalaisten toimeentuloriskiä. Henkinen kriisinkestokyky jää herkästi äkillisten
tilanteiden hoitamisessa taka-alalle, vaikka se on kriisitilanteessa tärkeä sosiaali-
sen ja yhteiskunnallisen eheyden tekijä.

Julkinen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantorakenne on muuttumassa, kun toimin-
toja ulkoistetaan, erityisosaamista keskitetään ja siirrytään tilaaja-tuottaja malliin.

2.6 EU-jäsenyys sekä talous- ja rahaliitto

Jäsenyys Euroopan unionissa sekä talous- ja rahaliitossa on vakauttanut Suomen
taloutta ja pienentänyt eräitä keskeisiä huoltovarmuusuhkia. Näitä olivat talous-
saarron vaara osana suurvaltablokkien välistä konfliktia sekä kansallisen valuutan
arvon romahtaminen.
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Kokonaisuutena huoltovarmuus ei kuulu unionin toimivaltaan, mutta eräillä huol-
tovarmuutta sivuavilla hankkeilla on huomattava merkitys taloudellisen turvalli-
suuden kannalta. EU:n komissio teki vuonna 2004 aloitteen yhteisen kriittisen in-
frastruktuurin ohjelman käynnistämisestä (COM(2004)702 final). Aloitteen mu-
kaan päävastuu on valtioilla, mutta toimiva kumppanuus julkisen sektorin ja infra-
struktuurien omistajien välillä on edellytys infrastruktuurin onnistuneelle turvaa-
miselle. Aloitteessa kriittinen infrastruktuuri on määritelty laajasti siten, että se si-
sältää useimmat huoltovarmuuden alat.

Euroopan unionissa on kasvava epävarmuus energian toimitusvarmuudesta. EU:n
oman arvion mukaan yli 500 miljoonan kansalaisen talousalueen riippuvuus tuon-
tienergiasta nousee nykyisestä 50 prosentista 70 prosenttiin vuoteen 2030 mennes-
sä. Tämä nähdään merkittävänä riskinä EU:n talouskasvulle ja turvallisuudelle.
Euroopan komissio onkin ottanut energiaulkopolitiikan keskeiseksi painopisteek-
si vuoden 2006 aikana.

Komissio julkaisi maaliskuussa 2006 vihreän kirjan energiapolitiikasta "Euroop-
palainen strategia kestävästä, kilpailukykyisestä ja toimitusvarmasta energiasta".
Se on keskustelun avaus siitä, miten Eurooppa pystyy turvaamaan oman energian-
saantinsa kestävällä tavalla. Komissio on ilmoittanut julkaisevansa katsauksen
EU:n energiastrategiasta, joka on laajin energiasektorin linjaus yhteisötasolla. Vih-
reän kirjan mukaan strategisessa energiakatsauksessa tullaan esittämän toimia, jot-
ka tähtäävät energiaverkkojen toimintavarmuuden lisäämiseen ja infrastruktuu-
rin fyysiseen turvaamiseen.

EU-jäsenyys muutti maatalouden toimintaedellytyksiä ja kotimaisen maatilata-
louden rakennetta voimakkaasti. Maatilojen lukumäärä on laskenut nopeasti, vaik-
ka tuotannon kokonaismäärä on säilynyt. Leipäviljassa omavaraisuus on enää kol-
mannes. Unionin laajeneminen ja maailmankaupan vapauttamista koskevat WTO-so-
pimukset nopeuttavat muutosta edelleen.

2.7 Naton roolin muutos

Nato on laajentunut keskisen Itä-Euroopan maihin ja suunnannut toimintansa uu-
delleen Varsovan liiton hajoamisen jälkeen. Kriisinhallinnasta on tullut liittokun-
nan tärkein tavoite jäsenvaltioiden alueen puolustamisen sijaan.

Natolla on myös merkittävä siviilisektori, joka suunnittelee siviiliyhteiskunnan
voimavarojen käyttöä operaatioissa sekä aiheutetuissa ja luonnononnettomuuksis-
sa. Liittoutuma kehittää yhdessä rauhankumppanuusmaiden kanssa ei-sitovaa jär-
jestelmää kriittisten teollisuustuotteiden saatavuuden turvaamiseksi (Priorisation
and Allocation Systems).
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2.8 Uudistunut lainsäädäntö

Uusi perustuslaki asettaa entistä tarkemmat vaatimukset viranomaisten perusta-
mista ja toimintaa koskevalle lainsäädännölle. Viranomaisten tehtävät ja toimival-
tuudet on entistä tarkemmin säädettävä lailla. Perusoikeusjärjestelmä edellyttää
myös poikkeusolojen erityistoimivaltuuksien tarkan sisällön kuvaamista lailla.
Tämän johdosta valmiuslakia ollaan uudistamassa.

Kilpailupolitiikka ja kaupan esteiden purkaminen ovat laajasti EU:n toimivallassa.
Kotimainen lainsäädäntö ja sen noudattamisen valvonta on uudistettu. Yritysten
on entistä tarkemmin huolehdittava siitä, ettei osallistumista PTS:n toimintaan tai
muita huoltovarmuusjärjestelyjä voida tulkita kielletyiksi kilpailun rajoituksiksi.

Eräillä aloilla, kuten rahoitusalalla, telemarkkinoilla ja kuljetuksissa, yrityksille
on säädetty varautumisvelvoite. Tämä on ollut tyypillistä aloilla, jotka on muutettu
julkisista palveluista markkinaehtoisiksi tai joilla sääntelyä on muutoin purettu.

EU:n perustamissopimuksessa huoltovarmuuden kannalta keskeinen artikla 296
sisältää yleisen turvallisuuspoikkeuksen. Artiklan perusteella jäsenvaltio voi olla
antamatta tietoja, joiden ilmaisemisen se katsoo keskeisten turvallisuusetujensa
vastaiseksi. Puolustusmateriaalien osalta ei pääsääntöisesti noudateta sisämarkki-
noiden periaatteita. Komissio valmistelee tulkitsevaa tiedonantoa, jolla sisämark-
kinat laajenevat osittain myös puolustusmateriaalialalle.

2.9 Viranomaisten varautumisvastuiden

laajeneminen

Valtion ja kuntien viranomaisten ja julkisten laitosten varautumiseen on kiinnitet-
ty 1970-luvulta alkaen kasvavaa huomiota. Viime vuosina on luotu kattava lain-
säädäntö, varautuminen ja harjoitustoiminta, jolla viranomaiset valmistautuvat
hoitamaan tehtävänsä poikkeusoloissa, turvaamaan infrastruktuurin toimivuuden
sekä ohjaamaan kulutusta ja tuotantoa erilaissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

2.10 Yhteiskunnan rakenteellinen muuttuminen

Teollistumisen myötä väestö on keskittynyt kaupunkeihin ja syrjäseutujen asutus
harventuu jatkuvasti. Välttämättömien palvelujen alueellinen kattavuus vaatii kas-
vavaa huomiota ja tukitoimia syrjäseuduille. Osaava työvoima on yhä merkittä-
vämpi kysymys huoltovarmuuden kannalta. Työvoiman saatavuus on kasvamassa
merkittäväksi taloudellisen kehityksen ja hyvinvointipalvelujen rajoittajaksi.
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3 Kumppanuusmallin kehittäminen

3.1 Kriteerit uudelle kumppanuusmallille

Huoltovarmuutta tukevassa valmiussuunnittelussa käytettävää uutta julkinen-yk-
sityinen kumppanuuden mallia valittaessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa
seuraaviin kriteereihin.

1 Toiminnallinen tehokkuus

Järjestelmän tulee kyetä tuottamaan hyödyllisiä ja toteuttamiskelpoisia menetel-
miä hallita erilaisia huoltovarmuuskriisejä. Organisaation on uskottavasti kyettävä
yksilöimään järjestelmien haavoittuvuuskohdat ja keinot, joilla niistä johtuvia ris-
kejä voidaan hallita. Suunnitteluvastuun on säilyttävä sillä, joka hoitaa toimintoa
normaalioloissa ja kriisitilanteessa. Talouden vuorovaikutussuhteiden valtavan li-
sääntymisen johdosta kumppanuus on välttämätöntä kansallisesti ja kansainväli-
sesti, koska viranomaiset voivat yhä heikommin hallita talouden verkostoja.

Toiminnalliseen tehokkuuteen kuuluu myös kyky hallita huoltovarmuuskysymys-
ten kokonaisuutta siten, että eri lohkot työskentelevät yhteismitallisesti uhkakuvi-
en ja käytettävissä olevien resurssien mukaan.

2 Johdettavuus

Toiminnan pitää olla johdettua, suunnitelmallista, hyvin dokumentoitua ja tukea
turvallisuuspoliittista linjaa siltä osin kuin kyse on yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisesta. Organisaation tulee olla riittävän herkkä havaitsemaan
muutokset ja suuntaamaan toimintaa tilanteen vaatimusten mukaan. Koska ky-
seessä on kumppanuusorganisaatio, informaation tulee kulkea kahteen suuntaan
siten, että tavoitteita asetettaessa yritysten ja järjestöjen näkemykset kartoitetaan
systemaattisesti ja otetaan ne huomioon tavoitteissa.

Toiminnan tulee olla ohjattavissa myös ankarien kriisien oloissa.

3 Yhteiskunnan ja toimintaan osallistuvien hyväksyntä

Organisaation tulee olla kansalaisten, yritysten ja viranomaisten kannalta hyväk-
syttävä. Tämä edellyttää, että toiminta on läpinäkyvää. Toisaalta kansallisen edun
kannalta tarpeellisten tietojen luottamuksellisuus on pystyttävä takaamaan. Or-
ganisaation julkisuuskuva on yhä tärkeämpi.
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Kumppanuus edellyttää, että toimintaan osallistuva yksityinen sektori hyväksyy
toiminnan ja on halukas osallistumaan siihen aktiivisella panoksella. Yksityisen
kumppanin on voitava olla aidosti mukana tavoitteenmuodostuksessa ja käytän-
nön varautumistyössä.

Organisaatiolla on oltava molemminpuolinen luottamus ja yhteistyö muiden val-
miutta tai kokonaismaanpuolustusta hoitavien viranomaisten ja aputoimielinten
kanssa. Tällaisia rinnakkaistoimijoita ovat muun muassa turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitea, ministeriöiden valmiuspäällikkö- ja sihteerikokoukset sekä
poikkeusolojen terveydenhuollon neuvottelukunta.

4 Kumppanuusperiaatteen toteutuminen

Toimikunnan toimeksiannon mukaisesti etsitään mallia, joka perustuu julkisen ja
yksityisen sektorin kumppanuuteen.

Osa taloudellisen turvallisuuden kentästä hoidetaan säätelyllä, jossa varautuminen
on viranomaisten valvoma lakisääteinen tehtävä. Tällainen varautuminen ei ole
varsinaista kumppanuutta.

Toimintojen ulkoistaminen ei myöskään ole varsinaisesti kumppanuutta, vaan pa-
remminkin asiakkuutta. Ulkoistamisen yhteydessä tilaaja ostaa tuotteiden ja pal-
velujen kriisivalmiutta ja maksaa niistä markkinahinnan.

Järjestelmävaihtoehtoa valittaessa on keskeisenä kriteerinä sopimusperusteinen ja
molemminpuolinen sitoutuminen julkisen vallan ja yksityisten toimijoiden välillä.
Käytännössä puhdasta mallia tuskin löytyy, mutta kumppanuuden täytyy pysyä
organisaation ydinajatuksena.

5 Valmius toimia kansainvälisesti

Järjestelyn on sovelluttava vapautuvien maailmanlaajuisten markkinoiden sekä
EU:n sisämarkkinoiden toimintaan. Suunnitteluorganisaation ja sen toimeksian-
non tulee olla sellaiset, että ne ottavat aina huomioon huoltovarmuuden toimin-
taympäristön kokonaisuuden eivätkä tarkastele asioita pelkästään kansallisesta nä-
kökulmasta. Kansallinen turvallisuus ja kansainvälisen toimintaympäristön vaati-
mukset voivat joutua ristiriitaan. Tällaisen tilanteen varalta on tunnettava markki-
noiden toiminta ja lainsäädäntö. Rajoittavia tekijöitä voi tulla rakennepolitiikoista
tai kilpailulainsäädännöstä.

Uuden organisaation on pystyttävä esiintymään keskusteluosapuolena tai tarvitta-
essa Suomen edustajana kansainvälisissä toimielimissä.
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6 Tarkentuneet laillisuusvaatimukset

Uusi perustuslaki ja lainsäädännön kasvaneet tarkkuusvaatimukset edellyttävät,
että toiminnan lakiperusta ilmaistaan tarkasti ja että toiminta on yksityisten toimi-
joiden ja julkisyhteisön kannalta oikeudellisesti moitteetonta.

Kehittyvä EU:n ja Suomen kilpailulainsäädäntö, hankintalainsäädäntö ja muu mark-
kinoita ohjaava normisto on otettava huomioon säädöksissä ja käytännön työssä.
Jos päädytään malliin, jossa saman johdon alainen organisaatio hoitaa valmius-
suunnittelua sekä tekee julkisia hankintoja tai myöntää etuuksia, on esteellisyys-
kysymysten hallinta tärkeää.

7 Kustannustehokkuus

Tärkeä valintakriteeri on myös taloudellisuus. Valmiussuunnittelu tulee jatkossa-
kin integroida olemassa oleviin organisaatioihin. Jos huoltovarmuutta koskeva
valmiussuunnittelu nähdään yrityksissä normaalin riskienhallinnan osana, aiheu-
tuu pelkästä suunnittelusta vain kohtalaisen vähäisiä kustannuksia. Vain konkreet-
tisia varautumistoimia voidaan korvata julkisista varoista.

Valtion tuottavuusohjelma edellyttää merkittäviä henkilöstövähennyksiä, jotka
koskevat myös valmiusasioita valtionhallinnossa.

8 Yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Valittavan mallin pitää olla yhteensopiva yritysten riskienhallintaan liittyvän jat-
kuvuussuunnittelun kanssa. Organisaation ja tavoitteenasettelun tulee olla sillä ta-
voin sisältä päin ohjautuvia, että liiketoimintaan kuuluva jatkuvuussuunnittelu se-
kä yhteiskunnan turvallisuusintressi muodostavat kokonaisuuden.

3.2 Nykyisen järjestelmän arviointi toimikunnan

määrittämien kriteerien valossa

Säilytettävät piirteet

Julkinen-yksityinen kumppanuus on moderni ja tehokas tapa hallita yhteiskunnan
läpäisevää huoltovarmuuden riskiä. PTS:n perustana oleva malli, jossa elinkei-
noelämä ja hallinto yhdessä kartoittavat riskejä ja keinoja niiden hallitsemiseksi,
on arvokas ja sitä tulee edelleen kehittää. PTS täyttää pääosin kriteerin 1 vaati-
mukset.
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PTS on julkisen vallan näkökulmasta sivuelinorganisaatio. Tästä syystä sen toi-
mintatapana ei vastaisuudessakaan tule olla muodollinen vallankäyttö, vaan tehtä-
vä on pidettävä muodoltaan neuvoa antavana. Myös osallistumisen tulee edelleen
perustua henkilöiden vapaaehtoisuuteen ja taustaorganisaatioiden tukeen (kriteerit
3 ja 4).

Vaikka PTS toimiikin ilman muodollista valtaa, sen tehtävä on määrittää strategi-
oita taloudellisen turvallisuuden alalla. Tämä luonne ei ole vain säilytettävä, vaan
sitä on entisestään korostettava.

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömien tietojen saantioikeus on säilytettävä,
mutta säädettävä nykyistä tarkemmin. Vastaavasti luottamuksellisuus on säily-
tettävä.

Toimiala- ja toimipaikkakohtainen valmiussuunnittelu on arvokas perinne. Vas-
taavaan tulokseen on monissa maissa pyritty maksamalla mittavia kompensaatioi-
ta julkisista varoista. Erityishuomiota tulee kiinnittää pooleissa ja yrityksissä toi-
mivien henkilöiden korkean motivaatiotason säilyttämiseen.

PTS:aa on pidettävä julkistalouden kannalta kustannustehokkaana (kriteeri 7). Tar-
kastelussa on kuitenkin otettava huomioon kaikki kustannukset, kuten elinkeino-
elämän panos ja HVK:n toiminta. PTS:n sisäinen organisaatio on hiljattain uudis-
tettu. Uusiin toimielimiin koottu asiantuntemus on syytä hyödyntää.

