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OHJELMAN ESITTELY



PAINOPISTEITÄ 2020-2023

Huoltovarmuuskeskus

Alueellinen varautuminen ja yhteistyö

Digitaalisen yhteiskunnan turvaaminen

Hiilineutraali Suomi

Logistiikkatoimintojen turvaaminen
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MIKSI ALUE 2030?

Tarve kasvattaa tietopohjaa alueellisen huoltovarmuuden 
ja siihen liittyvän varautumisen kehittämiselle

Tarve yhteisprojekteille alueellisten riskien 
hallitsemiseksi

Tarve kehittää varautumisen tasoa etenkin pitkäkestoisiin 
tai ketjuuntuneisiin vakaviin alueellisiin häiriötilanteisiin

Toimialoilla merkittäviä aluetason kehittämistarpeita 
jatkuvuuden varmistamiseksi



• Ohjelman kokonaiskesto 10/2021–12/2030

• Ohjelma jaettu kolmeen vaiheeseen – 1) 2021–2023; 2) 2024–2026; 3) 2027–2030

• Alustava arvio ohjelman kustannuksista HVK:n osalta 30M€

• Tarkoitus toteuttaa yhteisprojekteja, joiden rahoittamiseen osallistuu myös muita toimijoilta. 

• Ohjelmassa toteutetaan kehittämisprojekteja seuraavissa kokonaisuuksissa.

• palvelut, tutkimukset ja selvitykset

• tunnistettujen yhteisten alueellisten riskien hallintatoimenpiteet

• toimijoiden yhteistyöhön liittyvien tarpeiden kehittäminen

• yhteiset harjoitukset, koulutukset ja seminaarit

OHJELMAN LAAJUUS, KESTO JA KUSTANNUKSET



OHJELMAN SOVELTAMISALA JA MUUT RAJAUKSET
Alue 2030 -ohjelman soveltamisala on alueellinen huoltovarmuus ja siihen liittyvä varautuminen. Alueellisella huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä 
turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät aluetason toiminnot ja järjestelmät vakavissa ja 
pitkäkestoisissa häiriöissä.

Alue 2030 -ohjelmassa toteutetaan koordinoidusti 
kehittämistoimenpiteitä huoltovarmuuden ja elinkeinoelämän 
näkökulmasta alueellisten riskiarvioiden, tilannekatsausten, 
toimintaympäristön muutosten tai ennakointityön esiin nostamiin 
ohjelma-, toimiala- ja hallinnonalarajat ylittäviin uhkiin ja havaittuihin 
kehittämistarpeisiin.

Ohjelmassa toteutetaan sellaisia yksittäistä toimi- tai hallinnonalaa 
koskevia kehittämishankkeita, joilla on esim. keskinäisriippuvuuksien ja 
kerrannaisvaikutusten kautta vahva kytkös arvioituihin alueellisiin 
huoltovarmuusriskeihin.

HVK tukee strategiansa mukaisesti muun julkishallinnon huoltovarmuuden kehittämistä myös Alue 2030 -ohjelmassa. Ohjelmassa HVK:n rooli 
tällaisessa kehittämistyössä on saattaa alkuun, kiihdyttää tai nopeuttaa toimenpiteitä, mutta ei vastata pitkäkestoisesta tekemisestä.

Alue 2030 -ohjelmassa voidaan toteuttaa alueellisia jalkautus-/toimeenpanoprojekteja, jotka saavat syötteensä HVKn muiden ohjelmien tuotoksista tai 
HVK:n linjatyöstä.



VISIO JA HYÖTYTAVOITTEET
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Huoltovarmuuden kannalta kriittiset alueelliset 

toiminnot on turvattu erityisesti pitkäkestoisissa ja 

vakavissa häiriötilanteissa eri toimijoiden 

yhteistyössä.

Riskien arviointi ja ennakointi

Alueen keskeiset toimijat tuntevat 
toiminta-alueelleen ominaiset 
riskit, osallistuvat niiden yhteiseen 
arviointiin ja ennakoivat 
yhteistoiminnassa 
toimintaympäristön muutoksia.

