
Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot 
10/2021 Huoltovarmuus ja sen turvaaminen 

covid-19-pandemian aikana
D/1037/04.09.02/2020, 290/54/2020 

Valtiovarainministeriö, 7.6.2021. 
Työ- ja elinkeinoministeriö, 7.6.2021. 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 11.6.2021. 
Liikenne- ja viestintäministeriö, 7.6.2021. 
Puolustusministeriö, 8.6.2021.
Turvallisuuskomitea, 7.6.2021. 
Huoltovarmuuskeskus, 8.6.2021. 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 8.6.2021. 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 7.6.2021.
Luonnonvarakeskus, 8.6.2021.   



  
 

 

 

 

 

 

 

   
   

  
 

 
 

    
   

    
   

       
       

   
   

  
 

  
        

    
     

    
        

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

    
 

 

  

  

  

  

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 
FINANSMINISTERIET 

Lausunto 1 (1) 

VN/28582/2021 

7.6.2021 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Huoltovarmuus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt valtiovarainministeriön lausuntoa 
otsikon asiassa. Valtiovarainministeriöllä ei ole 
tarkastuskertomusluonnokseen huomautettavaa. Alla on kuitenkin pari 
huomiota aiheesta. 

Kuntienkin kannalta erilaisissa hankintasopimuksissa tapahtuva tai 
tapahtumaton varautuminen on tärkeä asia. Valtiovarainministeriön kunta- ja 
aluehallinto-osaston syksyllä 2020 tekemän kuntakyselyn mukaan suuressa 
osassa kuntien sopimuksissa ei ole varautumista koskevia määräyksiä kuin 
harvoin. Havainto on samansuuntainen kuin tarkastuskertomusluonnoksessa 
on tehty. Varautumisen kehittäminen sopimuksissa on tärkeä asia, joka 
toteutuessaan voi aiheuttaa kustannustason nousua sopimuksia tehtäessä. 
Huonoimmillaan kriisin sattuessa kustannukset heikosta varautumisesta 
voivat olla merkittävästi suuremmat kuin riittävästä varautumisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa käsitellään ulkomaisen työvoiman käyttöä 
yritysten työvoiman saannin kannalta. Tarkasteluun voisi liittää myös 
terveysturvallisuusnäkökulman. Pandemian tapauksessa työvoima voi edistää 
tartuntojen ja uusien viruskantojen leviämistä. Näiden seuraukset 
yritysten toimintakykyyn voivat olla arvaamattomat. Raportissa voisi harkita 
tuotavan esiin tarpeen torjua epidemiaa, kun työvoiman saantia turvataan. 

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen 

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen 

 

Valtiovarainministeriö  puh.  0295  16001  (vaihde)  Finansministeriet  tfn  0295  16001  (växel)   

Snellmaninkatu  1  A,  Helsinki  valtiovarainministerio@vm.fi  Snellmansgatan  1  A,  Helsingfors  valtiovarainministerio@vm.fi  

PL  28,  00023  Valtioneuvosto  www.vm.fi  PB  28,  00023  Statsrådet  www.finansministeriet.fi  

 Y-tunnus  0245439-9   FO-nummer 0 245439-9  
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Lausunto 

7.6.2021 VN/15481/2021 
VN/15481/2021-TEM-2 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Viite: VTV:n lausuntopyyntö 24.5.2021 (D/1037/04.09.02/2020, 290/54/2020) 

Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntöön huoltovarmuutta 
koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 24.5.2021 pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriöltä lausuntoa 
huoltovarmuutta koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta. Lausuntopyynnön tarkoituksena on 
kuulla ministeriön näkemykset tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista sekä varmistaa, ettei 
kertomusluonnoksessa ole asia- tai tulkintavirheitä. Kantaa pyydetään ottamaan erityisesti 
kertomusluonnoksessa esitettyihin suosituksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa lausuntonaan 
seuraavaa: 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on suorittanut ajankohtaisen ja kattavan tarkastuksen 
teemasta huoltovarmuus. Tarkastuksessa on yleisen huoltovarmuustoiminnan lisäksi keskitytty 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä logistiikkasektoreihin. VTV:n tarkastuksen tarkoituksena 
on ollut varmistaa Covid-19-pandemian hoidon tietoperustaa ja tuottaa uutta tietoa huoltovarmuuden 
jatkokehittämisen tarpeisiin sekä päätöksentekijöille että huoltovarmuudesta käytännöstä vastaaville 
organisaatioille. 

VTV esittää tarkastuskertomusluonnoksessaan seitsemän suositusta, joihin ministeriö ottaa 
seuraavassa kantaa: 

Suositus 1: Valtioneuvoston tulee varmistaa, että Huoltovarmuusrahaston rooli sekä nopeana 
ensivaiheen rahoittajana että pidempikestoisen huoltovarmuuden kehittämisen rahoittajana turvataan. 
Huoltovarmuusrahaston taloudellisen perustan kestävyyttä on tarpeen seurata. 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa VTV:n näkemyksen huoltovarmuusrahaston roolista. Koronakriisi on 
osoittanut rahaston merkityksen ketteränä ensivaiheen rahoittajana meriliikenteen turvaamisessa 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suovarusteiden hankintojen käynnistämisessä. Ministeriö pitää 
myös tärkeänä, että huoltovarmuusrahaston hyvää maksu- ja reagointivalmiutta pidetään yllä ja että 
huoltovarmuusrahastolla on mahdollisuus nopeisiinkin taloudellisiin toimenpiteisiin huoltovarmuuden 
turvaamiseksi äkillisissä ja yllättävissä tilanteissa. 

Suositus 2: Huoltovarmuuskeskuksen valmiuksia toteuttaa kriisitilanteessa keskeisiä hankintoja tulee 
parantaa siten, että se pystyy tarvittaessa järjestämään riittävän nopeasti hankintojen toteuttamiseen 
tarvittavat henkilö- ja osaamisresurssit. Tämä tehtävä kuuluu Huoltovarmuuskeskukselle sekä työ- ja 
elinkeinoministeriölle, joka vastaa Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että suosituksessa on kyse laajemmasta tarpeesta tarkastella sitä, 
mitkä ovat Huoltovarmuuskeskuksen tehtävät ja velvollisuudet suhteessa hallinnonaloihin ja eri 
viranomaisiin. Esimerkiksi tarkastuskertomuksessa esillä olevat sosiaali- ja terveydenhuollon 
suojavarusteiden hankinnat eivät ole Huoltovarmuuskeskuksen lakisääteinen tehtävä. Koronakriisin 
aikana suojavarustehankinnat ovat perustuneet työ- ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteiseen toimeksiantoon (VN/8194/2020-TEM-1). 

www.tem.fi
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Suositus 3: Huoltovarmuuskeskuksen tulee selkiyttää poolien roolia ja vastuuta poikkeustilanteiden 
hoidossa ja luoda sopimusperusteiset tai vastaavat toimintamallit, joilla yrityksissä oleva osaaminen 
saadaan käyttöön kriisitilanteissa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että Huoltovarmuuskeskus on käynnistänyt syksyllä 2020 erityisen 
kehittämisohjelman, johon sisältyy myös poolitoiminnan kehittäminen. Poolitoiminnan kehittämistä 
edistetään nykyisten vahvuuksien pohjalta. Tavoitteena on yhtenäistää poolitoimintaa (ml. ohjaus, 
rakenne, prosessit ja käytänteet) sekä kehittää mekanismeja ja kyvykkyyksiä toimialat ylittävän 
yhteistyön tehostamiseksi. 

Suositus 4: Vastuuministeriöiden tulee huolehtia, että koronapandemian vaikutukset kriisi- ja 
poikkeustilanteiden hoitoon ja lainsäädäntöön käydään systemaattisesti läpi ja niiden pohjalta havaitut 
kehittämiskohteet lainsäädännössä ja muissa käytänteissä toimeenpannaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että koronapandemian vaikutuksia on selvitetty ja selvitetään 
useassa hankkeessa. Huoltovarmuusneuvoston julkaisi oman analyysinsa koronakriisin vaikutuksista 
huoltovarmuuteen marraskuussa 2020 ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama arviointi 
Huoltovarmuuskeskuksesta julkaistiin 28.5.2021. Näiden lisäksi oikeuskansleri selvitti sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön menettelyjä pandemiatilanteessa tarvittavien 
suojainvarusteiden varastoinnin ja hankinnan ohjauksessa syksyllä 2020 ja 
Onnettomuustutkimuskeskus julkaisee tutkintaselosteensa koronaviruspandemian torjuntatoimista 
ajalla 1.1.-31.7.2020 kesäkuussa 2021. 

Työ- ja elinkeinoministeriö aikoo kehittää valtioneuvoston eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
huoltovarmuuskysymyksissä perustamalla ministeriöiden välisen huoltovarmuuden yhteistyöryhmän. 
Ryhmän toiminnan tavoitteena on tehostaa valtioneuvoston yhteistä varautumista, huoltovarmuuden 
kehittämistä ja varautumistoimien yhteensovittamista. Ryhmä voisi myös pohjustaa lainsäädännön 
uudistamistyötä. 

Suositus 5: Valtioneuvoston, vastuuministeriöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen tulee käydä läpi 
toimialakohtaisten tilannekuvien tuottamiseen liittyvät prosessit ja varmistaa, että pandemian aikana 
muodostuneita hyviä käytäntöjä muun muassa tilannekuvien muodostamiseksi hyödynnetään myös 
normaalioloissa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että Huoltovarmuuskeskuksen tuottamat tilannekuvat eri 
toimialoilta ovat olleet erittäin tärkeitä tiedonlähteitä ja työvälineitä koronakriisin aikana. Tilannekuvien 
merkitys on tunnistettu ja ne koetaan tarpeellisiksi myös muulloin kuin kriisiaikoina. Työ- ja 
elinkeinoministeriö pitää tärkeänä, että toimivia tilannekuvaprosesseja ylläpidetään ja että tilannekuvia 
tuotetaan myös normaalioloissa. Tilannekuvatoiminnan kehittäminen on myös valtioneuvoston 
varautumistyön kehittämisen piirissä. 