Uudistamista tai täydentämistä edellyttävät asiat

Uhkakuvien ja yhteiskunnan monimuotoisuuden kasvun vuoksi julkinen-yksityi-
nen kumppanuus huoltovarmuusalalla on laajentunut. Lähes viisikymmentä vuot-
ta vanha laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta ei kata sanamuodoltaan
kokonaisuudessaan PTS:n nykyistä toimintaa. Perusuhkakuvan muuttumisen to-
taalisesta sodasta verkottuneen yhteiskunnan riskeihin tulee heijastua kumppa-
nuuden rakenteessa ja toimintaa säätelevässä laissa.

Huoltovarmuusmaksun tuottoa ja siitä katettavia menoja on seurattava ja tarvitta-
essa tehtävä muutoksia maksun suuruuteen siten, että säädetyt tehtävät voidaan
hoitaa mutta rakenteellista ylijäämää ei kerry.

Kumppanuus merkitsee molemminpuolista sitoutumista ja sen täytyy tuottaa hyö-
tyjä kaikille osallistujille. Nykyisestä laista ei ilmene yrityksen tai poolin asema ei-
kä siitä ilmene tavoite turvata elinkeinotoiminnan jatkuvuus häiriöissä ja poik-
keusoloissa (kriteeri 8).

Perustuslaki ja lainsäädännöltä edellytettävä tarkkarajaisuus edellyttävät lain huo-
mattavaa modernisointia (kriteeri 6). Uuden toimielimen tehtävistä, rakenteesta,
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kokoonpanosta ja toimintatavoista on säädettävä nykyistä tarkemmin. Huoltovar-
muuden turvaamisesta annetussa laissa on vuonna 2005 voimaan tulleella muutok-
sella laajennettu huoltovarmuuden käsite kattamaan normaaliolojen vakavat häiri-
öt. Vastaava tehtävän muutos koskee myös toimikunnan tehtävänä olevaa uutta
suunnitteluorganisaatiota.

Toimintaympäristön voimakkaan kansainvälistymisen tulee näkyä uuden organi-
saation tehtävissä ja rakenteessa (kriteeri 5).

Toimikunta pitää tärkeänä, että sektoreissa ja pooleissa työskentelevien henkilöi-
den panos otetaan perusteena henkilökohtaisia julkisia tunnustuksia jaettaessa.
Huoltovarmuuden kannalta kriittisissä yrityksissä VAP-varatuilta asevelvollisilta
ylenemismahdollisuudet jäävät pois, ellei asiasta erikseen huolehdita. Poolien ja
sektorien harjoitukset tulee soveltuvin osin ottaa huomioon ylentämisperusteena.

Työ huoltovarmuusorganisaatiossa tulee ottaa huomioon perusteena maanpuolus-
tuskursseille kutsuttavia valittaessa.

3.3 Organisaation sijoittuminen valtioneuvoston

piirissä

Toimikunta on pohtinut uuden kumppanuusorganisaation tarkoituksenmukaista
sijoittamista valtioneuvoston piirissä. Uuden elimen, kuten PTS:nkin, toimiala on
yleinen kattaen kaikkien ministeriöiden hallinnonalaan kuuluvia lohkoja. Valtio-
neuvoston kanslian valtiosihteeri koordinoi valtion viranomaisten varautumista.
Näillä perusteilla looginen vastuuministeriö olisi VNK.

Valtioneuvoston kanslian päätehtävä on valtioneuvoston sekä pääministerin toi-
minnan tukeminen. Valtioneuvoston työnjaossa VNK:lla on vain vähän substans-
sivastuita. YETT-strategiassa kaikelle varautumiselle on nimetty päävastuullinen
hallinnonala. Tällä tavoin tarkasteltuna VNK ei olisi oikea isäntä uudelle kump-
panuusorganisaatiolle, koska VNK:lla ei ole operatiivista vastuuta mistään turvat-
tavasta taloudellisesta toiminnosta.

Hyvin keskeiset osat huoltovarmuutta kuuluvat kauppa- ja teollisuusministeriön
hallinnonalalle. Energian huoltovarmuus on selkeästi KTM:n vastuulla. Päivittäis-
tavarahuollossa KTM:llä voidaan myös katsoa olevan pääsiallinen vastuu. Elin-
keinon harjoittamisen edellytysten turvaaminen yleisenä kysymyksenä on myös
lähinnä KTM:n asia. Näillä perusteilla toimikunta pitää tarkoituksenmukaisimpa-
na, että valtioneuvoston piirissä yleisvastuu huoltovarmuuskysymyksistä säilyte-
tään kauppa- ja teollisuusministeriöllä. Näin myös uusi huoltovarmuusorganisaa-
tio kuuluu KTM:n toimialaan.
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4 Vaihtoehtoja kumppanuusmalliksi

Toimikunta on hahmottanut kolme perusvaihtoehtoa uudistusmalliksi:

1 Nykyisen lain modernisointi

2 PTS:n ja HVK:n sulauttaminen uudeksi huoltovarmuusorganisaatioksi

3 Varautumisvastuiden eriyttäminen eri toimijoille.

4.1 Nykyisen lain modernisointi

Tässä vaihtoehdossa ei pyritä sisällöllisiin muutoksiin, vaan ainoastaan uusitaan
lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä vaatimuksia. Laki saatetaan perustuslain edel-
lyttämään muotoon ja tarkkuustasoon, mutta nykyinen toimintamalli jää ennalleen.

Organisaatiolle annetaan uusi nimi, esimerkiksi huoltovarmuusasioiden neuvotte-
lukunta tai huoltovarmuusneuvosto. Samalla ratkaistaan vastuuministeriö.

Uuden toimielimen tehtävissä luetellaan kattavasti PTS:n nykyinen toiminta ja lä-
hiaikojen kehittämistarpeet. Kumppanuusperiaate ilmenee tehtäväluettelossa yri-
tysten toiminnan jatkuvuuden tavoitteessa.

Tietojensaantia koskeva kohta tulee säätää nykyistä tarkemmin. Tietojensaantia
kunnallisilta viranomaisilta ei enää tarvita. Viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetun lain (621/1999) salassapitosäännökset koskevat myös sivutoimielimis-
sä toimivia, mutta luottamuksellisuuden korostamiseksi salassapitosäännös tai
viittaus julkisuuslakiin on eduksi myös tässä laissa.

Nykyinen laki ei tunne pooleja eikä siinä säädetä yritysten asemasta PTS:n toimin-
nassa. Nämä seikat on syytä täydentää lakiin.

Komiteaorganisaatiosta annettavan uuden lain yhteydessä on tarkistettava myös
sen vaikutukset huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun lakiin (1390/1992) ja
asetukseen Huoltovarmuuskeskuksesta (1391/1992). Neuvottelukunnan tehtävät
huoltovarmuuden tavoitteiden valmistelussa ja neuvottelukunnan sihteeristötyös-
kentely on säädettävä huoltovarmuuslaissa.

Etuna tässä mallissa on jatkuvuuden tuoma keskeytymättömyys. Tyytymällä ny-
kyisen lain modernisointiin minimoidaan riskit hyväksi havaitun kumppanuuden
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rapautumiseen. Itsenäinen suunnitteluorganisaatio on myös hyväksyttävyyden ja
kumppanuusperiaatteen (kriteerit 3 ja 4) kannalta selkeä, koska sillä ei ole vaaraa
joutua valtion linjahallinto-organisaation alaiseksi epäitsenäiseksi määräysten tote-
uttajaksi.

Tämän vaihtoehdon heikkoutena voidaan nähdä vaikea johdettavuus valmius-
suunnittelussa sekä poikkeusolojen aikana (kriteeri 2). Erillinen komiteaverkosto
on myös huoltovarmuusrahaston varojen allokoinnissa sivuasemassa. Pelkkä la-
kitekstin modernisointi merkitsee hyvin varovaista uudistusta, mikä voi johtaa asian
tulemiseen uudelleen esille melko pian.

4.2 PTS:n ja HVK:n sulauttaminen uudeksi

huoltovarmuusorganisaatioksi

Tässä mallissa PTS:n ja HVK:n päätöksentekoelimet sulautetaan yhteen. Ylimpä-
nä tasona on huoltovarmuusneuvosto ja sen alaisuudessa HVK:n hallitus sekä
toimitusjohtaja.

Huoltovarmuusneuvosto tarjoaa kytkennän elinkeinoelämään, järjestöihin, tutki-
mukseen sekä maan poliittiseen johtoon.

Hallitus johtaa sektoreiden ja poolien toimintaa sekä päättää huoltovarmuusrahas-
ton varojen allokoinnista.

Hallituksen ja toimitusjohtajan valtuudet ja työnjako vastaavat soveltuvin osin
osakeyhtiön hallintoa.

Hiljattain uudistetut sektorit ja poolit säilyvät nykyisellään.

Tämän mallin etu nykyiseen tilanteeseen on se, että varautumistyön ohjaus ja pää-
töksenteko varojen käytöstä ovat yhden johdon alaisuudessa. Tämä korostaa kump-
panuusnäkökulmaa, poistaa päällekkäisyydet ja tekee toiminnasta helpommin hah-
motettavaa työssä mukana oleville ja ulkopuolisille.

4.3 Varautumisvastuiden eriyttäminen eri

toimijoille

Tässä kehittämisvaihtoehdossa huoltovarmuuden kokonaisuus jaetaan kolmeen
osa-alueeseen, joista jokaisella on oma tehtävänsä ja vastuualueensa. Huoltovar-
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muus jakautuu puolustusvoimia koskevaan, väestön toimeentuloa koskevaan ja
elinkeinoelämän jatkuvuuden turvaamiseen keskittyvään huoltovarmuuteen. Osa-
alueet jakautuvat siten, että vastuu huoltovarmuuden toteuttamisesta kohdistuu eri
organisaatioille, huoltovarmuuden tuottaja voi toimia useammassa osa-alueessa.

Tässä vaihtoehdossa puolustushallinto vastaa itsenäisesti sotilaalliseen puolustus-
valmiuteen liittyvän huoltovarmuuden turvaamisesta, jolloin se kehittää ja organi-
soi itsenäisesti oman huoltovarmuutensa. Puolustushallinto hoitaa suoraan yhtey-
denpidon ja kumppanuuden elinkeinoelämän kanssa, elinkeinoelämä voi olla mu-
kana suunnittelutyössä antamassa oman näkemyksensä asioista. EU-lainsäädän-
nön asettamat rajoitukset eivät tällöin rajoita samalla tavalla huoltovarmuuden
turvaamisen toteuttamista kuten nykytilanteessa.

Toinen osa-alue liittyy väestön toimeentuloon liittyvän huoltovarmuuden turvaa-
miseen erilaisten poikkeusolojen ja vakavien häiriötilojen varalta. Siinä keskity-
tään vain olennaisten, väestön toimeentulon kannalta kriittisten, perustoimintojen
turvaamiseen. Tällöin keskeisenä tehtävänä on turvata lähinnä elintarvikehuollon,
terveydenhoidon ja perusinfrastruktuurin toimivuus. Huoltovarmuus perustuu jul-
kisen vallan ja elinkeinoelämän kumppanuuteen, toiminta tapahtuu vaihtoehdon 2
mukaista organisaatiota hyväksi käyttäen.

Kolmas osa-alue koskee huoltovarmuutta, jolla turvataan yritysten toiminnan jat-
kuminen häiriötilanteessa. Elinkeinoelämä huolehtii itse niistä huoltovarmuuden
alueista, joilla on vaikutusta yritysten toiminnan jatkumiselle poikkeusoloissa ja
jotka eivät kuulu väestön toimeentuloon liittyvään huoltovarmuuteen. Tämä ta-
pahtuu muun muassa itsesääntelyllä.

Kehitys on PTS:n alkuajoista lähtien kulkenut monilta osilta tähän suuntaan. Tuo-
tanto on verkottunut maailmanlaajuisesti, ja monet kriittiset palvelut tuotetaan ny-
kyisin markkinaehtoisesti. Julkisella vallalla ei ole keinoja eikä tarvetta koota
kaikkea taloudellista toimintaa kansakunnan huoltamiseksi poikkeusoloissa.

Tässä mallissa riskinä on kriteerissä 1 luonnehdittu toiminnallinen tehokkuus ja
kriteerin 2 edellyttämä johdettavuus. Nykyisen mallin metodologiset edut menete-
tään tässä vaihtoehdossa. Tilannekuva maan huoltovarmuudesta ja siihen liittyvis-
tä riskeistä saattaa rapautua ja poikkeuksellisten tilanteiden vaikutukset voivat olla
yllätyksellisiä.
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5 Toimikunnan esitys uudeksi

kumppanuusmalliksi

5.1 Vaihtoehtojen arviointi asetettujen kriteerien

valossa

Toimikunta pitää vaihtoehtoa 1 eli nykyisen lain modernisointia ilman sisältömuu-
toksia liian varovaisena muutoksena. Kumppanuusverkoston tavoitteenasetanta ja
ohjaus sekä huoltovarmuusrahaston varojen käyttö olisivat edelleen päätöksente-
ossa erilliset.

Vaihtoehto 3, jossa elinkeinoelämän, puolustusvoimien sekä uuden HVK:n vas-
tuut eriytettäisiin, ei saanut toimikunnassa kannatusta. Suomessa vallinnut arvo-
kas perinne yhteiskunnan turvaamisessa erilaisten taloudellisten iskujen varalta on
syytä säilyttää. Julkinen-yksityinen kumppanuutta tulee ennemmin syventää kuin
purkaa sekä edelleen sovittaa yhteen varautumista eri aloilla.

Toimikunta esittää jatkovalmistelun pohjaksi vaihtoehtoa 2, koska se täyttää esillä
olleista malleista parhaiten jaksossa 3.1. määritellyt kriteerit:

(Kriteeri 1 toiminnallinen tehokkuus) Vaihtoehdossa 2 on sekä tavoitteenasetan-
nassa, että käytännön toteutuksessa mukana niiden yksityisten ja julkisten tahojen
edustus, jotka ovat normaalisti vastuussa toiminnoista. Tämän voidaan otaksua
parhaiten varmistavan häiriöiden ja poikkeusolojen varalta tehtävien varautumis-
toimien käyttöönotettavuuden ja tehokkuuden. Vastuussa ovat samat tahot, jotka
normaalioloissa tekevät yhteiskunnan taloudellisia toimintoja koskevia päätöksiä,
kuten investointipäätöksiä ja linjauksia lainsäädännön kehittämisestä. Korkea asi-
antuntemus on keskeistä myös huoltovarmuuden kokonaisuuden hallitsemisessa.

(Kriteeri 2 johdettavuus) Nykyisen järjestelmän perusheikkous on johdon jakautu-
minen kahteen linjaan: suunnittelua johtaa PTS keskusjaostoineen ja varojen käyt-
töä HVK:n johtokunta. Vaihtoehdossa 2 johto olisi yhtenäinen.

(Kriteeri 3 yhteiskunnan ja toimintaan osallistuvien hyväksyntä) Uusi johta-
mismalli ilmentää entistä syvempää kumppanuutta. Tämä parantaa entisestään toi-
minnan läpinäkyvyyttä ja osallistuvien tahojen luottamusta.

Vaihtoehtoon 3 verrattuna kakkosvaihtoehdon mukainen lailla säädetty toiminta-
malli varmistaa viranomaistoimintaa koskevan yleisen laillisuusvalvonnan ja riit-
tävän tiedonsaantioikeuden kansalaisille.
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Varautumissuunnittelussa säilytetään nykyisen kaltainen sektorijako. Eri sektorit
voivat noudattaa alan yleistä ohjauskulttuuria. Tiukasti säännellyillä aloilla varau-
tumisen ohjaus voi olla vahvassa viranomaisohjauksessa. Vastaavasti vapaampien
markkinoiden aloilla sektorin toiminta voi ilmentää selkeämmin yritysten toimin-
nan jatkuvuuden varmistamista.

Laajasta kumppanuusmallista tulee kehittää myös työväline muiden valmiutta ja
kokonaismaanpuolustusta hoitavien toimijoiden käyttöön.

(Kriteeri 4 kumppanuusperiaatteen toteutuminen) Vaihtoehto 2 merkitsee kump-
panuuden syventämistä edelleen. Valmiusasioissa vallinnut arvokas laaja yhteis-
työperinne säilyy ja vahvistuu. Talouden ja yritysten kansainvälistyminen vähen-
tää pakottavan lainsäädännön käyttökelpoisuutta, mikä edellyttää uusien ohjaus-
keinojen kehittämistä.

