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18.9.2KUVA: Puolustusvoimat



Tiedustelu- ja valvontajärjestelmä

ANALYYSI RAPORTTI

TIEDUSTELU
• Lähialueen sotilaallinen tilanne
• Lähialueen sotilaallinen toiminta

• Signaaliympäristö
• Kuvamateriaali

• Median seuranta
• Kriisinhallinnan toiminta-alueet

• Muut
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KUVA: Itä-Häme/Tuomo Seppänen



”Kasakka ottaa sen, 
mikä on huonosti kiinni”
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SODAN KUVAN
MUUTOS

SODAN KUVA: LAAJAT KEINOVALIKOIMAT, PERINTEINEN SOTILAALLINEN VOIMANKÄYTTÖ
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Sotilaallisella 
voimankäytöllä 

uhkaaminen

Poliittinen- ja 
taloudellinen 

painostus

Sisäinen 
epäjärjestys

Kybersota

Infosota

Sotilaallinen 
voimankäyttö

Erikoisjoukot

Laaja-alainen vaikuttaminen
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Puolustusjärjestelmän kehittäminen ja ylläpito
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MODERN I IN TEKNOLO GIAAN PERUSTUVAT SUOR ITUSKYVYT

LAAJA RESERVI
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Kenraalien mukaan Ukrainan on lisättävä syvyyttä, jolla se
voi iskeä Venäjää vastaan.
– Ainoastaan tasapainottamalla aseiden toimintasädettä ja 
siten häiritsemällä vihollisen painopistettä, voimme päästä 
käännekohtaan käynnissä olevassa sodassa, he kirjoittavat. 
Kenraalit sanovat uskovansa, että mahdollisuus iskeä 
syvemmälle Venäjän hallussa olevalle alueelle Ukrainassa 
vaikuttaisi myös siihen, että tavalliset venäläiset joutisivat 
tuntemaan kaikki sodan menetykset, epäonnistumiset ja 
mikä tärkeintä, sen kustannukset kaikissa sen 
merkityksissä.
Iskut Venäjän tukikohtiin Krimillä viime kuussa olivat 
esimerkki tästä lähestymistavasta.”
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Jukka Harju HS

11.2. 18:31
PUOLUSTUSVOIMAT ostaa
Yhdysvalloista 70 miljoonalla eurolla 
raskaan raketinheittimen 
ampumatarvikkeita Maavoimille. Se 
parantaa merkittävästi Maavoimien kykyä 
ampua kauas, sillä uusien rakettien 
kantama on peräti noin 150 kilometriä. 
Puolustusvoimat tiedotti asiasta 
perjantaina. Aseiden toimitukset alkavat 
noin vuonna 2025.
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MTS:N TUTKIMUS 5 / 2022

Maanpuolustustahto 
historiallisen korkealla 
Suomalaisten 
maanpuolustustahto on raportin 
mukaan vahvistunut selvästi. Nyt 
83 prosenttia haluaa, että 
Suomea puolustetaan 
aseellisesti, jos kotimaahan 
hyökätään. Tulos on korkein koko 
MTS:n kyselysarjan historiassa.





Kokonaisturvallisuus
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YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEÄT TOIMINNOT 
MÄÄRITELTYNÄ YHTEISKUNNAN 
TURVALLISUUSSTRATEGIASSA

Väestön
toimeentulo, turva

ja toimintakyky

Talouden ja 
infrastruktuurin 

toimivuus

Valtion 
johtaminen

Henkinen
kriisinkestävyys

Sisäinen 
turvallisuus

Suomen
puolustuskyky

Kansainvälinen 
toiminta



YRITYSTEN MERKITYS
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Huoltovarmuus Suomessa
Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista mahdollisiin kriiseihin ja
häiriötilanteisiin sekä jatkuvuudenhallintaa turvaamalla elintärkeät
toiminnot, jotta yhteiskunta ja elinkeinoelämä toimivat ja ihmiset voivat
turvallisesti elää arkeaan.