Ministeriö toteaa, että Huoltovarmuuskeskuksen uuden strategian mukaisesti yhtenä strategisena 
tavoitteena on tuottaa huoltovarmuuden jatkuvan tilannetietoisuuden ja häiriötilanteiden tilannekuvan 
sidosryhmille. Tilannekuvatyössä Huoltovarmuuskeskus tekee yhteistyötä myös valtioneuvoston 
kanslian kanssa. 

Suositus 6: Sopimusperusteisen varautumisen järjestelmällistä huomioon ottamista on edistettävä 
kaikkien hankintojen valmistelussa. Sopimusperusteisen varautumisen kehittäminen edellyttää 
poikkihallinnollista yhteistyötä ja tehtävään pitäisi osallistua ainakin sosiaali- ja terveysministeriön, työ-
ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön, joka on vastuussa Hankinta-Suomi -ohjelmasta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että suosituksessa on kyse laajemmasta eri viranomaistahojen 
vastuiden määrittelystä. Huoltovarmuuskeskus on koronakriisin aikana toiminut nykyisten säännösten 
ja vastuiden pohjalta, mutta on tarpeen arvioida, tulisiko vastuujärjestelmää kehittää. 

Ministeriö kiinnittää huomiota myös siihen, ettei suosituksessa tarkemmin määritellä, mitä tässä 
yhteydessä tarkoitetaan kaikkien hankintojen valmistelulla. Tarkastuskertomusluonnoksen 
suosituksia edeltävissä kannanotoissa viitataan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
sopimusperusteisessa varautumisessa havaittuihin puutteisiin ja siihen, että jatkossa tulee kiinnittää 
enemmän huomiota yksityisten palveluntuottajien rooliin ja velvollisuuksiin varautumisessa. 

Ministeriö katsoo, että suositusta olisi tarkoituksenmukaista tarkentaa. Tarkoitetaanko suosituksella 
esimerkiksi sitä, että hankintaprosessissa sekä hankintaehtoja ja -sopimuksia laadittaessa olisi 
kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota yksityisen palveluntuottajien velvollisuuksiin huolehtia 
riittävästä varautumisesta poikkeuksellisten olojen ja kriisien varalta. Lisäksi ministeriö ehdottaa, 
suosituksen ilmaisua ”kaikkien hankintojen” avataan tarkemmin. 
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Suositus 7: Julkisen hallinnon toimintoja ulkoistettaessa tulee tehtävissä sopimuksissa huomioida 
nykyistä systemaattisemmin myös huoltovarmuusvelvoitteet. 

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että viestinnällä ja tiedon jakamisella paikallis- ja aluetason julkisille 
toimijoille voidaan osaltaan tehostaa huoltovarmuusvelvoitteiden huomioimista julkisen hallinnon 
toimintoja ulkoistettaessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön huomiot VTV:n kannanottoihin  

Ensimmäisessä kannanotossa todetaan, että julkinen sektori on varautunut ensisijaisesti sotilaalliseen 
uhkaan ja pienimuotoisempiin, lyhytkestoisempiin kriiseihin, kuten suuronnettomuuksiin. Työ- ja 
elinkeinoministeriö katsoo, ettei tilanne ole aivan tällainen. Huoltovarmuuden turvaamisesta 
annetussa laissa (1390/1992) määritellään huoltovarmuuden käsite ja siinäkin ajatuksena on siirtää 
ajattelu poikkeusoloista lähemmäs normaaliolojen vakavia häiriöitä. Lisäksi esimerkiksi Yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia ottaa huomioon varautumisessa koko laajan kirjon erilaisia uhkia. 

Kolmannessa kannanotossa todetaan, että huoltovarmuus liitetään yleensä erilaisten kriittisten 
tarvikkeiden tai materiaalin varastointiin ja saatavuuden varmistamiseen. Covid-19-pandemian aikana 
keskiöön ovat nousseet avainalojen henkilöstöön ja inhimillisiin voimavaroihin liittyvät riskit. Työ- ja 
elinkeinoministeriö toteaa, että huoltovarmuustoiminnassa on ollut jo pidempään huomio kriittisten 
järjestelmien jatkuvuuden hallinnassa. Materiaalisella varautumisella on toki edelleen tärkeä rooli. 
Valtioneuvosto on linjannut päätöksessään huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018), että 
huoltovarmuustoiminnan painopistettä suunnataan lisääntyvästi kriittisen infrastruktuurin 
toimintakyvyn varmistamiseen materiaalisen varautumisen lisäksi. 

Kuudennessa kannanotossa todetaan, että pandemia on nostanut huoltovarmuuteen liittyvän työn 
arvostusta. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää tärkeänä, että huoltovarmuustyöstä on tullut entistä 
näkyvämpää ja kiinnostavampaa, koska huoltovarmuudesta huolehtiminen kuuluu kaikille. Suomessa 
on hyvä huoltovarmuustyön kulttuuri, jolle on tunnusomaista pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, 
joustavuus, hyväksyttävyys ja kustannustehokkuus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön muut huomiot tarkastuskertomusluonnokseen  

Kertomusluonnoksessa (s. 14-15) käsitellään EU:n valtiontukisääntelyyn liittyviä kysymyksiä. Siinä 
todetaan muun muassa, että ”Julkisen palveluvelvoitteen antamisen etuna on, se että se ei vaadi 
ennakkoilmoituksen tekemistä. Tällaiseen velvoitteeseen perustuva elinkeinotoiminnan julkinen 
tukeminen voidaan toteuttaa nopeasti.” 

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että edellä mainittua kohtaa tulisi täsmentää. Teksti antaa tällä 
hetkellä virheellisen kuvan julkisen palvelun velvoitteen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn. Kohtaa 
olisi hyvä täsmentää siten, että jos julkisen palvelun velvoitteen tukemiseksi myönnettävä korvaus 
täyttää ns. Altmark kriteeristön, se ei ole lainkaan valtiontukea, eikä siihen tällöin sovelleta EU:n 
valtiontukisääntelyn menettelytapasääntöjä kuten ilmoittamisvelvollisuutta. Jos valtiontukea sisältävä 
julkisen palveluvelvoitteen järjestely täyttää ns. komission SGEI päätöksen (2012/21/EU) ehdot, sitä 
ei tarvitse etukäteen ilmoittaa komissiolle, vaan järjestelystä ja siihen myönnettävästä tuesta 
raportoidaan ainoastaan jälkikäteen määräajoin komissiolle. 

Kertomusluonnoksen tilannekuvatyötä koskevassa kannanotossa (s. 5) todetaan: ”Suomessa ei 
ennen pandemiaa ollut kansallista tilannekuvaa siitä, mitä tarvikkeita maan rajojen sisällä on.” 
Virkkeessä ei tarkemmin kuvata, mitä tarvikkeilla tässä tarkoitetaan. Esimerkiksi energiatoimialalla 
kyseistä ongelmaa ei ole tunnistettu, vaan polttoaineiden, erityisesti tuontipolttoaineiden, osalta 
Suomessa on hyvin tarkka kuva varastojen määrästä. Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa, että edellä 
mainittua kohtaa täsmennetään ”tarvike” -sanan osalta. 

Kertomusluonnoksessa (s. 45) todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole antanut 
huoltovarmuusrahastoa koskevaa vuosittaista tilinpäätöskannanottoa. Ministeriö toteaa, että 
talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 66i §:n mukaan ministeriön on annettava vuosittain 
viimeistään varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun 15 päivänä perusteltu kannanotto hallinnonalansa 
kirjanpitoyksikön ja valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja siitä 
annettu valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus1 ja muut kirjanpitoyksikön tai 
talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat 
selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee vuosittain 
verkkosivuillaan koonnin tilinpäätöskannanotoista. 
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Työ- ja elinkeinoministeriö laatii tilinpäätöskannanoton vuosittain myös 
Huoltovarmuuskeskuksen/huoltovarmuusrahaston tilinpäätöksestä ja toiminnasta edellä mainitun lain 
edellyttämällä tavalla. Huoltovarmuuskeskuksen/huoltovarmuusrahaston tilinpäätös ja 
toimintakertomus on turvaluokiteltu asiakirja (TL IV), mikä johtaa siihen, että myös ministeriön 
tilinpäätöskannanotto on ollut turvaluokiteltu (TL IV). Näin ollen kyseistä kannanottoa ei ole julkaistu 
ministeriön verkkosivuilla. 

Kertomusluonnoksessa (s. 48) todetaan, että sairaanhoitopiirien, Huoltovarmuuskeskuksen ja työ- ja 
elinkeinoministeriön roolit kotimaisen valmistuksen ylläpitämiseksi kriisin jälkeen kaipaavat kuitenkin 
selkiyttämistä. Työ- ja elinkeinoministeriö pitää kysymystä tärkeänä. Ministeriö kuitenkin toteaa, että 
tällaisen tarkastelun lähtökohtana tulee olla, että kukin sektori vastaa ensisijaisesti itse omasta 
varautumisestaan. 