(Kriteeri 5 valmius toimia kansainvälisesti) Nykyisin edellytetään sekä viran-
omaisilta että yksityisiltä toimijoilta hyvää kansainvälistä valmiutta. Kumppa-
nuutta hyväksi käyttäen voidaan saada paras asiantuntemus maan hyväksi joko yk-
sityiseltä tai julkiselta sektorilta.

(Kriteeri 6 tarkentuneet laillisuusvaatimukset) Laillisuusvaatimus koskee yhtä
lailla kaikkia organisaatiovaihtoehtoja. Muun muassa esteellisyyskysymykset on
hoidettava kaikissa organisaatiomalleissa.

(Kriteeri 7 kustannustehokkuus) Varmuusvarastoinnissa ja muussa taloudellisessa
varautumisessa on aina haettu liike-elämän erityisosaamista. Tässä suhteessa vah-
van kumppanuuden mallin voi odottaa tuovan lisää tehokkuutta. Kumppanuus
puolustustaloudellisen suunnittelukunnan työssä on osoittautunut julkisen talou-
den kannalta varsin kustannustehokkaaksi. PTS:n ja HVK:n yhdistäminen ja virta-
viivaistaminen myös tukee valtion tuottavuusohjelmaa.

(Kriteeri 8 yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen) Uudistuksen tavoitteena
on kehittää entistä tehokkaampi tapa varautua vakavien häiriöiden ja poikkeusolo-
jen varalta. Onnistuminen tässä parantaa myös yritysten toiminnan jatkuvuutta.
PTS:n toiminnassa on tähdätty siihen, että yhteiskunnan edellyttämä kriittisen toi-
minnan turvaaminen niveltyy yritysten riskinhallintaan.

5.2 Ehdotus uudeksi huoltovarmuusorganisaatioksi

Huoltovarmuuden uusi organisaatio muodostuu Huoltovarmuusneuvostosta, Huol-
tovarmuuskeskuksesta sekä nykyisen kaltaisesta komiteatyyppisestä sektori- ja
pooliorganisaatiosta.
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1 Huoltovarmuusneuvosto

Valtioneuvosto nimittää enintään neljän vuoden toimikaudeksi Huoltovarmuus-
neuvoston. Siihen kutsutaan jäseniksi elinkeinoelämän, hallinnon ja kolmannen
sektorin edustajia siten, että kokoonpano noudattaa huoltovarmuuden kannalta
keskeisimpiä toimijoita. Huoltovarmuusneuvoston laajuus on noin 20 jäsentä,
joista enintään puolet edustaa hallintoa. Neuvostolla on puheenjohtaja ja yksi tai
kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtaja valitaan elinkeinoelämän piiristä.

Huoltovarmuusneuvosto tekee valtioneuvostolle esitykset huoltovarmuuden ta-
voitteiden tarkistamiseksi, esitykset alan lainsäännön kehittämiseksi sekä laatii kat-
saukset maan huoltovarmuuden tilasta ja muut yleisen tason kannanotot. Huolto-
varmuusneuvosto ohjaa huoltovarmuusorganisaatiota arvioimalla säännöllisesti
työn laadukkuutta sekä komiteaorganisaation kattavuutta ja ajanmukaisuutta.

Huoltovarmuusneuvosto tekee kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdotuksen HVK:n
hallituksesta.

HVK:n toimitusjohtaja on oman toimen ohella neuvoston pääsihteeri, joka vastaa
neuvoston käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta ja päätösten edellyttämis-
tä jatkotoimenpiteistä.

2 Huoltovarmuuskeskus

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää HVK:n hallituksen. Hallituksen toimi-
kausi on yksi vuosi. Neuvosto tekee KTM:lle esityksen hallituksen kokoonpanos-
ta, mutta KTM voisi poiketa esityksestä. Hallituksessa on 10–12 jäsentä, jotka
edustavat hallintoa ja elinkeinoelämää.

Kauppa- ja teollisuusministeriö tulosohjaa HVK:ta ja sen perusteella hallitus ohjaa
sektoreissa ja pooleissa tehtävää työtä vahvistamalla nelivuotiskausittain toimin-
nan tavoitteet sekä seuraamalla työtä toimitusjohtajan raportoinnin pohjalta.

Kumppanuuden ja viranomaisohjauksen suhde voi vaihdella eri sektoreissa sen
mukaan, mikä on kyseisen alan yleinen toimintatapa. Vahvan viranomaisohjauk-
sen aloilla sektori on selvästi viranomaisvetoinen kun taas vapaammin markki-
naohjautuvilla aloilla olisi selkeästi kysymys kumppanuudesta yksityisten toimi-
joiden ja valtiovallan välillä.

Hallitus päättää HVK:n vuotuisesta budjetista ja antaa tilinpäätöksen. Budjettiin
liittyy toimintasuunnitelma, jossa määritetään valmiussuunnittelun tukemisen se-
kä varmuusvarastoinnin ja muiden huoltovarmuusrahaston varoin toteutettavien
hankkeiden tavoitteet. Hallitus tekee päätökset sellaisista taloudellisista hankkeis-
ta, jotka ovat laitoksen toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavalli-
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sia. Taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittävissä päätöksissä esittelijänä on
HVK:n toimitusjohtaja ja muissa asioissa hänen määräämänsä HVK:n toimihen-
kilö. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallitus määrää sihteerin HVK:n henkilöstöstä. Sisäisestä organisaatiosta, päätös-
vallan delegointioikeuksista, asioiden valmistelusta ja päätöksenteon menettelyis-
tä määrätään hallituksen vahvistamassa työjärjestyksessä.

Hallitus valvoo toimitusjohtajan toimintaa sekä vastaa siitä, että varainhoito ja si-
säinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää työsopimussuhteisen toimitusjohtajan. Kos-
ka toimitusjohtajalla on merkittävä kaupallinen vastuu, mutta hän ei käytä hallinnol-
lista ratkaisuvaltaa, työsopimussuhde tai toimitusjohtajasopimus on oikea palvelus-
suhdemuoto.

Toimitusjohtajalla on kahtalainen tehtävä. Yhtäältä hän toimii Huoltovarmuus-
neuvoston pääsihteerinä ja toisaalta Huoltovarmuuskeskuksen johtajana valmius-
suunnittelun tukemisessa, huoltovarmuusrahaston varojen käyttämisessä ja muus-
sa HVK:n työssä. Toimitusjohtaja tekee päätökset muista kuin laajuudeltaan ja
laadultaan epätavallisista taloudellisista hankkeista.

Viranomaistehtävissä noudatetaan virkavastuuta yleisten hallintoa koskevien pe-
riaatteiden mukaisesti.

PTS:n komiteaorganisaatio eli poolit ja sektorit on uudistettu kuluvan suunnittelu-
kauden 2004–2008 aikana. Aikaisemmat jaostot ja toimikunnat on korvattu huol-
tovarmuuden eri lohkoja edustavilla sektoreilla. Keskusjaosto on antanut sekto-
reille ja pooleille suunnitteluperusteet ja seuraa suunnitteluperusteiden toteutu-
mista HVK:n raportoinnin perusteella.

Poolikenttää on täydennetty elintarvikehuollossa, kuljetusalalla, viestinnässä ja
terveydenhuollossa.

Sektorit ja poolit säilyvät tässä uudistuksessa nykyisellään. Jatkossa Huoltovar-
muusneuvosto määrittää sektori- ja poolirakenteen yleisellä tasolla. Poolisopi-
mukset tekee HVK:n hallitus, jossa myös käsitellään sektorien ja poolien henki-
lönimitykset.
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Kuva 3. Uusi huoltovarmuusorganisaatio

5.3 Uudistuksen vaikutukset

Uudistuksen vaikutukset ovat pääosin organisatorisia. Lainsäädäntö, käsitteet ja
eri toimielinten tehtävät vastaavat modernin yhteiskunnan huoltovarmuusriskejä.
Uusi HVK voi entistä suoraviivaisemmin keskittää toimintansa uusittuihin tavoit-
teisiin.

Esitetty uudistus yhdistää kaksi johtoelintä yhdeksi ja tuo suunnittelun johdon ja
päätökset varojen käytöstä samaan hallinnolliseen linjaan. Samalla sihteeristötyö
vähenee. Tämä merkitsee tuottavuuden nousua ja mahdollisuuksia parantaa tehok-
kuutta varojen allokoinnissa.

5.4 Uudistuksen jatkovalmistelu

Toimikunta esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan otetaan maininta huoltovar-
muuden turvaamisesta annetun lain uudistamisesta.

Tässä mietinnössä esitetyn uudistuksen olisi luontevaa tulla voimaan sitten, kun
nykyisen puolustustaloudellisen suunnittelukunnan toimikausi päättyy 30.6.2008.
Tällöin jatkovalmistelulle lausuntokierroksineen jää riittävä aika. Samalla kumot-
taisiin laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta.
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     Liite 1 

Hallituksen esitys Eduskunnalle taloudellista puolus-
tusvalmiutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ta-
loudellista puolustusvalmiutta koskevaa lain-
säädäntöä puolustustaloudellisen suunnit-
telun osalta, muuttamalla huoltovarmuuden 
turvaamisesta vuonna 1992 annettua lakia. 

Huoltovarmuuden käytännön toteutus on 
perustunut Suomessa pitkään julkisen vallan 
ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Esityksen 
tavoitteena on säilyttää muuttuvan toimin-
taympäristön kannalta taloudellinen ja toi-
minnallisesti tehokas huoltovarmuuden 
suunnittelujärjestelmä, joka kumppanuusmal-
liin perustuvana on niin kansalaisten ja yri-
tysten kuin viranomaistenkin kannalta hy-
väksyttävä. 

Merkittävin muutos esitetään tehtäväksi 
puolustustaloudellisen suunnittelukunnan or-

ganisaatioon. Se esitetään korvattavaksi uu-
della huoltovarmuusorganisaatiolla, joka 
muodostuu Huoltovarmuuskeskuksen lisäksi 
sen yhteydessä olevasta uudesta Huoltovar-
muusneuvostosta sekä pysyvinä yhteistoi-
mintaeliminä komitean tapaan toimivista sek-
toreista ja pooleista. Samalla Huoltovar-
muuskeskuksen johtokunta korvattaisiin hal-
lituksella ja nimitettäisiin laitokselle työso-
pimussuhteinen toimitusjohtaja. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Lailla kumottaisiin 
puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 
annettu laki siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Huoltovarmuuden turvaamisen periaatteet 
muodostuvat väestön toimeentulon, välttä-
mättömän talouden jatkuvuuden, maanpuo-
lustuksen materiaalisten edellytysten ja infra-
struktuurin turvaamisesta. Turvaamisen tason 
vaatimukset riippuvat uhkista ja riskeistä. 
Tekninen kehitys, taloudellinen integraatio ja 
globalisoituminen ovat kuluneen runsaan 
kymmenen vuoden aikana muuttaneet 
maamme taloudellista toimintaympäristöä 
perusteellisesti. Muutos heijastaa maailman 
muuttumista. Tällä on vaikutuksensa varau-
tumissuunnitteluun. 

Muutostekijät ovat vaikuttaneet myös huol-
tovarmuuden tavoitteenasetteluun ja sitä 
kautta huoltovarmuutta koskevaan lainsää-
däntöön. Huoltovarmuuden tarpeen ja paino-
pisteiden muuttumisen myötä turvaamisen 
keinovalikoima on monipuolistunut. Huolto-
varmuuden kannalta on syntynyt uusia riske-
jä, samanaikaisesti kun perinteiset turvalli-
suusuhkat ovat muuttuneet entistä epätoden-
näköisemmiksi. Kokonaismaanpuolustukseen 
liittyvä, laaja-alainen vakaviin kriiseihin va-
rautuminen on muun muassa eurooppalaisen 
taloudellisen integraation myötä vähenemäs-
sä ja varsinaisiin sektorikohtaisiin huolto-
varmuusuhkiin liittyvä varautuminen lisään-
tymässä.   

Termi puolustustalous on laajennettu huol-
tovarmuuden käsitteeksi, joka on määritelty 
huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa 
laissa (1390/1992, muutettu 688/2005). Lain 
tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin 
verrattavissa olevien vakavien häiriöiden va-
ralta turvata väestön toimeentulon, maan ta-
louselämän ja maanpuolustuksen kannalta 
välttämättömät taloudelliset toiminnot ja nii-
hin liittyvät tekniset järjestelmät eli huolto-
varmuus. Soveltamisala rajautuu taloudelli-
siin toimintoihin. Lain painopiste on enna-
koivissa toimenpiteissä. Se kohdistaa velvoit-
teita vain viranomaisille, mutta tarjoaa yh-
teistyöpuitteet viranomaisten ja elinkei-
noelämän välille. Vuoden 2005 lakiuudistuk-
sen myötä myös vakavat normaaliolojen häi-
riöt kuuluvat huoltovarmuuden toimialaan. 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
lain mukaan valtioneuvosto asettaa huolto-
varmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määri-
tellään valmiuden taso, ottaen huomioon vä-
estön ja välttämättömän talouselämän sekä 
maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Huol-
tovarmuuden tavoitteista on annettu valtio-
neuvoston päätös keväällä 2002 (350/2002). 
Valtioneuvoston päätöksen mukaiset huolto-
varmuuden tavoitealat ovat yhteiskunnan 
tekniset perusrakenteet, kuljetus-, varastointi- 
ja jakelujärjestelmät, elintarvikehuolto, ener-
giahuolto, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä 
sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto 
ja järjestelmien ylläpito. Valtioneuvoston 
päätöksessä on eri hallinnonaloille asetettu 
tehtäväksi kehittää huoltovarmuutta tukevaa 
lainsäädäntöä niitä tilanteita varten, joissa 
markkinat eivät tuota riittävää huoltovar-
muutta, eikä tarvetta valmiuslaissa tarkoitet-
tujen erityistoimivaltuuksien käyttöönottoon 
ole olemassa. 

Valtioneuvosto teki 27 päivänä marraskuu-
ta 2003 periaatepäätöksen yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisesta. Periaa-
tepäätöksellä ja siihen liittyvällä strategialla 
on määritetty yhteiskunnan elintärkeät toi-
minnot sekä asetettu niiden turvaamiselle ta-
voitteet ja kehittämislinjaukset. Nämä on tar-
koitettu perustaksi hallinnonalojen varautu-
missuunnittelulle niiden tehtävien hoitami-
seksi, jotka ovat välttämättömiä yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi 
kaikissa tilanteissa. Periaatepäätös täydentää 
huoltovarmuuden tavoitepäätöstä ja määritte-
lee osaltaan muuttuneessa toimintaympäris-
tössä uudet uhkamallit varautumisen perus-
teeksi. Periaatepäätös ja siihen liittyvä strate-
gia on tarkistettu vuonna 2006. 

2. Nykyti la

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 
(PTS) asetettiin valtioneuvoston päätöksellä 
23.12.1955. Päätöksen tarkoituksena oli liit-
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tää maan talouselämän voimavarat koko-
naismaanpuolustuksen tueksi. Valtioneuvos-
to määräsi puolustustaloudellisen suunnitte-
lukunnan tehtäviksi niin aineellisen ja talou-
dellisen maanpuolustusvalmiuden luomisen 
ja kehittämisen sotilaallisen ja siviilipuolus-
tuksen aineellisen tarpeiden tyydyttämiseksi 
kuin koko kansan toimintaa, toimeentuloa ja 
elatusta varten sodan tai muun yleisen häiri-
ön aikana. Puolustustaloudellisella suunnitte-
lulla oli alusta asti tavoitteina turvata maan-
puolustuksen taloudellisen resurssit ja var-
mistaa väestön toimeentuloedellytykset.  

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
asema vakinaistettiin viisi vuotta myöhem-
min säätämällä laki puolustustaloudellisesta 
suunnittelukunnasta (238/1960). Lain 1 §:ssä 
määritellään suunnittelukunnan toimialaksi 
ne selvittely- suunnittelu- ja järjestelytehtä-
vät, jotka ovat tarpeen maan taloudellisen 
puolustusvalmiuden kehittämiseksi sekä vä-
estön toimeentulon ja maan talouselämän tur-
vaamiseksi sodan taikka sodan vaaran tahi 
maan ulkopuolella sattuneen sodan tain vai-
kutuksiltaan siihen verrattava muun erityisen 
tapahtuman aiheuttamien poikkeuksellisten 
olojen aikana, mikäli niitä ei lailla tai asetuk-
sella ole annettu muun viranomaisen asiaksi. 
Tämä määrittely on edelleen voimassa. 