Toimintakyky

Kriittisten toimijoiden 
toimintakyky ja resilienssi 
vahvistuu suhteessa alueellisiin 
riskeihin.

Yhteistyö

Yhteistoiminta ja tiedonvaihto eri 
tasojen ja toimijoiden välillä on 
nykyistä parempaa niin 
normaalioloissa kuin 
häiriötilanteiden aikana.

Alueellisen tason keskeiset toimijat ovat varautuneet yhdessä arvioituihin 
alueellisiin huoltovarmuusriskeihin ja niillä on kyky ja soveltuvat rakenteet 
toimia yhteistoiminnassa myös häiriötilanteen aikana.

Huoltovarmuuden alueellisen tason toimenpiteet ovat systemaattisia ja 
kansallisen tason kanssa yhteensovitettuja.

Tietopohjan kasvattaminen

Alueellisesti kriittiset toiminnot, 
toimijat ja kohteet on tunnistettu 
maakunnittain. Alueellinen 
huoltovarmuus ja sen tavoitteet 
pystytään määrittelemään nykyistä 
tarkemmin.

Päähyödyt

Välihyödyt



PROJEKTIN TOTEUTTAMISEN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT REUNAEHDOT 

• Projektiehdotus on huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) ja/tai 
HUOVA-päätöksen (1048/2018) mukainen.

• Kehittämistoimenpiteen rahoittaminen ei ole lakisääteisesti jonkun toisen toimijan 
vastuulla.

• Tavoiteltavaa huoltovarmuus- tai turvallisuustasoa ei voida markkinaehtoisesti saavuttaa 
halutussa tai tarvittaessa ajassa ilman kyseistä projektia.

• Kehitystoimenpiteen rahoittaminen (valtionavustuspäätös) on valtiontukilainsäädännön  
mukaista, eikä aiheuta kilpailuhäiriötä (myönnettäessä rahoitusta julkishallinnon 
toimijalle, ei käytännössä merkitystä).

• Mikäli projekti toteutetaan HVK:n tekemänä hankintana, hankinnassa noudatetaan 
hankintalakia tai PUTU-hankintalakia



Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Huoltovarmuusylitarkastaja 
Taru Ruutiainen, taru.ruutiainen@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Huoltovarmuusylitarkastaja 
Hannes Seppänen, hannes.seppanen@avi.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Huoltovarmuusylitarkastaja 
Joni Kinnunen, joni.kinnunen@avi.fi

Pohjois-Suomen ELVAR
Varautumiskoordinaattori 
Juha-Pekka Sievänen, juha-pekka.sievanen@ely-keskus.fi
Pohjois-Pohjanmaan ELY, Lapin ELY, Kainuun ELY

Itä-Suomen ELVAR
Varautumiskoordinaattori 
Jouni Muranen, jouni.muranen@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon ELY, Pohjois-Karjalan ELY, Etelä-Savon ELY

Etelä-Suomen ELVAR
Varautumiskoordinaattori 
Johanna Terva, johanna.terva@ely-keskus.fi
Uudenmaan ELY, Hämeen ELY, Kaakkois-Suomen ELY

Lounais-Suomen ELVAR
Varautumiskoordinaattori

Varsinais-Suomen ELY, Satakunnan ELY

Länsi-Suomen ELVAR
Varautumiskoordinaattori 
Petri Jokilahti, petri.jokilahti@ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY, Keski-Suomen ELY, Etelä-Pohjanmaan ELY, 
Pohjanmaan ELY

Huoltovarmuuden aluetoimijat ELVAR Toimikunnat
AVI Huoltovarmuusylitarkastajat



Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus

Aleksanterinkatu 48A, 7 krs.

FI-00100 HELSINKI

Puh: 02950 51000

▸nesa.fi

▸huoltovarmuus.fi

▸varmuudenvuoksi.fi

v.05.02.2021

Kiitos!

Lisätietoja Alue2030 ohjelmasta

Johtava varautumisasiantuntija 
ville.anttila@nesa.fi
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http://www.nesa.fi/
http://www.huoltovarmuus.fi/
http://www.varmuudenvuoksi.fi/
mailto:ville.anttila@nesa.fi