Osastopäällikkö, ylijohtaja Antti Neimala 

Neuvotteleva virkamies Henri Backman 

 
Jakelu  Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV  

 
Tiedoksi  Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV, Teemu Kalijärvi  

TEM HEHA Henkilöstö- ja hallintoyksikkö, Kari Klemm  
TEM TTM Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto, Antti Neimala  
TEM TTM TMK Toimivat markkinat, Pertti Hämäläinen  
TEM TTM TMK Toimivat markkinat, Eeva Vahtera  

 



LAUSUNTO 1(1) 
11.6.2021 VN/28582/2020 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 

Tarkastuskertomusluonnos Huoltovarmuus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto pyytää lausuntoa luonnoksesta huoltovarmuuden 

tarkastuskertomuksesta. Lausuntopyynnön tarkoituksena on kuulla näkemys tarkastuksen 

havainnoista ja kannanotoista sekä varmistaa, että kertomusluonnoksessa ei ole asia- tai 

tulkintavirheitä. Valtiontalouden tarkastusvirasto pyytää ottamaan kantaa erityisesti 

kertomusluonnoksessa esitettyihin suosituksiin ja pyytää myös ilmoittamaan, mikäli luonnoksessa 

on ministeriön mielestä salassa pidettäviä yksityiskohtia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan tarkastuskertomusluonnoksessa on esitetty 

Covid-19 pandemian keskeiset havainnot huoltovarmuuteen liittyen kattavasti. Luonnoksessa ei ole 

tunnistettu asia- tai tulkintavirheitä ainakaan keskeisissä asioissa. Luonnoksessa keskeiset 

kehittämistarpeet on nostettu luonnoksessa hyvin esille. Lisäksi VTV:n muistiossa on kuvattu 

asioiden taustoja yksityiskohtaisemmin. 

Tarkastusviraston alustavissa seitsemässä suosituksessa on huomioitu eri hallinnonalojen tarvittava 

yhteistyö ja keskeiset kehittämistarpeet. Sosiaali- ja terveydenhuollossa jo aloitetut 

kehittämistoimenpiteet, kuten esimerkiksi uudet säädökset valtakunnalliseen valmiussuunnitteluun 

ja tilannekuvan luomiseen, ovat myös jo hyvin luonnoksessa huomioitu. STM esittää harkittavaksi, 

että voiko tarkastusviraston havaintojen perusteella nostaa esiin suosituksiksi tarpeen koordinoida 

valtakunnallisesti hallinnonalojen kehittämistä tilannekuvan kokoamisessa ja kriisijohtamisessa. 

Luonnoksessa ei ole ministeriön mielestä salassa pidettäviä yksityiskohtia. 

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila 

Erityisasiantuntija, Lasse Ilkka 

valmiusjohtajan sijainen 

SOSIA A LI- J A T ERVE YS MIN I STER IÖ 
Meritullinkatu 8, Helsinki | PL 33, 00023 Valtioneuvosto | 0295 16001, stm.fi, @STM_Uutiset 



 
 

 
 

     
      

      

     

     

 

  

 
 

 

   
 

   
 

    
    

     
  

 
   

  

   

     
    

 
       

  
     

 
  

   
    

   
       

    
 

       
       

    
  

 
   

   
 

   
 

 
     

    
  

   

   

   

   

   

• ,. T T LIIKENNE- JA 
l.1f. • VIESTINTÄMINISTERIÖ 
KOO 

Lausunto 1(2) 

VN/28582/2020 

Ellonen 7.6.2021 

VTV:n lausuntopyyntö VN/28582/2020-SAAP-4 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö huoltovarmuutta käsittelevästä 
tarkastuskertomusluonnoksesta 

Tausta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa huoltovarmuutta 
käsittelevästä tarkastuskertomusluonnoksesta 24.5.2021 
(D/1037/04.09.02/2020, 290/54/2020). 

Tarkastuskertomusluonnos ei ole julkisuuslain (621/1999) 6 ja 9 §:n 
perusteella toistaiseksi julkinen asiakirja. Tarkastuskertomusluonnos tulee 
julkiseksi asiakirjaksi, kun tarkastusvirasto on antanut asiaa koskevan 
lopullisen tarkastuskertomuksen. 

Lausunto pyydetään lähettämään 8.6.2020 mennessä osoitteeseen 
kirjaamo@vtv.fi. 

Liikenne- ja viestintäministeriön kommentit 

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kiittää mahdollisuudesta lausua 
luonnoksesta huoltovarmuutta käsitteleväksi tarkastuskertomukseksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää tärkeänä, että koronapandemian 
Valtiontalouden tarkastusvirasto vahvistaa covid-19-pandemian hoidon 
tietoperustaa ja tuottaa uutta tietoa huoltovarmuuden jatkokehittämisen. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa on todettu, että EU:n 
valtiontukisäännökset ovat mahdollistaneet yritysten huoltovarmuuteen 
liittyvän välttämättömän tukemisen pandemian aikana. 
Tarkastuskertomusluonnoksessa on edelleen todettu eräitä haasteita 
valtiontukien myöntämiseen liittyen. Lisäksi on todettu, että EU:n 
valtiontukisäännöksissä ei tunneta huoltovarmuuden käsitettä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tuoda esille, että kaikkien 
tukimuotojen osalta EU:n valtiontukisääntely ei ole aivan yksiselitteistä. On 
syytä huomata, että valtiotukien myöntämisen perusteet eivät rajaudu 
ainoastaan huoltovarmuuden turvaamiseen. 

Tarkastuskertomusluonnoksen sivulla 27 on nostettu esille kysymys 
omistuksen mahdollisista vaikutuksista poikkeusoloissa: Miten 
ulkomaalaisomistuksessa olevat alukset ovat valmiita hoitamaan Suomelle 
elintärkeitä merikuljetuksia poikkeustilanteissa? Mikäli tällainen vaikutus 
on, huoltovarmuuden turvaaminen vain valtiontukia hyödyntämällä on 
lähtökohdin jännitteinen EU:n valtiontukisääntelyn kansalaisuuteen 
perustuvan syrjimättömyyden periaatteen kanssa. Tässä tapauksessa 
valtiontukien lisäksi tarvittaisiin myös muita keinoja huoltovarmuuskriittisen 
meriliikenteen turvaamiseksi. 

Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 

Eteläesplanadi 16 PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 

Helsinki 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@lvm.fi 

mailto:kirjaamo@lvm.fi
mailto:etunimi.sukunimi@lvm.fi
www.lvm.fi
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D/1037/04.09.02/2020 

 

Puolustusministeriön lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta 

huoltovarmuudesta 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt puolustusministeriön lausuntoa otsikon 

asiassa. Lausuntopyynnössään valtiotalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausunnon-

antajia ottamaan kantaa erityisesti kertomusluonnoksessa esitettyihin suosituksiin. 

Edellä mainittu huomioiden puolustusministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa. 

Puolustusministeriö yhtyy pääosin kertomuksen havaintoihin sekä suosituksiin. Covid-

19-pandemia on ollut mittaluokaltaan poikkeuksellinen kriisi. Voidaan arvioida, että ko-

konaisuutena huoltovarmuuden turvaamisessa on onnistuttu vähintäänkin kohtuullises-

ti. Suurimmat haasteet ovat ilmenneet kriisin alkuvaiheessa erityisesti suojavarusteiden 

hankinnoissa, kun tarvikkeiden kysyntä ylitti maailmanlaajuisesti tarjonnan. Puolus-

tusministeriö pitää tärkeänä, että terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä lääk-

keiden annostelussa tarvittavien välineiden varastointia koskevia järjestelyjä arvioidaan 

kriisistä saatujen kokemusten perusteella ja pitää hyvänä, että näiden velvoitevaras-

tointia koskevan sääntelyn tarvetta selvitetään. 

Tarkastusvirasto kiinnittää kertomuksessaan huomiota huoltovarmuusrahastoon rooliin 

erityisesti nopeaa rahoitusta vaativissa kriiseissä ja hankkeissa (suositus 1). Puolus-

tusministeriö yhtyy kertomuksessa esitettyyn näkemykseen siitä, että Huoltovarmuus-

rahaston rooli erityisesti nopeana ensivaiheen rahoittajana, mutta myös pidempikestoi-

sen huoltovarmuuden kehittämisen rahoittajana, tulee myös jatkossa turvata. 

Huoltovarmuuskeskuksen valmius nopeaan, tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen 

hankintatoimintaan kriisitilanteissa edellyttää riittäviä henkilö- ja osaamisresursseja 

(suositus 2). Näitä resursseja tulee ensisijaisesti olla Huoltovarmuuskeskuksessa. Li-

säksi on kuitenkin luotava sellaiset järjestelyt, jotka mahdollistavat ulkopuolisten re-

surssien hyödyntämisen nopeasti ja joustavasti kriisitilanteissa. 

Tarkastuskertomuksessa esitetään, että koronapandemian vaikutukset kriisi- ja poik-

keustilanteiden hoitoon ja lainsäädäntöön käydään vastuuministeriöiden johdolla sys-

temaattisesti läpi (suositus 4). Puolustusministeriö pitää suositusta kannatettavana ja 

on osaltaan valmis osallistumaan työhön.  