Puolustustaloudellista suunnittelukuntaa 
perustettaessa kylmä sota oli syvimmillään ja 
Suomen turvallisuuspolitiikan tavoite oli pi-
tää maa suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuo-
lella. Pääasiallinen uhkatyyppi oli suursota, 
jossa kansakunnan taloudelliset voimavarat 
oli saatava valjastettua sotatoimien tueksi, tai 
vaihtoehtoisesti kansakunnan selviytymiseen 
kansainvälisen kriisitilanteen aiheuttaman 
ulkomaankaupan sulkutilanteesta. Tämä il-
menee selvästi suunnittelukunnan tehtävän 
määrittelyssä.  

PTS:n organisaatio

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta on 
siitä annetun lain 1 §:n mukaan kauppa- ja 
teollisuusministeriön alainen, valtioneuvos-
ton neljäksi vuodeksi kerrallaan nimeämä 
pysyvä komitealaitos. Sen tehtävänä on ana-
lysoida maan huoltovarmuuteen kohdistuvia 
uhkia ja niiden hallitsemiseksi tarpeellisia 
toimenpiteitä. Nykyinen huoltovarmuuskäsi-

te on edeltäjäänsä puolustustaloutta laajempi. 
Toiminnan painopiste on yhteiskunnan ta-
loudellisten perustoimintojen turvaamisessa 
erilaisten vakavien häiriötilanteiden ja poik-
keusolojen varalta. Suunnittelukunnan toimi-
alue ja toimielimet kattavat kaikki ne talous-
elämän ja hallinnon alat, jotka ovat tärkeitä 
lain 1 §:ssä säädetyn tehtävän kannalta. 
Suunnittelukunnan sihteeristönä toimii Huol-
tovarmuuskeskus. 

Puolustustaloudelliseen suunnittelukuntaan 
kuuluu lain 2 §:n mukaan puheenjohtaja ja 
tarpeellinen määrä jäseniä. Valtioneuvoston 
määräämän puheenjohtajan ja jäsenten tulee 
olla maan talouselämään taikka valtion- tai 
kunnallishallintoon perehtyneitä. Puheenjoh-
taja on perinteisesti valittu elinkeinoelämän 
piiristä ja varapuheenjohtaja valtionhallin-
nosta. Yrityksillä tai järjestöillä ei ole suun-
nittelukunnan toimielimissä kiintiöpaikkoja, 
vaan kaikki jäsenet valitaan henkilöjäseninä 
tuomaan työhön korkeatasoista asiantunte-
musta. Sektorin puheenjohtajana toimii vas-
tuuministeriön virkamies, elinkeinoelämän 
järjestön johtava toimihenkilö tai keskeisen 
yrityksen johtaja. Jäsenistössä julkisen sekto-
rin edustajia on 60 prosenttia. Vahvan sään-
telyn aloilla, kuten rahoitushuollossa, virka-
miehiä on enemmän ja vapaamman liiketoi-
minnan aloilla, kuten öljyhuollossa, viran-
omaisten edustus on suppeampaa. 

Valtioneuvoston asettaman suunnittelu-
kunnan (plenum-kokoonpano) kuluva suun-
nittelukausi 2004—2008 alkoi 1.7.2004. 
Suunnittelukunnan kokous valitsee keskusja-
oston jäsenet, käsittelee laajat linjakysymyk-
set sekä tarkastelee maan huoltovarmuuden 
tilaa kokonaisuutena. Puolustustaloudellisen 
suunnittelukunnan hallituksena toimii kes-
kusjaosto, johon kuuluu suunnittelukunnan 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja noin 
kymmenen jäsentä. Keskusjaosto ohjaa sek-
toreita ja pooleja, nimittää toimielinten jäse-
net, edustaa valtiota poolisopimuksissa ja 
päättää varojen käytöstä. 

Huoltovarmuuden painopisteiden mukai-
sesti keskusjaosto on asettanut sektorit, joi-
den tehtävänä on seurata huoltovarmuuden 
tilaa toimialallaan, tuottaa valmiussuunnitel-
mia ja muita toimenpide-ehdotuksia sekä oh-
jata alan poolien toimintaa. Suunnittelukun-
nan sektoreita ovat elintarvikehuolto-, ener-
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giahuolto-, tietoyhteiskunta-, terveydenhuol-
to- ja kuljetuslogistiikkasektorit. Sektorin 
tehtävänä on määritellä oman alansa pooleil-
le tavoitteet, sovittaa ne yhteen ja seurata 
poolien toimintaa, selvittää huoltovarmuuden 
kehittämiskohteita ja tehdä esityksiä huolto-
varmuuden kehittämiseksi, arvioida ja analy-
soida oman alansa uhkia ja huoltovarmuuden 
kehityssuuntia, selvittää alansa kriittiset tuo-
tanto- ja palveluketjut sekä edistää oman 
alansa toimijoiden välistä yhteistyötä huolto-
varmuusasioissa. 

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta ja 
elinkeinoelämän toimialajärjestöt ovat teh-
neet suunnittelusopimuksia, joilla on perus-
tettu pooleja. Poolit ohjaavat toimialansa ja 
alan yritysten varautumissuunnittelua ja toi-
mivat viestikanavana viranomaisten sekä jär-
jestöjen ja yritysten välillä. Osa pooleista on 
sektorin ohjauksessa ja osa raportoi suoraan 
keskusjaostolle. Poolia johtaa suunnittelu-
kunnan keskusjaoston nimeämä poolitoimi-
kunta.

Poolin tehtävänä on huolehtia organisaati-
onsa kehittämisestä ja ylläpitää toimistonsa 
valmiutta, määritellä ja laatia poikkeusolojen 
toimintoja koskevat yleissuunnitelmat, laatia 
ja ylläpitää toimialansa tärkeysluokitusta, oh-
jata ja seurata alansa yritysten varautumista, 
tehdä selvityksiä korvaavien toimintojen ke-
hittämiseksi sekä suunnitella yhteistyössä 
yritysten kanssa henkilöstön ja muiden voi-
mavarojen käyttöä poikkeusoloissa. Lisäksi 
poolin tehtäviin kuuluu tehdä selvityksiä ja 
esityksiä varmuus- ja turvavarastoinnin tar-
peesta, hankkia ja ylläpitää edustamiensa 
toimialojen toimintoja ja toimintaedellytyk-
siä koskevia tietoja, järjestää alan valmiuden 
ylläpitämiseksi tarpeellisia tiedotus-, koulu-
tus- ja harjoitustilaisuuksia sekä ryhtyä tar-
vittaessa muihinkin erikseen sovittaviin tai ti-
lanteen edellyttämiin toimenpiteisiin valmiu-
den kehittämiseksi. 

Pooli voi talousarvionsa puitteissa perustaa 
jaostoja tai alueellisia organisaatioita. Poolin 
kautta viranomaiset saavat huoltovarmuuden 
kannalta tärkeää tietoa yrityksistä. Vastaa-
vasti poolin kautta yritykset ovat mukana 
valmiussuunnittelussa, millä varmistetaan 
laadittujen suunnitelmien toteuttamiskelpoi-
suus. Poolisopimuksen velvoitteista vastaa 
allekirjoittaja, joka on yleensä asianomainen 

toimialajärjestö. Alan yritykset osallistuvat 
poolin järjestämään koulutukseen ja suunnit-
telutyöhön sekä laativat yrityksessään valmi-
ussuunnitelmia poolin antamien ohjeiden 
mukaan. Poolisopimuksiin ei sisälly yrityk-
siin ulottuvia oikeudellisesti sitovia velvoit-
teita.

Suunnittelukunta ei komiteatyyppisenä yh-
teistoimintaelimenä käytä julkista valtaa. Se 
kokoaa yhteen elinkeinoelämässä ja hallin-
nossa olevan parhaan asiantuntemuksen 
normaalioloissa tehtävän valmiussuunnitte-
lun ja poikkeusoloissa tarvittavan ohjauksen 
tueksi. Suunnittelukunnalla on oikeus asettaa 
jaostoja ja muita toimielimiä, joissa on ny-
kyisin yhteensä vajaat 500 jäsentä. Suunnitte-
lukunnalla on lain 3 ja 4 §:n nojalla oikeus 
tietojen saantiin viranomaisilta ja yrityksiltä. 
Tietojensaantioikeuden tehosteena on rikos-
oikeudellinen sanktio, mutta sitä ei ole tiettä-
västi milloinkaan käytetty. 

PTS:n toiminnan rahoitus 

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
vuosibudjetti on noin 1,7 miljoonaa euroa. 
Joillakin pooleilla on päätoiminen valmius-
päällikkö. Muissa pooleissa suunnittelu ja 
hallintotehtävät hoidetaan poolisopimuksen 
allekirjoittaneessa toimialajärjestössä. Lop-
puosa on pääosin projektien, suunnitteluse-
minaarien ja vastaavien tapahtumien kuluja. 
Komiteatyöstä maksettavien palkkioiden 
summa on noin 75 000 euroa vuodessa. 
Suunnittelukunnan menot katetaan valtion ta-
lousarvion ulkopuolisesta huoltovarmuusra-
hastosta.

Kokouspalkkioita lukuun ottamatta suun-
nittelutyöstä ei makseta palkkaa tai palkkiota. 
Jäsenten taustaorganisaatioille ei myöskään 
makseta korvausta käytetystä työajasta. 
Suunnittelukunnan yhteistoimintaelimissä ja 
valmiusharjoituksissa tehdään vuosittain noin 
3 500 työpäivää. Tämä jakautuu jäsenmääri-
en suhteessa julkisen ja yksityisen sektorin 
kesken. Tärkeysluokitelluissa yrityksissä teh-
tävään, suunnittelukunnan ohjeistamaan val-
miussuunnitteluun käytetään arviolta 1 600 
työpäivää vuodessa.

Julkinen-yksityinen kumppanuus  
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Huoltovarmuuden käytännön toteutus on 
perustunut Suomessa pitkään julkisen vallan 
ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Tämän 
kumppanuuden hyvänä esimerkkinä voidaan 
pitää puolustustaloudellisen suunnittelukun-
nan (PTS) toimintaa. Sveitsistä omaksutun 
mallin mukaan suunnittelukunta on ollut 
alusta asti yhteistyöfoorumi julkinen-
yksityinen kumppanuudelle elinkeinoelämän 
ja viranomaisten välillä. 

Valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat 
puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
työhön osana lakisääteistä varautumisvelvoi-
tetta sekä saadakseen käytännön kontaktin 
alan yrityksiin. Valmiuslain (1080/1991)    
40 §:n mukaan valtion ja kuntien viranomais-
ten on valmiussuunnitelmin ja muin etukä-
teisvalmisteluin varmistettava tehtäviensä 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös 
poikkeusoloissa. Vastaava velvoite sisältyy 
oikeusministeriön asettaman valmiuslakitoi-
mikunnan ehdotukseen uudeksi valmiuslaiksi 
(komiteamietintö 2005:2). Kukin viranomai-
nen laatii valmiussuunnitelman, arvioiden 
sen toimivuutta muun muassa valmiusharjoi-
tuksin. Tilanteen niin vaatiessa viranomais-
ten valmiutta kohotetaan asteittain. Monissa 
tapauksissa viranomaisten valmiussuunni-
telmat laaditaan asianomaisessa puolustusta-
loudellisen suunnittelukunnan toimielimessä, 
joka myös organisoi harjoitustoiminnan. 

Elinkeinoelämällä ei ole velvollisuutta 
osallistua suunnittelukunnan toimintaan. En-
simmäisen tärkeysluokan toimipaikoilta edel-
lytetään valmiussuunnitelman laatimista, 
mutta asiaan ei liity mitään sanktiointia. Yri-
tysten varautumisen lähtökohtana ovat liike-
toiminnalliset perusteet, asiakkaiden kanssa 
tehdyt sopimukset sekä näihin liittyvä ris-
kienhallinta. Joillain alueilla viranomaisen 
rooli rajoittuu toimintaa ohjaavaksi ja varsi-
nainen toimija on yksityinen yritys. Siltä 
osin, kun tämä ei yhteiskunnan näkökulmasta 
ole riittävää, täydennetään varautumista lain-
säädännöllisillä velvoitteilla. Nämä lakisää-
teiset varautumisvelvoitteet eivät saa häiritä 
markkinoiden toimintaa ja tasapuolisia kil-
pailuedellytyksiä. 

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan 
antamissa varautumisohjeissa makrotason 
häiriöihin ja poikkeusoloihin varautuminen 
on pyritty integroimaan yrityksen riskienhal-

lintaan. Kansainvälisillä yrityksillä on usein 
konsernitason ohjeistusta, joilla rajoitetaan 
poikkeusolojen kielteisiä vaikutuksia liike-
toimintaan. Sertifiointi ja muu pitkälle viety 
laadunhallinta edellyttää yllätyksellisten ti-
lanteiden hallintaa, mutta ankarimpiin krii-
seihin varautumista ei voida sisällyttää liike-
toiminnan riskienhallintaan. Se on pohjim-
miltaan valtion vastuulla.

Kansainvälinen verkottunut kilpailuympä-
ristö ei juuri anna mahdollisuutta lakisäätei-
set velvoitteet ylittävien kansallisten turvalli-
suusnäkökohtien huomioon ottamiseen var-
sinkin, jos ne edellyttävät rahallista panostus-
ta. Toisaalta yrityksillä on voimakas tarve 
jatkaa liiketoimintaa tilanteen sallimalla ta-
valla ja säilyttää asemansa markkinoilla ti-
lanteen normalisoiduttua.     

Elinkeinoelämän voidaan arvioida osallis-
tuvan toimintaan, koska osallistuva yritys 
näkee valmiussuunnittelun hyödylliseksi lii-
ketoiminnan jatkuvuuden kannalta, suunnit-
telukunnan kautta elinkeinoelämä pääsee 
vaikuttamaan tavoitteenasetteluun ja suunnit-
teluun, julkinen-yksityinen kumppanuus 
nähdään tarkkaa sääntelyä joustavampana ja 
liiketoimintaa vähemmän haittaavana sekä 
valmiussuunnittelun pitkät perinteet ja avain-
henkilöiden omat arvot tukevat työtä puolus-
tustaloudellisessa suunnittelukunnassa. 

PTS ja kriisivalmiuden vastuuviranomaiset  

Ministeriöiden toimialasta ja asioiden jaos-
ta niiden kesken säädetään lailla tai valtio-
neuvoston asetuksella. Yleiset ministeriöiden 
toimialasäännökset ovat valtioneuvoston ase-
tuksena annetussa valtioneuvoston ohjesään-
nössä. Ministeriökohtaisissa valtioneuvoston 
asetuksissa on tarkemmat säännökset minis-
teriön tehtävistä. Eri alojen lainsäädännössä, 
laeissa ja asetuksissa on erityisiä säännöksiä 
ministeriöiden toimialaan kuuluvista asioista. 

Varautuminen on kaikkien viranomaisten 
velvollisuutena oman toimialansa osalta. 
Turvallisuusasioita kuuluu usean ministeriön 
toimialaan. Valtioneuvoston kanslialle kuu-
luu valtioneuvoston yhteinen poikkeusoloi-
hin varautuminen. Varautumisen yhteenso-
vittaminen valtioneuvostossa tapahtuu viime 
kädessä ministeriöiden valmiuspäällikköko-
kouksen ja kansliapäällikkökokouksen kaut-
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ta.
Kukin ministeriö kehittää huoltovarmuutta 

omalla toimialallaan. Varautumisen yhteen-
sovittamista hoidetaan myös osa-alueittain, 
kuten esimerkiksi huoltovarmuuden osalta. 
Kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetussa 
valtioneuvoston asetuksessa (467/2003) mi-
nisteriön tehtäviin on säädetty kuuluvaksi 
huoltovarmuuden turvaaminen. 

Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun 
lain 4 §:n mukaan huoltovarmuuden kehittä-
minen ja varautumistoimien ylin johto kuu-
luu kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kaup-
pa- ja teollisuusministeriön alainen Huolto-
varmuuskeskus avustaa ministeriöitä huolto-
varmuuden kehitystyössä, analysoimalla jat-
kuvasti huoltovarmuuden tilaa eri aloilla, te-
kemällä kehittämisaloitteita ministeriöille se-
kä vastaamalla huoltovarmuuslainsäädännön 
toimeenpanosta, kuten muun muassa var-
muusvarastoinnista. Huoltovarmuuskeskuk-
sen ohella ministeriöt käyttävät käytännön 
varautumistoimissa apunaan kauppa- ja teol-
lisuusministeriön alaisuudessa toimivaa puo-
lustustaloudellista suunnittelukuntaa. Suun-
nittelukunta tekee esityksensä suoraan sille 
ministeriölle, jonka käsiteltäviin asia lähinnä 
kuuluu. 

