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HUOLTOVARMUUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 1.7.2021-30.6.2024
Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992) 1 §:n mukaan lain tarkoituksena
on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön
toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot sekä niihin liittyvät tekniset järjestelmät (huoltovarmuus).
Huoltovarmuuden kehittämistä ja ylläpitoa varten on Huoltovarmuuskeskus. Huoltovarmuuskeskuksen toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii Huoltovarmuusneuvosto sekä pysyvinä yhteistoimintaeliminä komitean tapaan toimivia sektoreita ja pooleja. Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.
Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 8 c §:n mukaan Huoltovarmuusneuvoston
tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. Valtioneuvosto nimittää
Huoltovarmuusneuvostoon vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden
toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta. Huoltovarmuusneuvosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja toimii Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä.
Huoltovarmuuden painopistealueiden kannalta keskeiset ministeriöt ovat edustettuina joko
Huoltovarmuusneuvostossa tai Huoltovarmuuskeskuksen hallituksessa. Yksityisellä sektorilla on myös edustus molemmissa elimissä.
Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanoon esitetään lain sallima enimmäismäärä eli 26 jäsentä, joista puheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä edustavat elinkeinoelämää ja etujärjestöjä.
Huoltovarmuusneuvosto asetettaisiin toimikaudeksi 1.7.2021 - 30.6.2024. Kokoonpanossa
olisivat mukana seuraavat julkisen sektorin organisaatiot: työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Puolustusvoimat, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Suomen Pankki ja Ahvenanmaan maakuntahallitus. Elinkeinoelämän osalta kokoonpanossa olisivat edustettuina keskeiset huoltovarmuuden toimialat. Huoltovarmuusneuvoston
puheenjohtajana toimisi yksityisen sektorin edustaja ja varapuheenjohtajana työ- ja elinkeinoministeriön edustaja.
Ehdotetussa Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanossa on pyritty ottamaan huomioon
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n velvoitteet. Huoltovarmuusneuvoston jäsenet ovat edustamiensa tahojen ylintä johtoa. Huoltovarmuusneuvoston tehtävien ja siinä edustettuina olevien organisaatioiden kuulemisen perusteella voidaan kokoonpanoehdotuksen osalta katsoa olevan tasa-arvolaissa mainittu erityinen syy
poiketa sukupuolten vähimmäiskiintiöitä koskevasta prosenttimäärästä (40 %). Ehdotuksen mukaan jäsenistä naisia on kymmenen eli 38,5 % Huoltovarmuusneuvoston kokoonpanosta. Julkisen sektorin organisaatioiden kymmenestä edustajasta naisia on neljä
(40 %).
Yksityisen sektorin ja etujärjestöjen ehdokkaiden osalta on kuultu elinkeinoelämän näkemyksiä. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa Huoltovarmuusneuvoston jäsenyyteen.