Kertomuksessa esitetään, että poolien roolia ja vastuita poikkeustilanteissa selkiytetään 

(suositus 3). Lisäksi todetaan, että toimialakohtaisten tilannekuvien tuottamiseen liitty-

vät prosessit tulee käydä läpi ja varmistaa, että pandemian aikana muodostuneita hy-

viä käytäntöjä muun muassa tilannekuvien muodostamiseksi hyödynnetään myös nor-

maalioloissa (suositus 5). Sotilaallisen huoltovarmuuden osalta MILPOOLI on keskeinen 

toimija. Se on pitänyt kuukausittaista tilannekuvaa koko pandemian ajalta ja tuottanut 

hyödyllistä tietoa muun ohella puolustussektorin yritysten tilanteesta ja haasteista pan-

demian aikana. Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että ajantasainen tilannekuva on 

käytössä myös normaalioloissa. Tilannekuvan päivitystahtia tulee myös voida jousta-

vasti muuttaa kulloisenkin tarpeen mukaan. 
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Tarkastuskertomuksen mukaan julkisen hallinnon toimintoja ulkoistettaessa tulee teh-

tävissä sopimuksissa huomioida nykyistä systemaattisemmin myös huoltovarmuusvel-

voitteet (suositus 7). Tältä osin puolustusministeriö toteaa, että materiaaliseen varau-

tumiseen ja yksityistämiskehitykseen liittyvät haasteet koskevat yhtä lailla puolustus-

sektoria, vaikka kertomuksessa tarkastelun pääpaino on ollut terveydenhuollon järjes-

telyillä. Erityisen olennaista edellä mainitussa kehityskuluissa on varmistaa riittävässä 

määrin sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen; kyky käyttää kriittisiä järjestelmiä 

tulee säilyä kaikissa olosuhteissa. 

Tarkastuskertomuksen painopiste on covid-19-pandemiassa, joka on luonteeltaan sivii-

likriisi. Puolustusminiteriö pitää tärkeänä, että uusien uhkien ohella myös jatkossa on 

syytä varautua perinteisempään perinteiseen sotilaalliseen uhkaan ja pyrkiä varmista-

maan sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Sotilaallisen huolto-

varmuuden turvaaminen edellyttää kykyä kohdata yllättäviä ja nopeasti nousevia krii-

sejä. Kyse on kuitenkin myös pitkän aikajänteen toiminnasta, jossa oleellista on pystyä 

turvaamaan Suomen puolustuksen kriittisten järjestelmien toimivuus sekä niitä tuke-

vien teknologioiden saatavuus ja käytettävyys kaikissa olosuhteissa. Tältä osin puolus-

tusministeriö korostaa myös tarkastuskertomuksessa mainittua tarvetta pyrkiä yhä 

enenevässä määrin huomioimaan kriiseissä materiaalitoimituksiin liittyvien riskien osal-

ta myös henkilöriskit. Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaamisessa osaamisen merki-

tyksen voidaan katsoa viime vuosina lisääntyneen merkittävästi muun ohella nopean 

digitalisoitumiskehityksen myötä. 

Puolustusministeriö katsoo, että vaikka tarkastuskertomus koskee nimenomaan covid-

19-pandemiaa, tulisi kokonaisuudessa antaa riittävä kuva myös sotilaalliseen uhkaan 

varautumisen ja yhteiskunnan kokonaisvarautumisen merkityksestä yleisesti kriisissä 

kuin kriisissä. Tältä osin asian arviointi jää tarkastuskertomuksessa puutteelliseksi.  

Covid-19-pandemian yhteydessä ollaan Puolustusvoimien virka-apua käytetty erityisesti 

henkilöstövoimavaroja koskevaa huoltovarmuuden puutetta täydentämään muun ohella 

Uudenmaan liikkumisrajoitusten valvonnan, terveydenhuollolle annetun koronajäljitys-

avun sekä maskien puhdistusjärjestelyjen muodossa. Tältä osin toimivan viranomaisyh-

teistyön voidaan katsoa tuoneen merkittävää lisäarvoa kriisin hoitamiseen. 

Muilta osin puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa tarkastuskertomukseen. 

 

 

Kansliapäällikkö   Jukka Juusti 

 

 

 

Yksikön johtaja  Tarja Jaakkola 
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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksesta 

huoltovarmuuden tilasta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Turvallisuuskomitean sihteeristön lausun-

toa otsikon asiassa. Tarkastuskertomuksen aiheena oli huoltovarmuus ja sen turvaami-

nen covid-19-pandemian aikana. Turvallisuuskomitean sihteeristö katsoo, että kertomus-

luonnos on asianmukaisesti laadittu. Kertomusluonnoksen havainnot tukevat 2021 to-

teutetussa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystarpeiden kartoituksessa sekä Yh-

teiskunnan turvallisuusraportissa 2020 esille nousseita asioita. 

Hallitus on antanut 12.5.2021 Turvallisuuskomitealle tehtäväksi päivittää Yhteiskunnan 

turvallisuusstrategian 2022 syksyyn mennessä. Raportin havainnot ja suositukset tuovat 

lisäarvoa strategiatyöhön.  

Sihteeristö esittää lausunnossaan VTV:n käyttöön eräitä näkökulmia, joita voisi vielä jat-

kotyössä tarkastella. 

Tarkastusviraston laatimat alustavat suositukset ovat Turvallisuuskomitean sihteeristön 

mielestä perusteltuja ja kannatettavia. Suositusten muotoiluja voisi vielä täsmentää ja 

vastuunjakoa selkeyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Kolmannen suosituksen mukaan Huoltovarmuuskeskuksen tulee selkiyttää poolien roolia 

ja vastuuta poikkeustilanteiden hoidossa ja luoda sopimusperusteiset tai vastaavat toi-

mintamallit, joilla yrityksissä oleva osaaminen saadaan käyttöön kriisitilanteissa. Turval-

lisuuskomitean sihteeristön näkemyksen mukaan kyseeseen voi tulla myös laajemmin eri 

ministeriöiden hallinnonaloille ulottuva suositus, sekä mahdollisesti jopa täsmennystar-

peita lainsäädäntöön. 

Neljännen suosituksen mukaan Vastuuministeriöiden tulee huolehtia, että koronapande-

mian vaikutukset kriisi- ja poikkeustilanteiden hoitoon ja lainsäädäntöön käydään syste-

maattisesti läpi ja niiden pohjalta havaitut kehittämiskohteet lainsäädännössä ja muissa 

käytänteissä toimeenpannaan. Turvallisuuskomitean sihteeristön mukaan myös Yhteis-

kunnan turvallisuusstrategian uudistamisella on merkitystä suosituksen toimeenpanon 

kannalta. 

Sihteeristö katsoo, että erityisesti seitsemäs suositus vaikuttaa hyvin perustellulta, mutta 

kaipaa muotoilultaan täsmentämistä: Julkisen hallinnon toimintoja ulkoistettaessa tulee 

tehtävissä sopimuksissa huomioida nykyistä systemaattisemmin myös huoltovarmuus-

velvoitteet. Julkisia tehtäviä ulkoistettaessa on usein tarpeen myös säätää asiasta lailla. 

Näin ollen voisi täsmentää, että julkisia tehtäviä ulkoistettaessa olisi valmistelussa sys-

temaattisesti otettava huomioon huoltovarmuuden tarpeet, joko sopimuksin, lainsäädän-

nöllisin toimin tai muutoin. Julkisen hallintotehtävän hoitamisesta on jo perustuslain mu-

kaan säädettävä lailla, eikä merkittävää julkista hallintotehtävää saisi ollenkaan ulkoistaa 

(PL 124 §, merkittävän julkisen vallan käyttö). 
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Turvallisuuskomitean sihteeristö esittää seuraavia yksittäisiä huomioita luonnokseen ja 

sen rakenteeseen harkittavaksi edelleen työstettäväksi: 

Luonnoksen s. 2 todetaan, että Huoltovarmuuden turvaaminen ja kriisitilanteisiin varau-

tuminen ovat monien valtion viranomaisten, muun julkisen sektorin, yksityisen sektorin 

ja kansalaisten vastuulla. Huoltovarmuuden kehittämisen ja ylläpidon kokonaiskustan-

nuksia ei siten ole mahdollista esittää tarkasti. Edes valtioneuvoston asettamien huolto-

varmuuden tavoitteiden tai Yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja siihen liittyvien huol-

tovarmuuteen liittyvien toimien toteuttamisen kustannuksia ei seurata valtionhallinnossa 

järjestelmällisesti.  

Luonnoksen s. 10 todetaan kuitenkin, että Huoltovarmuuden turvaamisen kustannukset 

jakautuvat yhteiskunnassa sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoiden sekä kansa-

laisten kesken. Siten huoltovarmuuden kustannuksia ei ole mahdollista esittää yksiselit-

teisesti. 

Jää epäselväksi, onko kustannuksia tarkastuskertomuksen mukaan tarve tarkemmin 

seurata, vai eikö niitä ole mahdollista tarkemmin seurata. 

Luonnoksen s. 24 todetaan, että Sopimusperusteisen varautumisen vaihtoehto on se, 

että huoltovarmuuden kannalta tärkeille yrityksille asetetaan lainsäädännössä velvoit-

teita. Komissio julkaisi 16.12.2020 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston di-

rektiiviksi kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä (COM (2020) 829 final). Tämän niin 

sanotun CER-direktiiviehdotukseen (Critical Entities Resilience Directive) mukaan yhteis-

kunnan kriittisiä toimintoja toteuttaville yrityksille asetettaisiin lainsäädännöllisiä velvoit-

teita. Direktiiviehdotuksen toteutuminen voi merkitä siirtymistä sopimusperusteisesta 

varautumisesta sääntelypohjaiseen varautumiseen. 

Luonnoksessa ei tältä osin oteta huomioon, ettei kansallinen turvallisuus ja maanpuolus-

tus kuulu EU:n perustamissopimuksen SEU 4(2) artiklan mukaiseen toimialaan. Huolto-

varmuutta koskevat kysymykset kuuluvat monin osin kansallisen suvereniteetin ydinalu-

eelle, mitä ei tuoda esiin CER-direktiiviehdotuksen merkitystä arvioitaessa. Kansallisen 

lainsäädäntövallan merkitystä asiassa voisi enemmän korostaa.  