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on 
toimia puolustustaloudellisen suunnittelu-
kunnan sihteeristönä sekä huolehtia var-
muusvarastoinnista, teknisistä varajärjeste-
lyistä ja muista huoltovarmuuden turvaami-
seksi tarvittavista operatiivisista tehtävistä. 
Huoltovarmuuskeskus tukeutuu suunnittelu-
kunnasta saatavaan asiantuntemukseen. 
Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa on valti-
on talousarvion ulkopuolinen huoltovar-
muusrahasto. Suunnittelukunta ja Huolto-
varmuuskeskus eivät ole käskyvaltasuhteessa 
toisiinsa. Puolustustaloudellinen suunnittelu-
kunta ei komitealuonteensa sekä vaikeasti 
hallittavien esteellisyyskysymysten vuoksi 
sovellu tekemään kauppatoimia ja muita ta-
loudellisia sitoumuksia huoltovarmuusrahas-
ton lukuun. 

Kukin ministeriö on nimennyt valmiuspääl-
likön, jonka tehtävänä on huolehtia ministe-
riön ja sen hallinnonalan valmiudesta vastata 
tehtävistään poikkeuksellisissa tilanteissa. 
Valmiuspäällikkönä toimii kansliapäällikkö 
tai muu ylimpään johtoon kuuluva virkamies. 

Valmiuspäälliköt kokoontuvat kuukausittain 
taikka heti poikkeuksellisen tapahtuman joh-
dosta. Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri 
johtaa valmiuspäälliköiden kokouksia. Val-
miuspäällikkökokouksen sihteerinä toimii 
turvallisuus- ja puolustusasiain komitean 
(TPAK) pääsihteeri. 

Valmiuspäällikkökokous koordinoi hallin-
non varautumista ja toimintaa kriisitilantees-
sa. Esimerkkinä tästä voidaan mainita joulu-
na 2004 sattuneen tsunamikatastrofin edellyt-
tämien viranomaistoimenpiteiden koor-
dinointi. Valmiuspäälliköt ovat tarkastelleet 
terrorismin uhkaa ja tarvittavia vastatoimia 
sekä sovittaneet yhteen valmiustoimia mah-
dollisen influenssapandemian johdosta.  

Valmiuspäällikön apuna on ministeriössä 
valmiustoimikunta ja valmiussihteeri. Val-
miussihteerit kokoontuvat säännöllisesti tur-
vallisuus- ja puolustusasiain komitean sihtee-
ristön johdolla valmistelemaan valmiuspääl-
liköiden ja komitean kokouksia ja suoritta-
maan muita valmiuspäällikkökokouksen an-
tamia tehtäviä. 

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan puo-
lustusministeriö yhteensovittaa kokonais-
maanpuolustusta. Tätä tehtävää varten on pe-
rustettu turvallisuus- ja puolustusasian komi-
tea sekä sille pysyvä sihteeristö puolustusmi-
nisteriöön. Komitea seuraa Suomen turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisen aseman muutok-
sia sekä arvioi niiden vaikutuksia kokonais-
maanpuolustuksen järjestelyihin, seuraa hal-
linnon eri alojen toimia kokonaismaanpuo-
lustuksen järjestelyjen ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi, sekä sovittaa yhteen kokonais-
maanpuolustuksen alaa kuuluvien asioiden 
valmistelua hallinnon eri aloilla. Komitea on 
omaksunut valtioneuvoston vuoden 2004 
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon 
pohjalta hyvin laajan kokonaismaanpuolus-
tuksen käsitteen. 

2.2. Huoltovarmuuden kansainvälinen 
ulottuvuus

Suomen kansainvälinen huoltovarmuusyh-
teistyö 

Kansainvälistyneen ja verkottuneen toimin-
taympäristön myötä huoltovarmuusalan kan-
sainvälinen yhteistyö on saanut varautumi-
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sessa yhä tärkeämmän aseman. Useilla sekto-
reilla kansainvälinen huoltovarmuusyhteistyö 
on tähän saakka ollut lähinnä informaation 
vaihtoa ja keskustelua yhteistyön tarpeista 
muun muassa Pohjois-Atlantin liitto Naton 
rauhankumppanuusyhteistyön puitteissa. 
Varsin pitkälle kansainvälistä yhteistyötä on 
kehitetty energiahuollossa. Kansainvälisestä 
energiaohjelmasta (IEP) solmittuun sopi-
mukseen sisältyy öljytuotteiden 90 päivän 
nettotuontia vastaava varastointivelvoite ja 
solidaarinen öljyn jakojärjestelmä.  

Suomen huoltovarmuustoimenpiteiden läh-
tökohtana on Euroopan unionin sisämarkki-
noiden toimivuus. Sisämarkkinoiden nopea 
kehitys on lisännyt Euroopan unionin kes-
keistä merkitystä kehitettäessä Suomen kan-
sainvälistä huoltovarmuusyhteistyötä. Tästä 
syystä Suomi on pyrkinyt edistämään jäsen-
maiden keskinäistä huoltovarmuusalan yh-
teistyötä aktiivisesti viime vuosina. Asiaa on 
käsitelty laajemmin puolustustaloudellisen 
suunnittelukunnan ja Huoltovarmuuskeskuk-
sen toimeksiannosta laaditussa selvityksessä 
”Uusi lähestymistapa huoltovarmuuteen”. 
Myös Euroopan unionissa on julkaista tuo-
reeltaan vihreä kirja Euroopan elintärkeiden 
infrastruktuurien suojaamisohjelmaksi, joka 
hanke tarjoaa Suomelle mahdollisuuden 
huoltovarmuusaloitteensa eteenpäin viemi-
selle.

Suomen Ruotsin kanssa tekemän laaja-
alaisen huoltovarmuussopimuksen sovelta-
minen on lepotilassa Ruotsissa toteutettujen 
organisaatiomuutosten vuoksi. Vastaava 
kahdenvälinen sopimus on tehty Norjan 
kanssa. Viron kanssa Suomi on allekirjoitta-
nut sopimuksen raakaöljyn ja öljytuotteiden 
vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista. 
Tanskan osalta on neuvoteltu vastaavasta yh-
teistyöstä. 

Kansainvälinen vertailu

Yleistä

Julkinen-yksityinen kumppanuudella tar-
koitetaan oheisessa vertailussa sellaista yh-
teistoimintaa tärkeiden toimintojen ja palve-
luiden turvaamiseksi huoltovarmuudesta ja 
kansalaisten turvallisuudesta vastaavien vi-
ranomaisten tai julkisten laitosten sekä yksi-

tyisten toimijoiden välillä, jota ei yksistään 
viranomaistoiminnalla voida saavuttaa talou-
dellisista tai toimivaltaan liittyvistä syistä. 
Vertailussa esitetty perustuu osaksi julkisista 
lähteistä koottuun materiaaliin ja osaksi koh-
demaiden viranomaisille lähetetyn kyselyn 
vastauksiin.

Norja

Norjan lainsäädäntö edellyttää kaikkien 
mahdollisten resurssien käyttöä yhteiskunta-
turvallisuuden takaamiseksi, jolloin myös 
vapaaehtoisjärjestöjä ja yksityisiä toimijoita 
on hyödynnettävä. Norjan turvallisuushallin-
nossa on viety läpi mittava sääntelyn purku-
prosessi, jonka yhteydessä viranomaisten 
mahdollisuus hallita kriittisiä infrastruktuure-
ja on vähentynyt. Tästä on syntynyt suuri 
tarve lisätä yhteistyötä yksityisen sektorin 
kanssa. Esimerkiksi terveydenhuollon alalla 
on olemassa yhteistyötä viranomaisten, yksi-
tyisten toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen vä-
lillä, jossa valtio on toiminut rahoittajana. 
Norjassa kumppanuutta harjoitetaan seuraa-
villa aloilla: kuljetus ja jakelujärjestelmät, 
elintarvikehuolto, energiahuolto, terveyden-
hoito ja lääkehuolto, puolustusvälineteolli-
suus sekä väestönsuojelu. 

Ruotsi

Ruotsissa käytetään käsitettä julkinen-
yksityinen yhteistyö, jonka yhtenä muotona 
on kumppanuus. Kumppanuudella ymmärre-
tään pysyviä ja virallisia yhteistyömuotoja, 
kun taas yhteistyökäsite puolestaan voi tar-
koittaa myös epävirallista ja kertaluonteista 
yhteistoimintaa. 

Kumppanuus/yhteistyö perustuu vapaaeh-
toisuuteen, ja sillä jaetaan riskit, tieto, vastuu 
sekä kustannukset. Suurin osa kumppanuus-
/yhteistyö-hankkeista keskittyy valmiussuun-
nitteluun ja infrastruktuuriin. Viranomaisten 
kuuluu tehdä aloitteet ja ohjata, joissakin ta-
pauksissa myös rahoittaa, kumppanuutta/ yh-
teistyötä. Siihen voi osallistua kunnallis-, 
alue- ja keskushallinto sekä sektorikohtaiset 
viranomaiset, kuten energia-, televiestintä- ja 
vesilaitos. Krisberedskapsmyndigheten KBM 
kantaa yleisvastuun kumppanuus-/ yhteistyö-
toiminnasta. Ruotsissa julkinen-yksityinen 
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kumppanuutta/yhteistyötä harjoitetaan seu-
raavilla aloilla: rahoitus, kuljetus ja jakelujär-
jestelmät, elintarvikehuolto (tiedonvaihtoa 
yms.), teknisten järjestelmien turvaaminen 
(tiedonvaihtoa, infrastruktuurien huoltoa, yh-
teisiä hankkeita televiestinnän, energian ja 
vesihuollon aloilla), verkkoturvallisuus (tie-
donvaihto, yleisen tietoisuuden lisäämiseen 
tähtääviä hankkeita), energiahuolto (yhteisiä 
investointeja), terveydenhoito ja lääkehuolto 
(pandemiauhkaan liittyviä hankkeita), puo-
lustusvälineteollisuus (viestinnän alalla yh-
teisiä hankkeita) sekä väestönsuojelu (sai-
raankuljetukset).

Saksa

Mittelstand Computer Emergency Respon-
se Team (MCERT) on Saksan sisäasiainmi-
nisteriön, talous- ja teknologiaministeriön, 
tietoteollisuuden liiton, ja televiestintä- ja uu-
sien medioiden liiton (BITCOM) sekä teolli-
suuden yhteinen pysyvä IT-turvallisuuden 
osaamiskeskus. Se keskittyy pienten ja kes-
kikokoisten yritysten tietoturvallisuuden tu-
kemiseen. Vuoden 2006 alusta MCERT pal-
velee myös yksityishenkilöitä ns. Bürger-
CERT -palvelun kautta, johon myös Tieto-
tekniikan turvallisuuskeskus BSI osallistuu. 
BürgerCERT antaa yleisiä tiedotteita ja va-
roituksia tietoturvauhkista ja -loukkauksista.  

Sisäasiainministeriö on näiden hankkeiden 
lisäksi solminut kuusi kahdenvälistä yhteis-
työhanketta teollisuuden ja teleoperaattorien 
kanssa. Neuvottelut näistä sopimuksista aloi-
tettiin heti vuoden 2001 Yhdysvalloissa teh-
tyjen terrorihyökkäysten jälkeen. Myös kriit-
tisen infrastruktuurin turvaamisen alalla hal-
litus kehittää salassa pidettävää yhteistyö-
suunnitelmaa valittujen ”Top-30” -kriittisiä 
infrastruktuureja hallinnoivien ja omistavien 
yritysten kanssa.  

Kumppanuusjärjestelyt perustuvat Saksassa 
sekä sääntelyyn että vapaaehtoisuuteen. Esi-
merkiksi Saksan osakeyhtiölain 91 § velvoit-
taa yrityksiä ylläpitämään valmiussuunnitel-
mia sekä luonnollisia ja tahattomia että terro-
rismiin liittyviä uhkia varten. Tämän lisäksi 
yrityksiä kehotetaan palkkamaan valmius-
päällikkö (Risk Officer). Vapaaehtoisuus pe-
rustuu olettamukseen, että on yritysten omas-
sa intressissä ylläpitää suunnitelmia ja järjes-

telyjä kriisitilanteita varten, jotta kaupan-
käynti sujuisi mahdollisimman häiriöttömäs-
ti. Viranomaiset tukevat vapaaehtoistoimin-
taa eri tavoin. 

Kumppanuusjärjestelyjä on Saksassa aina-
kin seuraavilla aloilla: kuljetus ja jakelujär-
jestelmät, elintarvikehuolto, teknisten järjes-
telmien turvaaminen, verkkoturvallisuus, 
energiahuolto, terveydenhoito ja lääkehuolto 
sekä väestönsuojelu.  

Sveitsi

Sveitsin huoltovarmuuslainsäädäntö vuo-
delta 1982 identifioi tarpeen yksityisten talo-
ustoimijoiden ja julkisten viranomaisten yh-
teistoiminnalle. Tämän lain perusteella toi-
miva huoltovarmuusorganisaatio National 
Economic Supply (NES) koostuu yhteistyö-
verkostosta, jonka jäsenistä enemmistö edus-
taa yksityistä sektoria. Laki velvoittaa kes-
keisiä yrityksiä ylläpitämään varmuusvaras-
toja solmimalla varmuusvarastointisopimuk-
sia NES:n kanssa. Varastojen rahoittamiseksi 
yrityksille myönnetään matalakorkoisia 
pankkilainoja. Yritykset omistavat varastot 
itse. Täten yhteistyö on valtion tukema yh-
distelmä sääntelyä ja vapaaehtoista toimin-
taa. Sveitsissä julkinen-yksityinen yhteistyötä 
harjoitetaan seuraavilla aloilla: elintarvike-
huolto, verkkoturvallisuus (InfoSurance-
yhteisö, johon kuuluvat sekä viranomaiset et-
tä yksityiset toimijat), energiahuolto (lakisää-
teistä yhteistyötä sähköteollisuuden ja NES:n 
välillä) sekä terveydenhoito ja lääkehuolto. 

Tanska

Tanskassa julkinen-yksityinen kumppanuus 
on Ruotsin tavoin suhteellisen vähän tunnettu 
käsite, josta on muutamia esimerkkejä tekni-
sellä ja sosiaalisella alalla. Sen sijaan tunne-
tumpi käsite julkinen-yksityinen yhteistyö 
perustuu sekä vapaaehtoisuuteen että lain-
säädäntöön. Tanskan valmiuslaki velvoittaa 
viranomaisia laatimaan valmiussuunnitelmia 
omilla toimialoillaan. Jos omaan alaan kuu-
luu toimintaa, joka tehdään yhdessä yksityis-
ten toimijoiden kanssa, tämä tulee sisällyttää 
suunnitelmiin. Tanskassa julkinen-yksityinen 
yhteistyötä harjoitetaan seuraavilla aloilla: 
kuljetus- ja jakelujärjestelmät, elintarvike-
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huolto, teknisten järjestelmien turvaaminen, 
verkkoturvallisuus, energiahuolto, tervey-
denhoito ja lääkehuolto, puolustusvälineteol-
lisuus sekä väestönsuojelu. 

2.3. Nykytilan arviointi 

Huoltovarmuutta koskeva kotimainen lain-
säädäntö on pääosin uusittu 1990-luvulla. 
Huoltovarmuuden turvaamisesta annetussa 
laissa on viimeksi vuonna 2005 voimaan tul-
leella muutoksella laajennettu huoltovar-
muuden käsite kattamaan normaaliolojen va-
kavat häiriöt. Puolustustaloudellisesta suun-
nittelukunnasta annetun lain säätämisajan-
kohdan eli vuoden 1960 jälkeen turvallisuus-
ympäristö ja potentiaaliset uhkat ovat täysin 
muuttuneet. Uhkakuvien ja yhteiskunnan 
monimuotoisuuden kasvun vuoksi julkinen-
yksityinen kumppanuus huoltovarmuusalalla 
on laajentunut. Vaikka suunnittelukunta on-
kin käytännön työssään perustamisensa jäl-
keen uudistanut varautumisessa käytettäviä 
uhkakuvia, sisäistä organisaatiotaan ja työta-
pojaan vastaamaan nykyajan uhkia, lähes vii-
sikymmentä vuotta vanha laki ei vastaa par-
haalla mahdollisella tavalla suunnittelukun-
nan nykyisiä toimintavaatimuksia. Perusuh-
kakuvan muuttumisen totaalisesta sodasta 
verkottuneen yhteiskunnan riskeihin tulee 
heijastua kumppanuuden rakenteessa ja toi-
mintaa säätelevässä laissa. Myös toimin-
taympäristön voimakas kansainvälistyminen 
tulee ottaa huomioon. 