- Toimivat markkinat ja kilpailukykyinen talous ovat huoltovarmuuden
perusta.

- Markkinat eivät kuitenkaan välttämättä riitä ylläpitämään yhteiskunnan
taloudellisia ja teknisiä perustoimintoja erilaisissa häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa.

- Tämän vuoksi tarvitaan huoltovarmuustyötä, jolla varaudutaan
ylläpitämään yhteiskunnan kriittiset toiminnot mahdollisimman
normaaleina näissä tilanteissa.

- Suomessa huoltovarmuutta varmistetaan yhteistyössä julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Toimiva yhteiskunta ei ole itsestäänselvyys
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Huoltovarmuusorganisaation poolit edistävät ja tukevat 
toimiala- ja toimipaikkakohtaista varautumista alan yrityksissä 
ja yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken.

Elinkeinoelämän varautumistoimikunnat eli ELVAR-
toimikunnat ovat myös osa huoltovarmuusorganisaatiota ja osa 
alueellisen huoltovarmuuden ja varautumisen kokonaisuutta.
Huoltovarmuuden aluetoiminnan tavoitteena on ennen kaikkea, 
että alueen toimintaedellytysten kannalta kriittiset 
alueelliset toiminnot on turvattu erityisesti pitkäkestoisissa 
ja vakavissa häiriötilanteissa eri toimijoiden yhteistyössä.

POOLIT JA ELVAR-TOIMIKUNNAT
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Huoltovarmuusorganisaation poolit määrittelevät onko joku yritys ko. toimialan 
näkökulmasta huoltovarmuuskriittinen.
- Arviointi perustuu yhteistyössä tehtyyn asiantuntija-arvioon, jossa esimerkiksi 

poolisihteeri tapaa yrityksen edustajat ja he keskustelevat sen tuottamista kriittisistä 
toiminnoista, palveluista ja myös asiakassuhteista ja toimitusketjuista.

kriittistä- Huoltovarmuuskriittisyyden määrittelyn lähtökohtana on, että toiminto on 
ja, että sen loppuminen johtaisi merkittävin häiriöihin esimerkiksi 
palveluntuotannossa.

- Arviointi perustuu esim. yrityksen ydintehtävän arviointiin, joka voi tyypillisesti olla 
huoltovarmuuskriittinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä toiminto. Toisaalta taas 
jollain sektorilla huoltovarmuuskriittisiä toimintoja ja sitä kautta yrityksiä kuuluu koko 
ketjuun: maahantuontiin ja siirtoon, tuotantoon, jakeluun ja myyntiin.

MITEN HUOLTOVARMUUSKRIITTISEKSI YRITYKSEKSI?
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Huoltovarmuuden toimialat

o

Alueellinen toiminta

Elintarvikehuolto

Energiahuolto

Finanssiala

Logistiikka

Teollisuus

Terveydenhuolto

Tietoyhteiskunta	

Yksityinen turva-ala	

KOVA-toimikunta

HUOLTOVARMUUDEN 
TOIMIALAT

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/terveydenhuolto
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/kova-toimikunta
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Johanna Terva
Varautumiskoordinaattori, E-S ELVAR-sihteeri 
johdon tuki -yksikkö
0295 021 168

Uudenmaan ELY-keskus,Opastinsilta 12 A, 2.
krs, 00520 Helsinki

KIINNOSTAAKO LIITTYMINEN KANSALLLISEN 
HUOLTOVARMUUDEN RAKENTAJIEN JOUKKOON?



This Small Country Is Now Officially the World’s 
Safest Place to Travel

World Economic Forum, WEF’s
2017 Travel & Tourism Competitiveness Report
April 17, 2017

https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017


18.9.2022 24

Timo Junttila
Kontra-amiraali evp, HHJ 
Timo.junttila@tjuconsulting.fi
Silta-seminaari
Heinola 9.9.2022

TURVALLI STA TULEVAI SUUTTA 
RAKENTAM ASS A

mailto:Timo.junttila@tjuconsulting.fi