Raporttiluonnoksen mukaan julkinen sektori on varautunut ensisijaisesti sotilaalliseen 

uhkaan ja pienimuotoisempiin kriiseihin (s. 28, kappale 3.3). Sotilaalliseen kriisiin varau-

tumisen kokonaisuutta ja sen tuomaa lisäarvoa suomalaiselle huoltovarmuudelle ei ole 

kuitenkaan arvioitu ollenkaan luonnoksessa. Luonnoksessa mainitaan esimerkiksi unionin 

pelastuspalvelumekansimi ja muu EU-lähtöinen huoltovarmuuteen liittyvä sääntelyke-

hikko tässä asiayhteydessä, mikä ei anna kuvaa kansallisen lainsäädäntövallan ydinalu-

eelle kuuluvasta varautumisesta sotilaalliseen kriisiin. Turvallisuuskomitean sihteeristö 

katsoo, että jatkossakin on erittäin tärkeää varautua muuttuvan turvallisuusympäristön 

ja uusien uhkien lisäksi perinteiseen sotilaalliseen uhkaan huoltovarmuuden osa-alueella. 

EU:n ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä myöskään unohtamatta. 

Luonnoksen s. 28 on todettu, että ”Kansallinen riskiarvio ei kuitenkaan ole johtanut konk-

reettisiin toimenpiteisiin, joilla pandemian aikaiset toimet olisi varmistettu.” Yhteiskun-

nan turvallisuusstrategian päivitystyössä huomioidaan asia hallinnonalojen strategisten 

tehtävien tarkastamisen kautta. 

Asiassa tarpeen vaatiessa lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Teija Pellikainen 

(teija.pellikainen@turvallisuuskomitea.fi, 02951 40606). 

mailto:teija.pellikainen@turvallisuuskomitea.fi
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Valtiontalouden tarkastusvirasto Lausunto 

8.6.2021 278/33/2021 

VTV:n lausuntopyyntö 24.5.2021, D/1037/04.09.02/2020, 290/54/2020 

Huoltovarmuuskeskuksen lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston huoltovarmuutta koskevan 

tarkastuskertomusluonnoksen johdosta 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on 24.5.2021 lähettänyt Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) 

luonnoksen tarkastuskertomukseksi ja pyytänyt antamaan siitä lausunnon. Lausuntopyynnössä on 

pyydetty näkemystä tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista sekä kiinnittämään huomiota 

mahdollisiin asia- tai tulkintavirheisiin. Lisäksi lausunnossa on pyydetty ottamaan kantaa kerto-

musluonnoksessa esitettyihin suosituksiin ja mahdollisiin salassa pidettäviin yksityiskohtiin. 

Lausuntonaan HVK toteaa, että tarkastuskertomuksen alustavat suositukset ja kertomuksen pää-

asialliset havainnot ovat perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia. HVK:n näkemyksen mukaan tarkas-

tuskertomus kuvastaa pääosin huoltovarmuuden tilaa hyvin ja todellisuutta vastaavasti sekä eri 

toimijoiden näkemykset kattavasti huomioiden. HVK kuitenkin toteaa, että joiltain osin tarkastus-

kertomukseen sisältyy pieniä epätarkkuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia mm. muiden lausunnonan-

tajien kertomuksissa, mutta lopputuloksen kannalta näitä ei ole välttämätöntä nostaa tässä lau-

sunnossa erikseen esiin. 

Tarkastuskertomusluonnos ei HVK:n näkemyksen mukaan sisällä salassa pidettäviä tietoja. Kui-

tenkin jotkut tarkastuskertomusluonnoksen lähdeaineistoista ovat salassa pidettäviä, joten tieto 

lähdeaineiston salassapidosta olisi hyvä merkitä lopulliseen kertomukseen. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa esitettyjen suositusten osalta HVK lausuu, että ensimmäisessä 

suosituksessa esitetty näkemys Huoltovarmuusrahaston roolin turvaamisesta on tärkeä ja rahas-

ton mukautumiskyky niin akuuteissa huoltovarmuuden kriiseissä kuin pitkäjänteisessä huoltovar-

muustyössä tulee huomioida jatkossakin. Lisäksi HVK toteaa, että rahaston mahdollinen kehittä-

minen on perusteltua rakentaa sen nykyisten rakenteiden ja vahvuuksien perustalle. 

Toisen suosituksen osalta HVK kiinnittää huomiota siihen, että kriisitilanteiden yllättävät hankin-

nat, kuten esimerkiksi Covid-19-pandemian aikainen suojavarustehankintatehtävä, eivät kuulu 

HVK:n tavanomaisiin tehtäviin, vaan niissä on kyse erityistehtävästä, joka perustuu (ohjaavan) 

ministeriön toimeksiantoon. 

Kolmannessa suosituksessa esiintuotu poolien poikkeusolojen roolin, vastuiden ja toimintamal-

lien selkiyttäminen on tunnistettu myös HVK:n strategian painopisteenä. Poolitoiminnan ja sidos-

ryhmäyhteistyön kehittämiskokonaissuutta viedään eteenpäin osana HVK:n jo käynnissä olevaa 

kehittämisohjelmaa. Lisäksi viidennessä suosituksessa korostettu tilannekuvatyön jatkaminen 
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myös normaalioloissa on HVK:n strategiassa tunnistettu yhdeksi HVK:n kriittiseksi kyvykkyydeksi 

mm. riskienhallinnan ja analyysityön ohella.

Yllä esitettyjen havaintojen lisäksi HVK haluaa kiinnittää VTV:n huomion tiettyihin tarkastuskerto-

musluonnoksen kohtiin, jotka HVK:n näkemyksen mukaan tulisi kertomuksen lopullisessa versi-

ossa muotoilla uudelleen mahdollisten väärien tulkintojen ja asiavirheiden välttämiseksi. Seuraa-

vassa on nostettu esiin näitä kertomusluonnoksen kohtia, minkä jälkeen on tuotu esiin HVK:n 

kommentit, näkemykset ja mahdolliset muutosehdotukset kursivoidulla tekstillä. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 4 todetaan: 

”EU:n valtiontukisäännökset ovat mahdollistaneet yritysten huoltovarmuuteen liittyvän välttä-

mättömän tukemisen pandemian aikana.” 

HVK:n osalta on tarkennettava, että HVK:n matkustaja-autolauttavarustamoille ke-

väällä 2020 asettama julkisen palvelun velvoite ja sen perusteella maksetun korvauk-

sen käsittely on edelleen vireillä EU:n komissiossa. Näin ollen tarkastuskertomusluon-

noksen toteamus siitä, että EU:n valtiontukisäännökset ovat mahdollistaneet yritysten 

tukemisen ei tällä hetkellä täysin pidä paikkaansa HVK:n osalta, koska merikuljetusten 

valtiontukiarviointi on vielä kesken. Tämän vuoksi tarkastuskertomuksen toteamusta 

voisi mahdollisesti tarkentaa/muotoilla uudelleen. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 11 todetaan: 

”Tarkastuksen aikana on ollut käynnissä työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Huoltovarmuuskes-

kuksen arviointi (toteuttajana Vaasan yliopiston johtama konsortio), joka julkaistiin toukokuussa 

2021. Huoltovarmuusneuvosto arvioi Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa vuoden 2020 lopulla. 

Huoltovarmuuskeskuksen keväällä 2020 tekemistä suojavarustehankinnoista oli käynnissä poliisin 

esitutkinta. Lisäksi valtioneuvosto asetti 3.9.2020 Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhtey-

teen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään covid-19-pandemiasta johtuneita toimia Suo-

messa. Pandemian hoitoon Suomessa liittyvät selvitykset on pyritty huomioimaan tarkastuksen 

toteutuksen aikana ja mahdollisia päällekkäisyyksiä on vältetty mahdollisuuksien mukaan.” 

Yllä listattujen selvitysten lisäksi HVK kiinnittää VTV:n huomiota oikeuskanslerin 

4.12.2020 antamaan päätökseen sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinomi-

nisteriön menettelyistä pandemiatilanteessa tarvittavien suojainvarusteiden varas-

toinnin ja hankinnan ohjauksessa (OKV/155/70/2020). Kyseisessä päätöksessä oikeus-

kansleri ottaa kantaa mm. ministeriöiden menettelyyn ja tehtävänjakoon HVK:lle an-

netussa suojavarustehankintatehtävässä, joten kyseisen päätöksen huomioiminen tar-

kastuskertomuksessa saattaisi olla perusteltua. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 14 todetaan: 

”Eräs käytännön haaste valtiontukia hyväksyttäessä on se, että EU:n valtiontukisäännöksissä ei 

tunneta huoltovarmuuden käsitettä. Huoltovarmuus on komission kanssa neuvoteltaessa pystyt-

tävä yhdistämään EU:n sääntelyssä tunnettuihin oikeudellisiin argumentteihin” 

Tämä on erittäin tärkeä huomio ja sama haaste on tunnistettu myös HVK:ssa. Ottaen 

huomioon HVK:n lakisääteisen tehtävän huoltovarmuuden turvaamisesta ja käytän-

nön mahdollisuudet kriittisten huoltovarmuushankkeiden rahoittamiseksi valtiontuki-

sääntöjen näkökulmasta, tätä havaintoa voisi olla syytä korostaa myös tarkastusker-

tomuksen suosituksissa. 
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Tarkastuskertomusluonnoksen s. 17 todetaan: 

”Sairaanhoitopiirien kuntayhtymillä on lääkkeitä ja materiaaleja, jotka eivät kuulu 

velvoitevarastointilain piiriin. Niiden varmuusvarastointi ei perustu lainsäädäntöön, vaan 
Huoltovarmuuskeskuksen kanssa tehtyyn varmuusvarastointisopimukseen.” 