Julkinen-yksityinen kumppanuus on mo-
derni ja tehokas tapa hallita yhteiskunnan 
huoltovarmuuden riskiä. Puolustustaloudelli-
sen suunnittelukunnan perustana oleva malli, 
jossa elinkeinoelämä ja hallinto yhdessä kar-
toittavat riskejä ja keinoja niiden hallitsemi-
seksi, on arvokas ja sitä tulee edelleen kehit-
tää. Kumppanuus merkitsee molemminpuo-
lista sitoutumista ja sen täytyy tuottaa hyöty-
jä kaikille osallistujille. Nykyisestä laista ei 
myöskään ilmene yrityksen tai poolin asema 
eikä siitä ilmene tavoite turvata elinkeino-
toiminnan jatkuvuus häiriöissä ja poikkeus-
oloissa.

Suunnittelukunta, samoin kuin kehitteillä 
oleva uusi huoltovarmuusorganisaatio, on 
julkisen vallan näkökulmasta sivuelinorgani-
saatio. Tästä syystä sen toimintatapana ei 

vastaisuudessakaan tule olla muodollinen 
vallankäyttö eikä muu sääntely, vaan tehtävä 
on pidettävä neuvoa-antavana. Myös osallis-
tumisen tulee edelleen perustua henkilöiden 
vapaaehtoisuuteen ja taustaorganisaatioiden 
tukeen. Vaikka suunnittelukunta toimiikin 
ilman muodollista valtaa, sen tehtävä on 
määrittää strategioita taloudellisen turvalli-
suuden alalla. Tämä luonne ei ole vain säily-
tettävä, vaan sitä on entisestään korostettava. 

Perustuslaki ja lainsäädännöltä edellytettä-
vä tarkkarajaisuus edellyttävät lain huomat-
tavaa uudistamista. Uuden huoltovarmuusor-
ganisaation tehtävistä, rakenteesta, kokoon-
panosta ja toimintatavoista on säädettävä ny-
kyistä tarkemmin. 

Huoltovarmuuden kannalta välttämättömi-
en tietojen saantioikeus on säilytettävä, mutta 
säädettävä nykyistä tarkemmin. Vastaavasti 
tietojen luottamuksellisuus on säilytettävä. 
Myös toimiala- ja toimipaikkakohtainen 
valmiussuunnittelu on arvokas perinne. Vas-
taavaan tulokseen on monissa maissa pyritty 
maksamalla mittavia kompensaatioita julki-
sista varoista. 

Puolustustaloudellista suunnittelukuntaa on 
pidettävä julkistalouden kannalta kustannus-
tehokkaana. Tarkastelussa on kuitenkin otet-
tava huomioon kaikki kustannukset, kuten 
elinkeinoelämän panos ja Huoltovarmuus-
keskuksen toiminta. Suunnittelukunnan si-
säinen organisaatio on hiljattain uudistettu. 
Uusiin yhteistoimintaelimiin koottu asiantun-
temus on syytä hyödyntää. 

Edellä todettujen tekijöiden vuoksi on ai-
heellista tarkastella, missä määrin taloudelli-
seen puolustusvalmiuteen liittyvää lainsää-
däntöä ja hallintoa olisi kehitettävä vastaa-
maan paremmin muuttuvan toimintaympäris-
tön vaatimuksia ja varautumisen painopistet-
tä.

3. Esityksen tavoitteet  ja  keskei-
set  ehdotukset  

Kumppanuusmallille asetetut tavoitteet 

Toiminnallisesti tehokkaan suunnittelujär-
jestelmän tulee kyetä tuottamaan hyödyllisiä 
ja toteuttamiskelpoisia menetelmiä hallita 
erilaisia huoltovarmuuskriisejä. Organisaati-
on on uskottavasti kyettävä yksilöimään haa-
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voittuvuuskohdat ja keinot, joilla niitä voi-
daan hallita. Periaatteena tulee säilyä, että 
suunnitteluvastuu on sillä, joka toimintoa 
hoitaa normaalioloissa ja kriisitilanteessa. 
Talouden vuorovaikutusten valtavan lisään-
tymisen johdosta kumppanuus on välttämä-
töntä kansallisesti ja kansainvälisesti, koska 
viranomaiset voivat yhä heikommin hallita 
talouden verkostoja. Toiminnalliseen tehok-
kuuteen kuuluu myös kyky hallita huolto-
varmuuskysymysten kokonaisuutta siten, että 
eri lohkot työskentelevät yhteismitallisesti 
uhkakuvien ja käytettävissä olevien resurssi-
en mukaan. 

Toiminnan pitää olla johdettua, suunnitel-
mallista, hyvin dokumentoitua ja tukea tur-
vallisuuspoliittista linjaa siltä osin, kuin ky-
symys on yhteiskunnan elintärkeiden toimin-
tojen turvaamisesta. Organisaation tulee olla 
riittävän herkkä havaitsemaan muutokset ja 
suuntaamaan toimintaa tilanteen vaatimusten 
mukaan. Kumppanuusorganisaation osalta 
johtamissignaaleilta edellytetään kahden-
suuntaisuutta. Toiminnan tulee olla ohjatta-
vissa myös ankarien kriisien oloissa. 

Suunnitteluorganisaation tulee olla kansa-
laisten, yritysten ja viranomaisten kannalta 
hyväksyttävä. Tämä edellyttää, että toiminta 
on läpinäkyvää. Toisaalta kansallisen edun 
kannalta tarpeellinen tietojen luottamukselli-
suus on pystyttävä takaamaan. Organisaation 
julkisuuskuva on yhä tärkeämpi. Kump-
panuus edellyttää myös, että toimintaan osal-
listuva yksityinen sektori hyväksyy toimin-
nan ja on halukas osallistumaan siihen aktii-
visella panoksella. Yksityisen kumppanin on 
voitava olla aidosti mukana tavoitteenmuo-
dostuksessa ja käytännön varautumistyössä. 

Organisaatio ei saa joutua ristiriitaan mui-
den valmiutta tai kokonaismaanpuolustusta 
hoitavien viranomaisten tai yhteistoiminta-
elinten kanssa. Tällaisia rinnakkaistoimijoita 
ovat muun muassa turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitea, ministeriöiden valmius-
päällikkö- ja -sihteerikokoukset sekä poikke-
usolojen terveydenhuollon neuvottelukunta. 

Uudenkin mallin tulee perustua kump-
panuuteen. Osa taloudellisen turvallisuuden 
kentästä hoidetaan sääntelyllä, jossa varau-
tuminen on viranomaisten valvoma lakisää-
teinen tehtävä. Tällainen varautuminen ei ole 
varsinaista kumppanuutta. Toimintojen ul-

koistaminen ei myöskään ole varsinaisesti 
kumppanuutta, vaan paremminkin asiakkuut-
ta. Ulkoistamisen yhteydessä tilaaja ostaa ha-
luamansa määrän kriisivalmiutta ja maksaa 
siitä markkinahinnan. Toimintojen ulkoista-
minen tulee toteuttaa kuitenkin siten, että se 
ei heikennä kriisitilanteessa kansalaisten pal-
velujen saatavuutta (palveluketjujen katkok-
set tai alueellisen kattavuuden heikentymi-
nen). Keskeisenä kriteerinä on myös sopi-
musperusteinen ja molemminpuolinen sitou-
tuminen julkisen vallan ja yksityisten toimi-
joiden välillä. Kumppanuuden täytyy pysyä 
ydinajatuksena. 

Suunnittelujärjestelmän on oltava vapautu-
vien maailmanlaajuisten markkinoiden sekä 
Euroopan unionin sisämarkkinoiden dyna-
miikkoihin soveltuva. Suunnitteluorganisaa-
tion ja sen toimeksiannon tulee olla sellaisia, 
että ne ottavat aina huomioon huoltovarmuu-
den toimintaympäristön kokonaisuuden, tar-
kastelematta asioita pelkästään kansallisesta 
näkökulmasta. Kansallinen turvallisuus ja 
kansainvälisen toimintaympäristön vaati-
mukset voivat joutua ristiriitaan. Törmäysti-
lanteen varalta on tunnettava markkinoiden 
toiminta ja lainsäädäntö. Rajoittavia tekijöitä 
voi tulla rakennepolitiikoista tai kilpailulain-
säädännöstä. Uuden organisaation on pystyt-
tävä esiintymään myös keskusteluosapuole-
na, tai jopa Suomen edustajana kansainväli-
sissä toimielimissä. 

Uusi perustuslaki ja lainsäädännön kasva-
neet tarkkuusvaatimukset edellyttävät, että 
toiminnan lakiperusta ilmaistaan tarkasti, ja 
että toiminta on yksityisten toimijoiden ja 
julkisyhteisön kannalta oikeudellisesti moit-
teetonta. Kehittyvä Euroopan unionin ja ko-
timainen kilpailulainsäädäntö, hankintalain-
säädäntö ja muu markkinoita ohjaava nor-
misto on otettava huomioon säädöksissä ja 
käytännön työssä. Lisäksi esteellisyyskysy-
mysten hallinta on tärkeää. 

Tärkeä tavoite on myös taloudellisuus. 
Valmiussuunnittelu tulee jatkossakin integ-
roida vallitseviin organisaatioihin. Jos valmi-
ussuunnittelu nähdään normaalin riskienhal-
linnan osana, aiheutuu pelkästä suunnittelus-
ta kohtalaisen vähäisiä kustannuksia. Vain 
konkreettisia varautumistoimia voidaan kor-
vata julkisista varoista. Valtion tuottavuusoh-
jelma edellyttää merkittäviä henkilöstövä-
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hennyksiä, jotka koskevat myös valmiusasi-
oita valtionhallinnossa. Uuden mallin pitää 
olla myös yhteensopiva yritysten riskienhal-
lintaan liittyvän jatkuvuussuunnittelun kans-
sa. Organisaation ja tavoitteenasettelun tulee 
olla sillä tavoin sisältä päin ohjautuvia, että 
liiketoimintaan kuuluva jatkuvuussuunnittelu 
sekä yhteiskunnan turvallisuusintressi muo-
dostavat kokonaisuuden. 

Huoltovarmuusneuvosto 

Valtioneuvosto nimittäisi Huoltovarmuus-
neuvoston enintään neljän vuoden toimikau-
deksi. Siihen kutsuttaisiin jäseniksi elinkei-
noelämän, hallinnon ja kolmannen sektorin 
edustajia siten, että kokoonpano noudattaisi 
huoltovarmuuden kannalta keskeisimpiä toi-
mijoita. Huoltovarmuusneuvoston laajuus 
olisi noin 20 jäsentä, joista vähintään puolet 
edustaisi elinkeinoelämää. Neuvostolla olisi 
puheenjohtaja ja yksi tai kaksi varapuheen-
johtajaa. Puheenjohtaja nimettäisiin elinkei-
noelämän piiristä. 

Huoltovarmuusneuvosto ohjaisi huolto-
varmuusorganisaatiota, tekisi valtioneuvos-
tolle esitykset huoltovarmuuden tavoitteiden 
tarkistamiseksi, esitykset alan lainsäännön 
kehittämiseksi sekä laatisi katsaukset maan 
huoltovarmuuden tilasta ja muut yleisen ta-
son kannanotot. Huoltovarmuusneuvosto te-
kisi kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdo-
tuksen Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen 
jäseniksi. Päätökset tehtäisiin pääsihteerin tai 
tämän määräämän esittelystä. Huoltovar-
muuskeskuksen toimitusjohtaja olisi neuvos-
ton pääsihteeri. 

Hallitus

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittäisi 
Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen yhdek-
si vuodeksi kerrallaan. Neuvosto tekisi kaup-
pa- ja teollisuusministeriölle ehdotuksen hal-
lituksen jäseniksi. Hallituksessa olisi puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja kuudesta kym-
meneen muuta jäsentä, jotka edustaisivat hal-
lintoa ja huoltovarmuuden kannalta keskeisiä 
toimijoita. Hallitus ohjaisi sektoreissa ja poo-
leissa tehtävää työtä, vahvistaisi nelivuotis-
kausittain toiminnan tavoitteet sekä seuraisi 
työtä toimitusjohtajan esittämän raportoinnin 

pohjalta.
Kumppanuuden ja viranomaisohjauksen 

suhde voisi vaihdella eri sektoreissa sen mu-
kaan, mikä on kyseisen alan yleinen toimin-
tatapa. Vahvan viranomaisohjauksen aloilla 
sektori olisi selvästi viranomaisvetoinen, kun 
taas vapaammin markkinaohjautuvilla aloilla 
olisi selkeästi kysymys kumppanuudesta val-
tiovallan ja yksityisten toimijoiden välillä. 

Hallitus päättäisi Huoltovarmuuskeskuksen 
vuotuisesta talousarviosta ja antaisi tilinpää-
töksen. Talousarvioon liittyisi toimintasuun-
nitelma, jossa määritettäisiin varmuusvaras-
toinnin ja muiden huoltovarmuusrahaston va-
roin toteutettavien hankkeiden tavoitteet. Ta-
loudellisesti tai periaatteellisesti merkittävis-
sä päätöksissä esittelijänä olisi Huoltovar-
muuskeskuksen toimitusjohtaja ja muissa 
asioissa hänen määräämä viraston toimihen-
kilö. Toimitusjohtaja ei olisi hallituksen jä-
sen. Jos esteellisyyskysymykset nousisivat 
merkittäväksi hankaluudeksi, hallitus voisi 
käsitellä yksittäisiä kauppatoimia supistetus-
sa kokoonpanossa, kuten Huoltovarmuuskes-
kuksen nykyinen johtokunnan työvaliokunta. 
Hallituksen päätettäviä kauppoja olisi kui-
tenkin vain poikkeuksellisesti. 

Hallitus määräisi sihteerin Huoltovarmuus-
keskuksen henkilöstöstä. Sisäisestä organi-
saatiosta, päätösvallan delegointioikeuksista, 
asioiden valmistelusta ja päätöksenteon me-
nettelyistä määrättäisiin hallituksen vahvis-
tamassa työjärjestyksessä. Hallitus kokoon-
tuisi puheenjohtajan kutsusta. Hallitus val-
voisi toimitusjohtajan toimintaa sekä vastaisi 
siitä, että varainhoito ja sisäinen valvonta on 
asianmukaisesti järjestetty.  

Toimitusjohtaja  

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittäisi 
työsopimussuhteisen toimitusjohtajan. Koska 
toimitusjohtajalla olisi merkittävä kaupalli-
nen vastuu mutta hän ei käyttäisi hallinnollis-
ta ratkaisuvaltaa, työsopimussuhde tai toimi-
tusjohtajasopimus olisi oikea palvelussuh-
demuoto. 

Toimitusjohtajalla olisi kahtalainen tehtä-
vä. Yhtäältä hän toimisi Huoltovarmuusneu-
voston pääsihteerinä ja toisaalta Huoltovar-
muuskeskuksen operatiivisena johtajana. 
Toimitusjohtajalle kuuluisi operatiivinen vas-
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tuu laitoksen toiminnasta ja rahaston varojen 
käytöstä sekä valmistelu- ja täytäntöön-
panovastuu laitoksen hallituksen ja Huolto-
varmuusneuvoston päätösvaltaan kuuluvista 
asioista. Hän tekisi päätökset muista kuin 
laajuudeltaan ja laadultaan epätavallisista ta-
loudellisista hankkeista. 

Huoltovarmuuskeskuksen henkilöstöstä 
nimettäisiin apulaisjohtajia ja muita vastuu-
henkilöitä.

4. Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. Puolustustaloudellisen suunnit-
telukunnan vuosibudjetti on ollut noin 1,7 
miljoonaa euroa. Joillakin pooleilla on pää-
toiminen valmiuspäällikkö. Muissa pooleissa 
suunnittelu ja hallintotehtävät hoidetaan poo-
lisopimuksen allekirjoittaneessa toimialajär-
jestössä. Loppuosa on pääosin projektien, 
suunnitteluseminaarien ja vastaavien tapah-
tumien kuluja. Komiteatyöstä maksettavien 
palkkioiden summa on noin 75 000 euroa 
vuodessa. Suunnittelukunnan menot on katet-
tu valtion talousarvion ulkopuolisesta huol-
tovarmuusrahastosta. Rahaston tase on 1,1 
miljardia euroa. Kokouspalkkioita lukuun ot-
tamatta suunnittelutyöstä ei makseta palkkaa 
tai palkkiota. Jäsenten taustaorganisaatioille 
ei myöskään makseta korvausta käytetystä 
työajasta.

Uuden kumppanuusmallin menot on tarkoi-
tus kattaa nykyiseen tapaan huoltovarmuus-
rahastosta. Mallia on pidettävä julkistalouden 
kannalta kustannustehokkaana. 

4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan

Ehdotettu uusi malli perustuu puolustusta-
loudellisen suunnittelukunnan tavoin julkisen 
ja yksityisen sektorin kumppanuuteen. Ta-
louden vuorovaikutusten valtavan lisäänty-
misen johdosta kumppanuusmallin ylläpito 
on välttämätöntä niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisesti, koska viranomaiset voivat yhä 
heikommin hallita talouden verkostoja. 

Valmiussuunnittelu on tarkoitus jatkossa-
kin integroida vallitseviin organisaatioihin. 

Jos valmiussuunnittelu nähdään normaalin 
riskienhallinnan osana, aiheutuu pelkästä 
suunnittelusta vain kohtalaisen vähäisiä kus-
tannuksia. Ainoastaan konkreettisia varautu-
mistoimia voidaan korvata julkisista varoista. 
Valtion tuottavuusohjelma edellyttää merkit-
täviä henkilöstövähennyksiä, jotka koskevat 
myös valmiusasioita valtionhallinnossa. 

Esityksen tavoitteena on, että uusi organi-
saatiomalli ei ole ristiriidassa muiden valmi-
utta tai kokonaismaanpuolustusta hoitavien 
viranomaisten tai aputoimielinten kanssa. 
Tällaisia rinnakkaistoimijoita ovat muun mu-
assa turvallisuus- ja puolustusasiain komitea, 
ministeriöiden valmiuspäällikkö- ja valmius-
sihteerikokoukset sekä poikkeusolojen ter-
veydenhuollon neuvottelukunta. 

Uuden Huoltovarmuusneuvoston laajuus 
olisi 18-22 jäsentä, joista puheenjohtaja ja 
vähintään puolet muista jäsenistä edustaisi 
elinkeinoelämää.

4.3. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Huoltovarmuuden käytännön toteutus on 
perustunut Suomessa pitkään julkisen vallan 
ja elinkeinoelämän yhteistyöhön puolustusta-
loudellisen suunnittelukunnan organisaation 
piirissä. Suunnittelukunta on koonnut yhteen 
elinkeinoelämässä ja hallinnossa olevan par-
haan asiantuntemuksen normaalioloissa teh-
tävän valmiussuunnittelun ja poikkeusoloissa 
tarvittavan ohjauksen tueksi. 

Julkinen-yksityinen kumppanuus on mo-
derni ja tehokas tapa hallita yhteiskunnan 
huoltovarmuuden riskiä. Toiminnallisesti te-
hokas suunnittelujärjestelmä kykenee tuot-
tamaan hyödyllisiä ja toteuttamiskelpoisia 
menetelmiä hallita erilaisia huoltovarmuus-
kriisejä. Toiminnalliseen tehokkuuteen kuu-
luu myös kyky hallita huoltovarmuuskysy-
mysten kokonaisuutta siten, että eri lohkot 
työskentelevät yhteismitallisesti uhkakuvien 
ja käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan pe-
rustana oleva, vasta hiljattain uudelleen or-
ganisoitu malli, jossa yksityinen ja julkinen 
sektori yhdessä kartoittavat riskejä ja keinoja 
niiden hallitsemiseksi, on arvokas ja säilyt-
tämisen arvoinen järjestelmä.  

Kumppanuusmallin tulee olla kansalaisten, 
yritysten ja viranomaisten kannalta hyväksyt-
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tävä. Tämä edellyttää, että toiminta on lä-
pinäkyvää. Toisaalta kansallisen edun kan-
nalta tarpeellinen, saatujen tietojen luotta-
muksellisuus on pystyttävä takaamaan. Sa-
malla organisaation julkisuuskuva on yhä 
tärkeämpää. Kumppanuus edellyttää myös, 
että toimintaan osallistuva yksityinen sektori 
hyväksyy toiminnan ja on halukas osallistu-
maan siihen aktiivisella panoksella. Yksityi-
sen kumppanin on voitava olla aidosti muka-
na tavoitteenmuodostuksessa ja käytännön 
varautumistyössä. 

5. Asian valmistelu 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 
26.10.2005 taloudellisen puolustusvalmiuden 
kehittämistoimikunnan arvioimaan, missä 
määrin taloudelliseen puolustusvalmiuteen 
liittyvää lainsäädäntöä ja hallintoa olisi kehi-
tettävä vastaamaan paremmin muuttuvan 
toimintaympäristön vaatimuksia ja varautu-
misen painopistettä. Nyt esillä oleva ehdotus 
perustuu tämän toimikunnan yksimieliseen 
esitykseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 

3a §. Turvallisuusasioita kuuluu usean mi-
nisteriön toimialaan. Valtioneuvoston kansli-
alle kuuluu valtioneuvoston yhteinen poikke-
usoloihin varautuminen. Kukin ministeriö 
kehittää huoltovarmuutta omalla toimialal-
laan. Varautumisen yhteensovittamista hoi-
detaan myös osa-alueittain, kuten esimerkiksi 
huoltovarmuuden osalta. Lähtökohtana ta-
loudellisen puolustusvalmiuden organisoin-
nissa voidaan pitää sen organisointia hallin-
nonalalle, johon toiminta pääasiallisesti liit-
tyy. Varautuminen on kaikkien viranomais-
ten velvollisuutena oman toimialansa osalta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetus-
sa valtioneuvoston asetuksessa (467/2003) 
ministeriön tehtäviin on säädetty kuuluvaksi 
huoltovarmuuden turvaaminen. Huoltovar-
muuden turvaamisesta annetun lain 4 §:n 
mukaan huoltovarmuuden kehittäminen ja 
varautumistoimien ylin johto kuuluu kauppa- 
ja teollisuusministeriölle. Toiminnan luon-
teen vuoksi tämä organisointimalli ehdote-
taan säilytettäväksi edelleen.   

3b §. Pykälään sisältyisi kuvaus Huolto-
varmuuskeskuksesta ja sen organisaatiosta. 
Huoltovarmuuskeskuksella olisi nykyisen 
johtokunnan ja ylijohtajan korvaavina toi-
mieliminä hallitus ja toimitusjohtaja. Laitok-
sen yhteydessä toimisi huoltovarmuuden 
kannalta keskeisimpiä osapuolia edustava, 
arvovaltainen neuvosto sekä pysyvinä yhteis-
toimintaeliminä komitean tapaan toimivia, 
toimialansa ja alan yritysten varautumis-
suunnittelua ohjaavia sektoreita ja pooleja. 

Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja val-
vonta kuuluisivat nykyiseen tapaan kauppa- 
ja teollisuusministeriölle. 

3c §. Huoltovarmuuskeskukselle on huol-
tovarmuusalan asiantuntijalaitoksena kuulu-
nut maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen liittyviä suunnittelu- ja opera-
tiivisia tehtäviä. Huoltovarmuuskeskus on 
avustanut ministeriöitä huoltovarmuuden ke-
hitystyössä, analysoimalla jatkuvasti huolto-

varmuuden tilaa eri aloilla, tekemällä kehit-
tämisaloitteita ministeriöille sekä vastaamalla 
huoltovarmuuslainsäädännön toimeenpanos-
ta, kuten muun muassa varmuusvarastoinnis-
ta. Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa on 
valtion talousarvion ulkopuolinen huolto-
varmuusrahasto. Nämä tehtävät ovat edelleen 
ajankohtaisia.

Pykälässä luetellut Huoltovarmuuskeskuk-
sen tehtävät voidaan ryhmitellä julkinen-
yksityinen kumppanuuden kehittämiseen, 
huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden tek-
nisten järjestelmien toimivuuden varmistami-
seen ja kriittisen tuotannon turvaamiseen, 
velvoite-, turva- ja varmuusvarastoinnin hal-
linnointiin sekä muihin erikseen säädettyihin 
huoltovarmuustehtävien kokonaisuuksiin.  

3d §. Nykyisellä Huoltovarmuuskeskuksel-
la on johtokunta, jonka tehtävistä, jäsenten 
määrästä ja asettamisesta on säädetty laitosta 
koskevassa asetuksessa. Valtioneuvosto mää-
rää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Jäsenten enemmistö on edustanut 
huoltovarmuuden yleisten tavoitteiden kan-
nalta tärkeitä hallinnonaloja. Kolme jäsentä 
on edustanut elinkeinoelämää. Valtioneuvos-
to on määrännyt johtokunnan jäsenistä pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtion 
varmuusvarastointiin liittyvien kauppatoimi-
en ja muiden sitoumusten käsittelyä varten 
valtioneuvosto on määrännyt johtokunnasta 
niin sanotun supistetun kokoonpanon.  

Pykälä sisältäisi säännökset Huoltovar-
muuskeskuksen hallituksesta. Kauppa- ja te-
ollisuusministeriö nimittäisi Huoltovarmuus-
keskukselle hallituksen yhdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Neuvosto tekisi kauppa- ja teolli-
suusministeriölle ehdotuksen hallituksen jä-
seniksi. Hallituksessa olisi puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan ohella 6—10 muuta jä-
sentä, joista vähintään puolet edustaisi elin-
keinoelämää. Hallituksen jäsenten vastuu-
seen sovellettaisiin soveltuvin osin, mitä osa-
keyhtiölaissa (624/2006) on säädetty halli-
tuksen vastuusta. 

Hallituksen palkkiot vahvistaisi kauppa- ja 
teollisuusministeriö. 

3e §. Pykälään sisältyisi luettelo Huolto-
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varmuuskeskuksen hallituksen tehtävistä. 
Tehtävät voidaan ryhmitellä laitoksen ja 
huoltovarmuusrahaston hallinnointiin, talou-
denpitoon ja valvontaan sekä laitoksen yh-
teydessä olevien pysyvien yhteistoimintaelin-
ten toiminnan ohjaamiseen ja järjestämiseen 
liittyviin tehtäviin. 

3f §. Huoltovarmuuden turvaamisesta an-
netun lain ja asetuksen mukaan Huoltovar-
muuskeskuksen päällikkönä on valtioneuvos-
ton nimeämä työsopimussuhteinen ylijohtaja. 
Koska laitoksen johtajalla olisi merkittävä 
kaupallinen vastuu mutta hän ei käyttäisi hal-
linnollista ratkaisuvaltaa, työsopimussuhdetta 
tai toimitusjohtajasopimusta voidaan pitää 
jatkossakin oikeana palvelussuhdemuotona. 

Pykälän mukaan kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö nimittäisi Huoltovarmuuskeskukselle 
toimitusjohtajan. 

3g §. Pykälään sisältyisi luettelo toimitus-
johtajan tehtävistä. Yhtäältä hän toimisi 
Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä ja 
toisaalta Huoltovarmuuskeskuksen johtajana 
valmiussuunnittelun tukemisessa, huolto-
varmuusrahaston varojen käyttämisessä ja 
muussa laitoksen työssä. Toimitusjohtajalle 
kuuluisi muun muassa vastuu laitoksen hal-
linnon hoitamisesta hallituksen antamien oh-
jeiden mukaisesti toiminnasta sekä valmiste-
lu- ja täytäntöönpanovastuu laitoksen halli-
tuksen ja Huoltovarmuusneuvoston päätös-
valtaan kuuluvista asioista. Hän tekisi pää-
tökset muista kuin laajuudeltaan ja laadultaan 
epätavallisista taloudellisista hankkeista. 

3h §. Puolustustaloudellisen suunnittelu-
kunnan organisaation ylin toimielin, valtio-
neuvoston nimittämä suunnittelukunta, koos-
tuu hallinnon ja elinkeinoelämän korkean ta-
son johtohenkilöistä ja asiantuntijoista. 
Suunnittelukunnan kokous käsittelee laajat 
linjakysymykset sekä tarkastelee maan huol-
tovarmuuden tilaa kokonaisuutena. 

Pykälä sisältäisi säännökset valtioneuvos-
ton enintään neljän vuoden toimikaudeksi 
nimittämästä uudesta Huoltovarmuusneuvos-
tosta. Siihen kutsuttaisiin jäseniksi elinkei-
noelämän, hallinnon ja kolmannen sektorin 
edustajia siten, että kokoonpano noudattaisi 
huoltovarmuuden kannalta keskeisimpiä toi-
mijoita. Huoltovarmuusneuvoston laajuus 
olisi puheenjohtajan lisäksi 18—22 muuta jä-
sentä, joista vähintään puolet edustaisi elin-

keinoelämää. Neuvostolla olisi puheenjohtaja 
ja yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa. Puheen-
johtaja nimettäisiin elinkeinoelämän piiristä. 

Huoltovarmuusneuvosto ohjaisi huolto-
varmuusorganisaatiota, tekisi valtioneuvos-
tolle esitykset huoltovarmuuden tavoitteiden 
tarkistamiseksi, esitykset alan lainsäännön 
kehittämiseksi sekä laatisi katsaukset maan 
huoltovarmuuden tilasta ja muut yleisen ta-
son kannanotot. Huoltovarmuusneuvosto te-
kisi kauppa- ja teollisuusministeriölle ehdo-
tuksen Huoltovarmuuskeskuksen hallitukses-
ta.

3i §. Pykälä sisältäisi säännökset Huolto-
varmuuskeskuksen pysyvinä yhteistoiminta-
eliminä komitean tapaan toimivista, toimi-
alansa ja alan yritysten varautumissuunnitte-
lua ohjaavista sektoreista ja pooleista. Huol-
tovarmuuden käytännön toteutus on perustu-
nut Suomessa pitkään julkisen vallan ja elin-
keinoelämän yhteistyöhön. Julkinen-
yksityinen kumppanuus on moderni ja teho-
kas tapa hallita yhteiskunnan huoltovarmuu-
den riskiä. Puolustustaloudellisen suunnitte-
lukunnan perustana oleva, vasta hiljattain 
uudelleen organisoitu malli, jossa julkinen ja 
yksityinen sektori yhdessä kartoittavat riskejä 
ja keinoja niiden hallitsemiseksi, on arvokas 
ja kehittämisen arvoinen järjestelmä. Kump-
panuus edellyttää myös, että toimintaan osal-
listuva yksityinen sektori hyväksyy toimin-
nan ja on halukas osallistumaan siihen aktii-
visella panoksella. Yksityisen kumppanin on 
voitava olla aidosti mukana tavoitteenmuo-
dostuksessa ja käytännön varautumistyössä.  

Pysyvät yhteistoimintaelimet kattavat 
kaikki ne talouselämän ja hallinnon alat, jot-
ka ovat tärkeitä huoltovarmuuden kannalta. 
Sektorit olisivat myös jatkossa viranomais-
ten, alan järjestöjen ja merkittävimpien toi-
mijoiden muodostamia laajoja, alakohtaisia 
yhteistoimintaorganisaatioita. Niiden yleis-
tehtävänä olisi ohjata, koordinoida ja seurata 
oman alansa varautumista ja huoltovarmuu-
den tilaa sekä edistää yhteistyötä huoltovar-
muusasioissa. Poolit olisivat Huoltovar-
muuskeskuksen ja elinkeinoelämän järjestö-
jen tai yritysten välisiin poolisopimuksiin pe-
rustuvia yhteistoimintaelimiä, jotka vastaisi-
vat edelleen operatiivisesta varautumisesta 
elinkeinoelämän johdolla. Niiden tehtävänä 
olisi yhdessä alan yritysten kanssa seurata, 
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selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpi-
teitä omien alojensa huoltovarmuuden kehit-
tämiseksi. 

3j §. Puolustustaloudellisesta suunnittelu-
kunnasta annetun lain 3 ja 4 §:n nojalla 
suunnittelukunnan nykyisillä toimielimillä on 
oikeus tietojen saantiin viranomaisilta ja yri-
tyksiltä. Tietojensaantioikeuden tehosteena 
on rikosoikeudellinen sanktio, mutta sitä ei 
ole käytännössä käytetty. Huoltovarmuuden 
kannalta välttämättömien tietojen saantioike-
us esitetään edelleen säilytettäväksi, mutta se 
säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. Vastaa-
vasti saatujen tietojen luottamuksellisuus tu-
lee voida säilyttää. 

