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De största utmaningarna för försörjningsberedskapen under den kommande
valperioden
Försörjningsberedskap spelar en central för den övergripande säkerheten i Finland. Med försörjningsberedskap
avses tryggande av befolkningens utkomst, landets näringsliv och sådan väsentlig produktion, service och infra‐
struktur som är nödvändig för landets försvar i situationer med allvarliga störningar och i undantagsförhållan‐
den.
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen av december 20181 anger utgångspunkterna, princi‐
perna och de nationella målen för den nationella försörjningsberedskapen. Det är viktigt att den följande rege‐
ringen också förbinder sig att följa de mål som fastställs i beslutet.
Speciellt följande synpunkter är primära med tanke på tryggandet av försörjningsberedskapen i Finland:
 Försörjningsberedskapen bör beaktas systematiskt i klimat‐ och energipolitiska beslut. Det behövs diskuss‐
ioner kring hur säker energiförsörjning ska ordnas i framtidens koldioxidneutrala samhälle.
 Samhället och dess vitala funktioner är allt mer beroende av oavbruten elförsörjning. Därför är det viktigt
att man säkerställer en tillräcklig inhemsk produktionskapacitet och effektiva importförbindelser för el.
 Omvälvningarna i omvärlden har gett upphov till nya hot och osäkerhetsmoment. Därför krävs det sats‐
ningar på internationellt samarbete på försörjningsberedskapsområdet, speciellt inom Norden och EU. Det
förbättrar möjligheterna att stärka Finlands ställning på den globala marknaden och i globala värdekedjor
under alla omständigheter.
 Försörjningsberedskapsverksamheten måste förhålla sig proaktivt till den politiska, ekonomiska och tek‐
niska utvecklingen. Därför är det viktigt att reformbehoven inom den för försörjningsberedskapen relevanta
lagstiftningen, gällande bland annat obligatorisk lagring av importerade bränslen och läkemedel, tas upp för
behandling under nästa valperiod.
 Det digitala samhällets funktionsförmåga måste säkerställas under alla omständigheter. Det behövs nation‐
ella program för att göra de digitala systemen, tjänsterna och näten mer robusta, inklusive åtgärder för att
säkerställa kontinuiteten hos de nödvändiga finansmarknadstjänsterna.
 Funktionen av samhällets vitala logistiktjänster och nät, inklusive järnvägsförbindelserna med Sverige och
underhållet av stambanorna, måste säkerställas. Det är speciellt viktigt att trygga viktiga sjötransporter året
runt samt säkerställa hamnarnas drift.
 Den regionala och lokala beredskapen och kontinuitetshanteringen måste stödas. Den grundläggande infra‐
strukturen och speciellt farledsnätverket är synnerligen viktiga för det regionala och lokala försörjningsbe‐
redskapsarbetet. Det behövs insatser för att förbättra befolkningens kristolerans vid allvarliga störningar.
 Livsmedelsförsörjningen, inklusive livsmedelsförädlingen, kräver insatser för att trygga den inhemska pri‐
märproduktionens verksamhetsbetingelser, tillräckliga omfattning och mångsidighet samt kritiska produkt‐
ionsinsatser.
 Förändringar i omvärlden kräver allt snabbare reaktionsförmåga även av det militära försvaret. Betydelsen
av proaktiv beredskap ökar. Därför behövs det insatser för den nationella kunskapsbasen, tekniken, pro‐
duktionen och servicen som stöder det militära försvaret.
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