On totta, että sairaanhoitopiirien varastoihin varmuusvarastoidut materiaalit eivät ole 

varastoitu velvoitevarastointilainsäädännön nojalla. Kyseiset varastot ovat varmuus-

varastoja, ja varmuusvarastointi perustuu huoltovarmuuden turvaamisesta annettuun 

lakiin (3 § 1 momentti ja 6 § 1 momentin 5 kohta). Näin ollen toteamus, että varmuus-

varastointi ei perustuisi lakiin, on harhaanjohtava ja HVK katsoo, että tarkastuskerto-

musluonnoksen kyseinen kohta tulisi muotoilla uudelleen väärinkäsitysten välttä-

miseksi. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 19 todetaan: 

”Myös tarjoajien taustatietojen selvittäminen oli hankalaa. Huoltovarmuuskeskuksella ei ollut

oikeutta saada tietoja esimerkiksi verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköltä, koska sitä

ei pidetty viranomaisena.” 

Tämä tarkastuskertomusluonnokseen nostettu havainto on yksittäistapaus, jossa on 

HVK:n käsityksen mukaan kyse yksittäisen verohallinnon virkamiehen tulkinnasta 

HVK:n viranomaisstatuksesta. HVK:n näkökulmasta tämä ei ole sellainen epäkohta,

joka tulisi erikseen nostaa esiin tarkastuskertomuksessa. Tarjoajien taustatietojen sel-

vittämiseen ei suojainhankintojen alkuvaiheessa ollut kehittynyt systemaattista toi-

mintatapaa, sillä tällainen laajamittainen hankintatoimi oli HVK:lle uusi ja yllättävä 
tehtävä. Toiminnan vakiintuessa noudatettavat käytännöt selkiytyivät ja myös toimit-

tajien taustatietojen selvittäminen rutinoitui. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 19–20 todetaan: 

”Hankintojen toteuttamiseksi Huoltovarmuuskeskukseen perustettiin huhtikuussa 2020 sosiaali-ja 

terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisellä toimeksiannolla suojainhankin-

tayksikkö, johon hankittiin ulkopuolista terveydenhuollon, logistiikan ja hankintatoiminnan asian-

tuntemusta.” 

HVK kiinnittää VTV:n huomion siihen, että HVK:n suojainhankintayksikköä ei perus-

tettu STM:n ja TEM:n toimeksiannosta. Kyseinen toimeksianto koski HVK:lle annettua 

suojainvarusteiden hankintatehtävää ja tilannekuvan ylläpitoa. HVK:n suojainhankin-

tayksikkö perustettiin HVK:n hallituksen päätöksellä, ei STM:n ja TEM:n toimeksian-

nolla. Näin ollen HVK pyytää VTV:tä muotoilemaan puheena olevan kohdan lopulli-

seen tarkastuskertomukseen uudelleen. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 38 todetaan: 

”Ennen kevättä 2020 Suomessa ei ollut kansallista tilannekuvaa siitä, mitä terveydenhuollon 

tarvikkeita maan rajojen sisällä on. Myöskään lääkkeiden varmuusvarastoinnista ei ollut 
saatavilla ajankohtaista tietoa.” 

Tarkastuskertomusluonnoksesta ei käy ilmi, mihin toteamus lääkkeiden varmuusva-

rastoinnin ajankohtaisen tiedon puutteesta perustuu. Lääkkeitä ei ole ennen koronavi-

ruspandemiaa varmuusvarastoitu kattavasti tai systemaattisesti, mutta niistä 
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lääkevalmisteista, joita HVK on varmuusvarastoinut, on olemassa tarkka ja ajantasai-

nen kirjanpito. Täten tarkastuskertomusluonnoksessa oleva näkemys ajankohtaisen 

tiedon puutteesta on HVK:n näkökulmasta virheellinen ja asia tulisi oikaista lopulliseen

tarkastuskertomukseen. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 39–40 todetaan: 

”Terveydenhuollon varautuminen kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle sekä terveydenhuollon 
toimijoille. Huoltovarmuuskeskuksen roolina on tukea näiden toimijoiden varautumista. Huolto-

varmuuskeskus on toimijana, kun huoltovarmuuteen liittyviä välineitä hankitaan 

kansainvälisesti ja kansallisesti kansalliseen käyttöön ja Huoltovarmuuskeskuksen taseeseen. 
Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa Huoltovarmuuskeskusta hankintojen valmistelussa.”

Tässä tarkastuskertomuksen kohdassa olisi hyvä huomioida, että koronaviruspande-

mian aikana HVK:n rooli terveydenhuollon materiaalien hankkijana ja varastoijana on 

perustunut 6.4.2020 päivättyyn STM:n ja TEM:n HVK:lle antamaan toimeksiantoon 

suojainhankinnoista (sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yh-

teinen toimeksianto Huoltovarmuuskeskukselle Covid-19 viruksen johdosta tarpeellis-

ten suojainhankintojen tilannekuvan tuottamiseksi ja hankintojen koordinoimiseksi, 

VN/8194/2020-TEM-1), jonka nojalla HVK sai mandaatin toimia suojavarusteiden 

hankkijana. Kyseisen toimeksiannon lisäksi HVK:n rooli suojainvarusteiden kansalli-

sena hankkijana on perustunut STM:n HVK:lle antamiin hankintaesityksiin. Tällaista 

toimeksiantoon perustuvaa vakiintunutta tehtävää terveydenhuollon materiaalien 

hankkijana ja varastoijana HVK:lla ei ole ollut ennen koronaviruspandemiaa. 

Tarkastuskertomusluonnoksen s. 40 todetaan: 

”Lääkehuollon varautumiseen liittyviä rooleja ja vastuita kuitenkin muutettiin pandemian aikana 

siirtämällä tehtäviä Huoltovarmuuskeskukselta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. ” 

Tässä kohdin on huomioitava, että kyseessä ei ole ollut tehtävien siirto HVK:lta THL:lle. 

HVK toimii lääkevalmisteiden varmuusvarastoijana, sillä varmuusvarastointi kuuluu 

HVK:n lakisääteisiin tehtäviin. Varmuusvarastointia ei ole siirretty HVK:lta THL:lle. 

HVK:lla ei ole lääkevalmisteiden hankkimiseen tarvittavaa lääkelain mukaista lääke-

tukkukauppalupaa, joka THL:llä puolestaan on. Näin ollen HVK on toteuttanut ko-

ronaviruspandemian aikaiset lääkevalmisteiden varmuusvarastohankinnat yhteis-

työssä THL:n kanssa siten, että THL toimii lääkevalmisteiden ensikäden hankkijana

tukkukauppaluvasta johtuen, mutta valmisteet hankitaan kuitenkin HVK:n omistuk-

seen valtion varmuusvarastoon. 

Koronaviruspandemian aikaiset lääkevalmisteiden varmuusvarastohankinnat ovat pe-

rustuneet STM:n HVK:lle antamiin hankintaesityksiin. Lääkehankintoihin ja niiden 

koordinointiin osallistuvien toimijoiden roolia on täsmennetty STM:n prosessikuvauk-

sessa, joka on liitteenä STM:n Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle antamassa mää-

räyksessä lääketukkutoiminnan laajentamiseksi (Covid-19), VN/12431/2020, 

VN/12431/2020-STM-1 (Arviointi-, hankinta- ja logistiikkaprosessit lääkkeiden tai mui-

den lääkinnällisten valmisteiden saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi uuden ko-

ronaviruksen aiheuttaman epidemian aikana). 
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Tarkastuskertomusluonnoksen s. 45 todetaan: 

”Huoltovarmuuskeskuksella on taloussääntö, joka sisältää myös Huoltovarmuusrahastoa koske-

vat määräykset. Taloussääntöä ei kuitenkaan ole päivitetty covid-19-pandemian aikana, eikä

sen sisältö ole ajantasainen esimerkiksi tietojärjestelmämuutosten vuoksi.”

HVK:n taloussääntöä ei ollut päivitetty tarkastuskertomuksen materiaalinkeruuaikana,

vaikkakin päivitystyö oli jo tuolloin käynnissä. HVK:n hallitus on 4.6.2021 hyväksynyt

HVK:n päivitetyn taloussäännön, joten tarkastuskertomusluonnoksen toteamusta siitä,

ettei taloussääntöä ole päivitetty covid-19-pandemian aikana ja ettei sen sisältö ole

ajantasainen, tulee oikaista lopullisessa tarkastuskertomuksessa. 

Toimitusjohtaja Janne Känkänen 

Hallintojohtaja Rain Mutka 

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV 
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ESAVI/18978/2021 

Etelä-Suomi 
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö D/1037/04.09.02/2020, 290/54/2020 

Valtiontalouden tarkastusvirasto (jatkossa VTV) on pyytänyt lausuntoa tarkastusker-

tomusluonnoksesta Huoltovarmuus ja tarkastusmuistioluonnoksesta Terveydenhuol-

lon huoltovarmuus. Lausuntopyynnön tarkoituksena on kuulla näkemyksiä tarkastuk-

sen havainnoista ja kannanotoista sekä varmistaa, että kertomusluonnoksessa ei ole 

asia- tai tulkintavirheitä. VTV pyytää, että lausunnossa otetaan erityisesti kantaa ker-

tomusluonnoksessa esitettyihin suosituksiin. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (jatkossa aluehallintovirasto) on tutustunut VTV:n 

tarkastuskertomusluonnokseen ja tarkastusmuistioluonnokseen ja toteaa seuraavaa: 

Laajapohjainen yhteinen varautumistyö kokonaisturvallisuuden mukaisesti on Suo-

men vahvuus ja tätä tulee kehittää edelleen sekä poikkihallinnollisesti että yhdessä 

elinkeinoelämän kanssa. Siirtyminen uhkaspesifistä varautumisesta kohti verkosto-

maista resilienssiä ja ennakoivaa toimintaa on keskeistä huoltovarmuudessa ja va-

rautumisessa. 