12a §. Pykälä koskee Huoltovarmuuskes-
kuksen tilinpäätöksen vahvistamista ja mah-
dollisuutta tilittää huoltovarmuusrahaston 
ylijäämää valtion talousarvioon. Siinä oleva 
maininta Huoltovarmuuskeskuksen johto-
kunnasta korvattaisiin sanalla hallitus.  

2. Tarkemmat säännökset  

Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön-
panosta annettaisiin Huoltovarmuuden tur-
vaamisesta annetun lain 16 §:n (688/2005) 
nojalla valtioneuvoston asetuksella. 

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Lailla kumottaisiin 
puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta 
20 päivänä toukokuuta 1960 annettu laki 
(238/1960) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. Ennen lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä     päivänä       kuuta 200 
————— 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan huoltovarmuuden turvaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain 
(1390/1992) 4—8 §, sellaisena kuin niistä on 6 § laissa 688/2005,  
muutetaan 12a §, sellaisena kuin se on laissa 688/2005,  
lisätään lakiin uudet 3a—3j § seuraavasti: 

Huoltovarmuudesta vastaavat viranomaiset 

3a § 

Huoltovarmuuden kehittäminen ja varau-
tumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat 
kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

Kukin hallinnonala kehittää huoltovar-
muutta omalla alallaan siten, kuin valmius-
lain 40 §:ssä säädetään. 

3b § 

Huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa 
varten on Huoltovarmuuskeskus. Huoltovar-
muuskeskuksen toimielimiä ovat hallitus ja 
toimitusjohtaja. Huoltovarmuuskeskuksen 
yhteydessä toimii Huoltovarmuusneuvosto 
sekä pysyvinä yhteistoimintaeliminä komite-
an tapaan toimivia sektoreita ja pooleja. 

Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja val-
vonta kuuluvat kauppa- ja teollisuusministe-
riölle.

3c § 

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on: 
1) kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelä-

män yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa; 
2) varmistaa huoltovarmuuden kannalta 

elintärkeiden teknisten järjestelmien toimi-
vuutta;

3) turvata kriittistä tavara- ja palvelutuotan-
toa mukaan luettuna maanpuolustusta tuke-
van tuotannon turvaaminen; 

4) hoitaa velvoite- ja turvavarastointia; 
5) ylläpitää valtion varmuusvarastoissa ma-

teriaaleja, jotka ovat välttämättömiä edellä 1 
§:ssä tarkoitettujen tavoitteiden kannalta sekä 
Suomea sitovien kansainvälisten sopimus-
velvoitteiden täyttämiseksi; sekä  

6) hoitaa muut valtioneuvoston asetuksella 
tarkemmin säädettävät huoltovarmuuden tur-
vaamiseksi tarpeelliset tehtävät.  

3d § 

Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa 
hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kuudesta kymmeneen muuta 
jäsentä. Hallituksen toimikausi on yksi vuosi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää 
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohta-
jan ja muut jäsenet siten, että jäsenistä vähin-
tään puolet edustaa elinkeinoelämää. 

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheen-
johtajan ja muiden jäsenten vastuuseen so-
velletaan soveltuvin osin, mitä osakeyhtiö-
laissa (624/2006) on säädetty hallituksen vas-
tuusta.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa 
hallituksen palkkiot. 

3e § 

Hallituksen tehtävänä on: 
1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen sekä 

ohjata sektoreiden ja poolien toimintaa; 
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2) nimittää sektorien jäsenet ja hyväksyä 
yhteistyöosapuolien kanssa tehtävät pooliso-
pimukset; 

3) huolehtia huoltovarmuusrahaston hallin-
nosta sekä talouden ja toiminnan asianmu-
kaisesta järjestämisestä; 

4) päättää Huoltovarmuuskeskuksen talo-
usarviosta ja toimintasuunnitelmasta; 

5) antaa tilinpäätös ja toimintakertomus; 
sekä

6) vastata Huoltovarmuuskeskuksen kir-
janpidon ja sisäisen valvonnan asianmukai-
sesta järjestämisestä.  

3f § 

Kauppa- ja teollisuusministeriö nimittää 
Huoltovarmuuskeskukselle toimitusjohtajan. 

3g § 

Toimitusjohtajan tehtävänä on: 
1) johtaa Huoltovarmuuskeskuksen toimin-

taa ja hallintoa hallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti; 

2) antaa hallitukselle ja sen jäsenelle ne 
tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävi-
en hoitamiseksi;  

3) ottaa Huoltovarmuuskeskuksen henkilö-
kunta;

4) valmistella ja panna täytäntöön hallituk-
sen ja Huoltovarmuusneuvoston päätettävät 
asiat lukuun ottamatta toimitusjohtajan nimit-
tämistä; sekä 

5) toimia Huoltovarmuusneuvoston pääsih-
teerinä.

3h § 

Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä on 
Huoltovarmuusneuvosto, jonka tehtävänä on 
ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin 
yhteistyötahoihin, seurata maan huoltovar-
muuden tilaa ja kehityssuuntia sekä tehdä 
esityksiä maan huoltovarmuustilanteen edel-
lyttämistä toimenpiteistä. 

Valtioneuvosto nimittää Huoltovarmuus-
neuvoston jäseniksi 18—22 jäsentä enintään 
neljän vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja 
ja vähintään puolet muista jäsenistä edustaa 
elinkeinoelämää.

Huoltovarmuusneuvosto tekee kauppa- ja 

teollisuusministeriölle ehdotuksen hallituk-
sen jäseniksi. 

3i § 

Huoltovarmuuskeskuksen hallitus nimittää 
huoltovarmuuden eri aloja edustavia asian-
tuntijoita jäseniksi sektoreihin, joiden tehtä-
vänä on arvioida huoltovarmuuden tilaa ja 
edistää viranomaisten ja elinkeinoelämän vä-
listä yhteistyötä huoltovarmuusasioissa.  

Pooleja perustetaan Huoltovarmuuskeskuk-
sen ja yksityisten toimijoiden välisillä sopi-
muksilla huolehtimaan toimiala- ja toimi-
paikkakohtaisesta varautumisesta. 

3j § 

Huoltovarmuuskeskuksella, sektoreilla ja 
pooleilla on oikeus saada elinkeinonharjoitta-
jilta ja elinkeinoelämän järjestöiltä tietoja 
tuotantokapasiteetista, toimitiloista, henkilös-
töresursseista sekä muista seikoista, jotka 
ovat välttämättömiä tässä laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamiseksi. Tämän lain nojalla 
saatuihin tietoihin on sovellettava, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) on säädetty asiakir-
jasalaisuudesta sekä vaitiolovelvollisuudesta 
ja hyväksikäyttökiellosta. 

12a § 

Valtioneuvosto vahvistaa Huoltovarmuus-
keskuksen tilinpäätöksen, joka käsittää tulos-
laskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 
Tilinpäätöstä vahvistaessaan valtioneuvosto 
voi Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen esi-
tyksestä päättää sellaisten huoltovarmuusra-
hastoon kertyneiden varojen siirtämisestä 
valtion talousarvioon, jotka eivät ole välttä-
mättömiä valtioneuvoston 2 §:n nojalla aset-
tamien huoltovarmuuden tavoitteiden toteut-
tamiseksi tai 15 §:ssä säädettyjen menojen 
kattamiseksi. 

———
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta  

20  .
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Tällä lailla kumotaan puolustustaloudelli-
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sesta suunnittelukunnasta 20 päivänä touko-
kuuta 1960 annettu laki (238/1960) siihen 

myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

————— 

Helsingissä  päivänä  kuuta 200 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Kauppa- ja teollisuusministeri 



Lag

om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen 

Given i Helsingfors den        200  
————— 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen 
(1390/1992) 4—8 §, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i lag 688/2005,  
ändras 12a §, sådan den lyder i lag 688/2005,  
fogas till lagen nya 3a—3j § som följer: 

Myndigheter som svarar för försörjningsbe-
redskapen

3a § 

Utvecklandet av försörjningsberedskapen 
och koordineringen av förberedelserna an-
kommer på handels- och industriministeriet.  

Varje förvaltningssektor skall utveckla för-
sörjningsberedskapen inom sitt eget verk-
samhetsområde på det sätt som föreskrivs i 
40 § i beredskapslagen. 

3b § 

För utvecklandet och upprätthållandet av 
försörjningsberedskapen finns en Försörj-
ningsberedskapscentral. Organ vid Försörj-
ningsberedskapscentralen är styrelsen och 
verkställande direktören. I anslutning till 
Försörjningsberedskapscentralen finns ett 
försörjningsberedskapsråd samt som perma-
nenta samarbetsorgan sektorer och pooler 
som fungerar på samma sätt som kommittéer. 

Ledningen av och tillsynen över Försörj-
ningsberedskapscentralen ankommer på han-
dels- och industriministeriet. 

3c § 

Försörjningsberedskapscentralen har till 
uppgift att  

1) utveckla samarbetet mellan den offentli-
ga förvaltningen och näringslivet i frågor 
som gäller försörjningsberedskapen, 

2) säkerställa funktionen hos sådana tek-
niska system som är livsviktiga med tanke på 
försörjningsberedskapen, 

3) trygga kritisk varu- och tjänsteproduk-
tion inklusive sådan produktion som stöder 
försvaret,

4) sköta den obligatoriska upplagringen 
och skyddsupplagringen, 

5) i statens säkerhetsupplag hålla sådana 
material som är nödvändiga med tanke på 
målen enligt 1 § och fullgörandet av de inter-
nationella avtalsförpliktelser som är bindande 
för Finland, samt 

6) sköta andra uppgifter som är nödvändiga 
med tanke på tryggandet av försörjningsbe-
redskapen.

3d § 

Verksamheten vid Försörjningsberedskaps-
centralen leds av en styrelse som består av 
ordförande, vice ordförande och mellan sex 
och tio övriga medlemmar. Styrelsens man-
datperiod är ett år. 

Handels- och industriministeriet utser sty-
relsens ordförande, vice ordförande och övri-
ga medlemmar så att minst hälften av styrel-
semedlemmarna representerar näringslivet. 

På styrelseordförandens, vice ordförandens 
och styrelsemedlemmarnas ansvar tillämpas i 
tillämpliga delar vad som i aktiebolagslagen 
(624/2006) bestäms om styrelsens ansvar. 

Handels- och industriministeriet fastställer 
styrelsens arvoden. 
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3e § 

Styrelsen har till uppgift att 

1) leda Försörjningsberedskapscentralens 
samt sektorernas och poolernas verksamhet,  

2) utse medlemmarna i sektorerna och 
godkänna de poolavtal som ingås med sam-
arbetsparterna, 

3) ha hand om försörjningsberedskapsfon-
dens förvaltning samt se till att ekonomin 
och verksamheten ordnas på ett ändamålsen-
ligt sätt, 

4) besluta om Försörjningsberedskapscen-
tralens budget och verksamhetsplan, 

5) göra upp bokslut och verksamhetsberät-
telse för Försörjningsberedskapscentralen 
samt 

6) ansvara för att Försörjningsberedskaps-
centralens bokföring och interna revision 
ordnas på ett ändamålsenligt sätt.  

3f § 

Försörjningsberedskapscentralens verkstäl-
lande direktör utnämns av handels- och indu-
striministeriet. 

3g § 

Verkställande direktören har till uppgift att 
1) leda Försörjningsberedskapscentralens 

verksamhet och förvaltning enligt de anvis-
ningar som styrelsen har meddelat, 

2) lämna styrelsen och dess medlemmar 
sådana uppgifter som behövs för att styrelsen 
skall kunna sköta sina uppgifter,  

3) anställa Försörjningsberedskapscentra-
lens personal,

4) bereda de ärenden som kommer upp för 
beslut i styrelsen eller Försörjningsbered-
skapsrådet med undantag av valet av verk-
ställande direktör samt verkställa besluten, 
samt  

5) fungera som generalsekreterare för För-
sörjningsberedskapsrådet.

3h § 

I anslutning till Försörjningsberedskaps-
centralen verkar ett försörjningsberedskaps-
råd som har till uppgift att upprätthålla och 

utveckla kontakter med de viktigaste samar-
betsparterna, följa läget för och utvecklingen 
av landets försörjningsberedskap samt lägga 
fram förslag om sådana åtgärder som är nöd-
vändiga med tanke på försörjningsbered-
skapsläget i landet. 

Statsrådet utnämner 18—22 personer till 
medlemmar i Försörjningsberedskapsrådet
för en mandatperiod på högts fyra år. Ordfö-
randen och minst hälften av de övriga med-
lemmarna skall representera näringslivet.  

Försörjningsberedskapsrådet lägger för 
handels- och industriministeriet fram förslag 
till medlemmar i styrelsen. 

3i § 

Försörjningsberedskapscentralens styrelse 
utser sakkunniga som företräder olika områ-
den av försörjningsberedskap till medlemmar 
i sektorerna vars uppgift är att bedöma läget i 
fråga om försörjningsberedskap och främja 
samarbetet mellan myndigheter och närings-
liv i försörjningsberedskapsfrågor.  

Pooler inrättas genom avtal mellan För-
sörjningsberedskapscentralen och privata ak-
törer för att ombesörja bransch- och företags-
specifika förberedelser. 

3j § 

Försörjningsberedskapscentralen, sektorer-
na och poolerna har rätt att av näringsidkare 
och näringslivets organisationer erhålla upp-
gifter om produktionskapacitet, verksam-
hetsutrymmen, personalresurser samt andra 
omständigheter som är nödvändiga för att 
uppgifter enligt denna lag skall kunna skötas. 
I fråga om de uppgifter som erhållits med 
stöd av denna lag iakttas vad som i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) föreskrivs om handlingssekretess 
samt tystnadsplikt och förbud mot utnyttjan-
de.

12a § 

Statsrådet fastställer Försörjningsbered-
skapscentralens bokslut som består av resul-
taträkning, balansräkning och verksamhets-
berättelse. Vid fastställandet av bokslutet kan 
statsrådet på framställning av Försörjnings-
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beredskapscentralens styrelse besluta om 
överföring till statsbudgeten av sådana medel 
som influtit till försörjningsberedskapsfon-
den vilka inte är nödvändiga för förverkli-
gandet av de mål för försörjningsberedska-
pen som uppställts av statsrådet med stöd av 
2 § eller för täckande av utgifter enligt 15 §. 

———

Denna lag träder i kraft den       200 . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen fö-

rutsätter får vidtas innan den träder i kraft. 
Genom denna lag upphävs lagen av den 20 

maj 1960 om den försvarsekonomiska plane-
ringskommissionen (238/1960) jämte änd-
ringar.

————— 

Helsingfors den       200  

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Handels- och industriminister 
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Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus huoltovarmuustyössä
Taloudellisen puolustusvalmiuden kehittämistoimikunnan mietintö

Viranomaisten ja elinkeinoelämän välinen julkinen–yksityinen kumppanuus on moderni,
tehokas ja kehittämisen arvoinen tapa hallita yhteiskunnan huoltovarmuusriskejä.
Kumppanuusmallin kehittämiselle asetettuja tavoitteita ovat toiminnallinen tehokkuus,
johdettavuus, hyväksyttävyys, kumppanuusperiaatteen toteutuminen, valmius toimia
kansainvälisesti, laillisuusvaatimukset, kustannustehokkuus ja yhteensopivuus yritysten
riskienhallintaan.

Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan ja Huoltovarmuuskeskuksen päätöksentekoelimet
ehdotetaan sulautettaviksi uudeksi huoltovarmuusorganisaatioksi muuttamalla huoltovar-
muuden turvaamisesta annettua lakia ja kumoamalla puolustustaloudellisesta suunnitte-
lukunnasta annettu laki ja asetus. Ehdotuksessa ylimpänä tasona on valtioneuvoston
asettama Huoltovarmuusneuvosto sekä sen alaisuudessa Huoltovarmuuskeskuksen halli-
tus ja toimitusjohtaja. Hiljattain uudistetut puolustustaloudellisen suunnittelukunnan
sektorit ja poolit säilyvät yhteistoimintaeliminä nykyisellään.

Ehdotuksen olisi luontevaa tulla voimaan sitten, kun nykyisen puolustustaloudellisen suunnit-
telukunnan toimikausi päättyy 30.6.2008.
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