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Tulevan vaalikauden tärkeimmät haasteet huoltovarmuuden näkökulmasta
Huoltovarmuus on Suomen kokonaisturvallisuuden ytimessä. Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toi‐
meentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palve‐
lujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
Valtioneuvoston joulukuussa 2018 tekemä päätös1 huoltovarmuuden tavoitteista määrittää suomalaisen
huoltovarmuustyön lähtökohdat, periaatteet ja päämäärät. On tärkeää, että myös seuraava hallitus sitou‐
tuu tämän päätöksen tavoitteisiin.
Erityisesti seuraavat seikat ovat Suomen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta ensiarvoisia:
 Huoltovarmuusnäkökulma on syytä ottaa johdonmukaisesti huomioon ilmasto‐ ja energiapoliittisessa
päätöksenteossa. On tarpeellista keskustella siitä, miten energiahuoltovarmuus järjestetään tulevai‐
suuden hiilineutraalissa yhteiskunnassa.
 Yhteiskuntamme ja sen elintärkeät toiminnot ovat enenevästi riippuvaiset keskeytyksettömästä säh‐
könsaannista. Siksi kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin riittävyys ja tehokkaat sähkön tuontiyhtey‐
det on turvattava.
 Suomen kansainvälisen toimintaympäristön muutos on luonut uusia uhkia ja epävakautta. Siksi on pa‐
nostettava kansainväliseen huoltovarmuusyhteistyöhön, etenkin Pohjoismaiden ja Euroopan unionin
puitteissa. Näin voidaan paremmin varmistaa Suomen asema globaalien markkinoiden ja arvoketjujen
osana kaikissa oloissa.
 Huoltovarmuustoiminnan on sopeuduttava ennakoivasti poliittiseen, taloudelliseen ja teknologiseen
kehitykseen. Siksi huoltovarmuutta koskevan lainsäädännön uudistustarpeet koskien esimerkiksi tuon‐
tipolttoaineiden ja lääkkeiden velvoitevarastointia on syytä ottaa käsittelyyn tulevalla vaalikaudella.
 Digitaalisen yhteiskunnan toimintakyky kaikissa olosuhteissa on turvattava. On vahvistettava kansalli‐
sia ohjelmia digitaalisten järjestelmien, palveluiden ja verkkojen varmistamiseksi, mukaan lukien vält‐
tämättömien rahoitusmarkkinapalvelujen jatkuvuuden varmistaminen.
 Yhteiskunnalle elintärkeät logistiset palvelut ja verkostot, mukaan lukien raideyhteydet Ruotsiin ja pää‐
ratojen kunnossa pitäminen, on varmistettava. Erityisen tärkeä on turvata välttämättömät ympärivuo‐
tiset merikuljetukset ja satamien toiminta.
 Alueellista ja paikallista varautumista ja jatkuvuudenhallintaa on tuettava. Luotettavalla perusinfra‐
struktuurilla ja erityisesti väyläverkostolla on suuri merkitys alue‐ ja paikallistason huoltovarmuustoi‐
minnalle. Väestön kriisinsietokykyä vakavissa häiriötilanteissa on syytä kehittää.
 Elintarvikehuollon, mukaan lukien jalostus, varmistamiseksi on turvattava kotimaisen alkutuotannon
toimintaedellytykset, riittävä laajuus ja monipuolisuus sekä kriittiset tuotantopanokset.
 Ulkoisen toimintaympäristön muutos edellyttää myös sotilaalliselta maanpuolustukselta entistä nope‐
ampaa reagointia. Ennakoiva varautuminen korostuu. Siksi on syytä vahvistaa sotilaallista maanpuolus‐
tusta tukevaa kansallista osaamispohjaa, teknologioita, tuotantoa ja palveluja.
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