Tarkastuskertomuksen luonnoksessa käsitellään huoltovarmuutta sen laajassa merki-

tyksessä. Lukijalle ei välity kuitenkaan selvästi, milloin puhutaan yleisemmästä varau-

tumisesta, huoltovarmuudesta tai esimerkiksi terveydenhuollon huoltovarmuudesta. 

Samoin tehtäessä yleistyksiä tai johtopäätöksiä huoltovarmuudesta, tulisi erotella 

täsmällisemmin, mitä edellä mainittua täsmällisempää osa-aluetta tarkoitetaan. Löy-

dökset tai huomiot liittyen esimerkiksi terveydenhuollon huoltovarmuuteen eivät sel-

laisenaan yleisty koskemaan koko huoltovarmuutta. Esitämmekin tarkastuskertomuk-

seen huoltovarmuuteen liittyvän käsitteistön märittelyä sekä selkeämpää erottelua 

mihin termiin kulloinkin viitataan. 

Tarkastuskertomus- ja tarkastusmuistioluonnoksessa on tuotu paljon esille tervey-

denhuollon osuutta ja aineisto perustuu laajaan tiedonkeruuseen eri toimijoilta. Sosi-

aalihuollon osuus on jäänyt luonnoksissa kapeaksi, mutta niissä on tuotu sosiaali-

huollon havaintoja siltä osin esille, kuin ne on aluehallintoviraston haastattelussa ker-

rottu. Tästä huolimatta aluehallintovirasto esittää, että tarkastusmuistion nimi olisi So-

siaali- ja terveydenhuollon huoltovarmuus. Myös ympäristöterveydenhuollon osuus 

on sekä tarkastuskertomuksessa että -muistiossa pieni, mutta tähän ei aluehallintovi-

rastolla ole kommentoitavaa, koska tarkastus on kohdistunut erityisesti terveyden-

huollon huoltovarmuuteen. 

Etelä-Suomen aluehallintovirastoa koskevat osuudet on kerätty haastattelussa 

29.1.2021, aluehallintovirastojen terveydenhuoltoa koskevan kyselyn avulla sekä 

Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka 
fax 03 570 8002 Birger Jaarlin katu 15, Ratapihantie 9, Kauppamiehenkatu 4, 
kirjaamo.etela@avi.fi Hämeenlinna Helsinki Kouvola 
www.avi.fi/etela 
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna 
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poimimalla tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston raportista kuntien ja kuntayhty-

mien covid-19-varautumisesta lokakuussa 2020. Muistiossa asiat on kuvattu siten 

kuin ne on VTV:lle annettu eikä aluehallintovirastolla ole niihin korjattavaa. 

Aluehallintovirasto on koonnut alle kommenttinsa VTV:n suosituksiin liittyen: 

1. Valtioneuvoston tulee varmistaa, että Huoltovarmuusrahaston rooli sekä nopeana 

ensivaiheen rahoittajana että pidempikestoisen huoltovarmuuden kehittämisen 

rahoittajana turvataan. Huoltovarmuusrahaston taloudellisen perustan kestävyyttä 

on tarpeen seurata. 

Ehdotus on kannatettava, eikä aluehallintovirastolla ei ole tähän kommentoitavaa. 

2. Huoltovarmuuskeskuksen valmiuksia toteuttaa kriisitilanteessa keskeisiä hankin-

toja tulee parantaa siten, että se pystyy tarvittaessa järjestämään riittävän nope-

asti hankintojen toteuttamiseen tarvittavat henkilö- ja osaamisresurssit. Tämä teh-

tävä kuuluu Huoltovarmuuskeskukselle sekä työ- ja elinkeinoministeriölle, joka 

vastaa Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksesta. 

Huoltovarmuuskeskus on ollut ensisijaisesti varautumisorganisaatio, ja sen kehit-

täminen kohti vasteorganisaatiota on selvä muutos HVK:n toiminnan osalta. Han-

kintakyvykkyyden kehittäminen osaksi kriisivastetta on sinänsä tärkeä kyvykkyys 

yleisellä tasolla. Tämän kyvykkyyden kehittämisessä tulisi huomioida jo olemassa 

olevat hankintakyvykkyydet valtionhallinnossa sekä tarvittava toimialakohtainen 

kyvykkyys. 

3. Huoltovarmuuskeskuksen tulee selkiyttää poolien roolia ja vastuuta poikkeustilan-

teiden hoidossa ja luoda sopimusperusteiset tai vastaavat toimintamallit, joilla yri-

tyksissä oleva osaaminen saadaan käyttöön kriisitilanteissa. 

Sopimusperusteisen varautumisen kehittäminen on yksi keskeisistä näkökulmista 

huoltovarmuuden tavoitteista ja tätä tulisi kehittää myös toimialalähtöisesti poo-

leissa. 

Huoltovarmuuskeskuksen pooleista on jonkin verran vaikea löytää tietoa, joka 

selkiyttäisi rooleja ja vastuita. Aluehallintovirasto ehdottaa harkittavaksi, että ter-

veydenhuollon pooli olisi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon pooli ottaen huo-

mioon sosiaali- ja terveydenhuollon lisääntyvän integraation. 

4. Vastuuministeriöiden tulee huolehtia, että koronapandemian vaikutukset kriisi- ja 

poikkeustilanteiden hoitoon ja lainsäädäntöön käydään systemaattisesti läpi ja 

niiden pohjalta havaitut kehittämiskohteet lainsäädännössä ja muissa käytänteis-

sä toimeenpannaan. 

Aluehallintovirasto kannattaa ehdotusta. Covid-19 -pandemian aikana Suomessa 

on muutettu tartuntatautilakia moneen kertaan, mutta jo olemassa olevan lain-

säädännön tulisi parhaimmillaan tukea häiriö- ja poikkeusoloihin varautumista ja 

toimintaa niiden aikana. 
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Aluehallintovirasto ehdottaa myös, että covid-19-pandemian kaltaisessa häiriöti-

lanteessa olisi selkeästi nimetty vastuuministeriö tai toimintaa ohjaava keskushal-

linto, joka ohjaa valtakunnallisesti toimintaa. Aluehallintoviraston ehdotus on, että 

valtioneuvoston kanslia toimisi tällaisena tahona. 

5. Valtioneuvoston, vastuuministeriöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen tulee käydä 

läpi toimialakohtaisten tilannekuvien tuottamiseen liittyvät prosessit ja varmistaa, 

että pandemian aikana muodostuneita hyviä käytäntöjä muun muassa tilanneku-

vien muodostamiseksi hyödynnetään myös normaalioloissa. 

Aluehallintovirasto viittaa tässä kohdan 4. vastaukseensa, että covid-19 -

pandemiaa vastaavissa tilanteissa tulisi olla valtakunnallinen taho, joka ohjaa ti-

lannekuvien keräämistä häiriötilanteessa. Näin vältettäisiin päällekkäisten tilanne-

kuvien kerääminen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta tilannetta selkeyttää 1.3.2021 voimaan tulleet 

sosiaali- ja terveydenhuoltolain muutokset, joiden mukaan vastuu sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tilannekuvien keräämisestä on yliopistollisilla sairaaloilla. 

Aluehallintovirasto korostaa myös tilannekuvatiedon välittämisen tärkeyttä kaikille 

asianosaisille tahoille ja molempiin suuntiin. 

6. Sopimusperusteisen varautumisen järjestelmällistä huomioon ottamista on edis-

tettävä kaikkien hankintojen valmistelussa. Sopimusperusteisen varautumisen 

kehittäminen edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä ja tehtävään pitäisi osallis-

tua ainakin sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtio-

varainministeriön, joka on vastuussa Hankinta-Suomi -ohjelmasta. 

Sopimusperusteisuus on keskiössä huoltovarmuudessa ja sosiaali- ja terveyden-

huollon sopimuksellisessa varautumisessa on selkeitä puutteita. Julkisen hallin-

non osaamista tulee tämän osalta vielä kehittää. Aluehallintovirasto kannattaa 

ehdotusta. 

7. Julkisen hallinnon toimintoja ulkoistettaessa tulee tehtävissä sopimuksissa huo-

mioida nykyistä systemaattisemmin myös huoltovarmuusvelvoitteet. 

Aluehallintovirasto toteaa, että tämä ehdotus jää epäselväksi muun muassa sen 

osalta, että millä perusteella muutosta ollaan tekemässä. Jääkö esimerkiksi sai-

raanhoitopiireille enää hankintatoimintaa lainkaan? Pohdittavaksi jää myös, onko 

huoltovarmuuskeskuksella riittävää osaamista kaikki toimialat huomioiden. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet Pe-

lastus- ja varautuminen -vastuualue ja Peruspalvelut-, oikeusturva- ja luvat vas-

tuualueelta terveydenhuollon, sosiaalihuollon, elinkeinonvalvonnan ja ympäristö-

terveydenhuollon yksiköt. 

ylijohtaja Merja Ekqvist aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri 
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Fimean lausunto luonnoksesta tarkastuskertomukseksi teemasta huoltovarmuus 
 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto (jäljempänä VTV) on pyytänyt Lääkealan 
turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lausunto luonnoksesta 
tarkastuskertomukseksi. Tarkastuksen kohteena on ollut huoltovarmuus.  
 
Lausuntopyynnön tarkoituksena on kuulla Fimean näkemys tarkastuksen 
havainnoista ja kannanotoista sekä varmistaa, että kertomusluonnoksessa 
ei ole asia- tai tulkintavirheitä. Erityisesti VTV on pyytänyt ottamaan kantaa 
kertomusluonnoksessa esitettyihin suosituksiin. 
 
Lisäksi on pyydetty ilmoittamaan, jos luonnoksessa on Fimean mielestä 
salassa pidettäviä yksityiskohtia. 
 
Fimea kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää lausuntonaan 
seuraavaa. 
 
Fimea yhtyy VTV:n arvioon siitä, että kokonaisuutena arvioiden Suomi 
näyttää onnistuneen pandemian hillinnässä huoltovarmuuden 
näkökulmasta hyvin. Kyseessä oli lääkehuollon näkökulmasta hyvin 
poikkeuksellinen pandemia; kyseessä oli nopeasti leviävä, vakava tauti, 
johon ei ollut tunnettua hoitoa. Tilanne huomioiden voidaankin katsoa, että 
Suomi onnistui kokonaisuutena arvioiden hyvin.  
 
Fimea kiittää siitä, että tarkastusraportissa nostetaan esille myös lääkkeisiin 
ja lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä seikkoja. Erilaisissa kriisitilanteissa on 
tärkeää turvata myös näiden saatavuus.  
 
Fimea pitää hyvänä huoltovarmuuskeskuksen roolia nopeana rahoittajana 
mutta korostaa, että lääkkeiden osalta kyse on toimialasta, joka on 
säännelty erityislainsäädännössä. Myös kriisitilanteissa on huolehdittava 
siitä, että toimijoilla on lainsäädännössä edellytetyt luvat ja muutoinkin 
toiminta siinä kunnossa, että turvallinen lääkehuolto voidaan varmistaa.   
 
Kuten tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, Fimea on vastannut 
lääkehuollossa toimijoiden ohjauksesta ja tähän sillä on vahva 
lakisääteinen mandaatti. Valvojana ja lupaviranomaisena Fimea ei 
kuitenkaan voi olla toimijan roolissa esim. lääkkeiden varmuusvarastoinnin 
osalta. Jatkossa olisikin tärkeää, että toimijoiden roolit olisivat jo alusta asti 
selkeät.  
 
Fimea pitääkin tärkeänä luonnoksessa vastuuministeriöille kohdennettua 
suositusta siitä, että koronapandemian vaikutukset kriisi- ja 
poikkeustilanteiden hoitoon ja lainsäädäntöön käydään systemaattisesti läpi 
ja niiden pohjalta havaitut kehittämiskohteet lainsäädännössä ja muissa 
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käytänteissä toimeenpannaan. Samoista teemoista keskustellaan tällä 
hetkellä vahvasti myös EU:n piirissä; suunnitteilla on mm. Euroopan 
lääkeviraston mandaatin laajentaminen sekä lääkesääntelyn uudistaminen. 
Kansallisia ratkaisuja mietittäessä tulisikin myös EU-tason kehitys 
huomioida ja kansalliset ratkaisut tulee sopeuttaa uusiin EU-ratkaisuihin. 
 
Yksi keskeinen lainsäädännön kehittämiskohde liittyy lääkinnällisten 
laitteiden saatavuuteen. Lääkkeiden velvoite- ja varmuusvarastointia 
koskevan kaltaista sääntelyä ei ole lääkinnällisten laitteiden osalta. Fimea 
kannattaakin kertomusluonnokseen nostettua mainintaa siitä, että 
lääkinnällisten laitteiden velvoitevarastointia koskevan sääntelyn 
selvittämiselle on tarvetta.  
 
Toiseksi Fimea nostaa esille tarpeen selkeyttää mm. Fimean 
tiedonsaantioikeuksia koskevia säännöksiä niin, että keväällä 2020 
rakennettu lääketukkujen, sairaala-apteekkien ja apteekkien 
väliaikainen tiedonkeruujärjestelmä voidaan vakiinnuttaa osaksi 
lääkehuollon tilannekuvan ylläpitämistä myös normaaliaikana.  
 
Fimea pitääkin hyvänä luonnokseen sisältyvää suositusta siitä, että 
toimialakohtaisten tilannekuvien tuottamiseen liittyvät prosessit käydään 
läpi ja varmistetaan, että pandemian aikana muodostuneita hyviä 
käytäntöjä muun muassa tilannekuvien muodostamiseksi hyödynnetään 
myös normaalitilanteessa.  
 
Kolmanneksi, myös lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva laki kaipaa 
uudistamista. Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan nyt, että 
”Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean käsityksen mukaan 
velvoitevarastointilakiin tarvitaan tällä hetkellä kuitenkin vain rajattuja 
osittaisuudistuksia.” Tämä ei kaikin osin vastaa Fimean näkemystä. On 
totta, että velvoitevarastointilaki toimii isossa kuvassa hyvin mutta Fimea 
kuitenkaan katsoo, että laki tulisi käydä kokonaisuudessaan läpi ja arvioida 
sen suhdetta mm. hankintojen sääntelyyn.  
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan myös, että ”Covid-19-
pandemian hoidon näkökulmasta ongelmalliseksi ovat osoittautuneet laajat 
palveluiden ulkoistamiset ja se, että toimijoita on paljon.” Tämä vastaa 
myös Fimean näkemystä tilanteesta. Fimea pitääkin tärkeänä 
tarkastuskertomusluonnoksen suositusta siitä, että eri toimijoiden roolit ja 
vastuut poikkeustilanteiden hoidossa selvitetään ja luodaan 
sopimusperusteiset tai vastaavat toimintamallit, joilla yrityksissä oleva 
osaaminen saadaan käyttöön kriisitilanteissa. 
 
Tarkastuskertomuksessa todetaan, että ”Käytännön kokemusta 
Pohjoismaisesta yhteistyöstä on kuitenkin vähän. Yhteistyötä ovat 
hankaloittaneet esimerkiksi lääke- ja rokotevalmistajat. Ilman niiden lupaa 
tarvikkeita ei voi siirtää markkina-alueelta toiselle.” Fimea ei kuitenkaan 
tunnista tällaista ongelmaa. Fimean näkökulmasta viranomaisten välinen, 
pitkäaikainen Pohjoismainen yhteistyö on toiminut hyvin myös pandemian 
aikana. Lisäksi esimerkiksi pohjoismaisen pakkaukset mahdollistavat 
lääkevalmisteiden liikkumisen rajojen yli myös muunlaisten kriisien aikana. 
 
Lopuksi Fimea esittää harkittavaksi, että tarkastuskertomuksen alkuun 
lisättäisiin tarkempi kuvaus siitä, miksi tämä teema on valittu tarkastuksen 
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kohteeksi, miten tarkastus toteutettiin ja mihin lainsäädännölliseen 
mandaattiin se perustuu. Fimean näkemyksen mukaan tällainen johdanto 
auttaisi lukijaa hahmottamaan kokonaisuutta ja asettamaan 
tarkastuskertomuksen oikeaan kontekstiin.  
 
Fimea olisi pitänyt hyödyllisenä myös tarkempaa talouteen liittyvää 
analyysiä esimerkiksi siitä, miten virastojen talous on kestänyt covid-19 
pandemian ja millaisella rahoituksella tehtäviä on hoidettu. 
 
 
 
 
 
Eija Pelkonen 
Ylijohtaja 
 
Sanna Hyttinen 
Johtava lakimies 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto, kirjaamo@vtv.fi 

Asia: Huoltovarmuus, D/1037/04.09.02/2020 
 

Kiitos lausuntopyynnöstänne.  

Luonnonvarakeskus (Luke) esittää seuraavat huomiot tarkastuskertomukseen: 

• s. 30 todetaan, että vuoden 2020 viljatasetta ei ollut tarkastushetkenä julkaistu. Lukessa 

tehdään satokausittain taseet ja 2019-2020 ennakko on julkaistu 17.9.2020. Mikäli haussa on 

ollut lopullinen tai kauden 2020-2021 tilanne, niin tämä pitää paikkansa. 

• Viite 21, täsmennys: Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastointialueet ovat maatalouden rakenne, 

tuotantomenetelmät ja -panokset, peltokasvi-, puutarha- ja kotieläintuotanto, tuotannon 

vaikutukset ympäristöön sekä maataloustuotteiden hinnat. Lisäksi ruokaturvaa käsitteleviä 

tilastointialueita ovat kalastus, vesiviljely, kalatalous ja kalastustuotteiden markkinointi sekä 

elintarviketurvallisuus. Osana maatalouden tilastoja laaditaan ravintotase ja viljatase. 

• Viite 25, jossa verrataan vuoden 2018 omavaraisuusastetta vehnän osalta: siinä on virhe 

Kantarin luvussa, 29,5 on rehuvehnän omavaraisuusaste Luken laskelmista. Luke on tehnyt 

nämä laskelmat VTV:lle ja laskelmat tehnyt henkilö on ollut suoraan yhteydessä VTV:hen ao. 

henkilöön. Lukuja ei pitäisi verrata, sillä Lukella ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten Kantar TNS nuo 

luvut laskee. 

Tarkastuskertomus ei sisällä Luken kannalta luottamuksellista tietoa. 

Ilkka. P. Laurila   Juha Suutarinen 

Hallintojohtaja   Turvallisuuspäällikkö 
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