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HUOLTOVARMUUSSELONTEON VALMISTELUN PARLAMENTAARISEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN
Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteon valmistelun tueksi ehdotetaan asetettavaksi
parlamentaarinen seurantaryhmä. Parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen tuodaan valtioneuvoston yleisistunnon hyväksyttäväksi valtioneuvoston ohjesäännön
(262/2003) 3 §:n 21 kohdan mukaisesti. Kyseisen kohdan mukaan valtioneuvoston
yleisistunto päättää määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettamisesta yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.
Tausta ja tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston selonteon valmistelun
huoltovarmuudesta. Koronapandemia on nostanut huoltovarmuuden ja varautumistyön
yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön, ja synnyttänyt tarpeen huoltovarmuuden kehittämisestä yli hallituskausien. Selonteko tukee tätä kehitystyötä.
Selonteon tavoitteena on kirkastaa huoltovarmuuden kehittämisen päälinjat pidemmällä
aikavälillä myös parlamentaarisen valmistelun ja keskustelun kautta, sekä turvata entistä parempi kokonaisvaltainen varautuminen uusiin uhkiin. Lisäksi tarkoituksena on
määritellä, mitkä ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeiset toimenpiteet. Tavoitteena on myös modernisoida huoltovarmuutta vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin.
Suomen huoltovarmuusjärjestelmä on perustaltaan toimiva. Hyviä lähtökohtia tähän
ovat julkisen ja yksityisen sekä kolmannen sektorin yhteistyöhön perustuva verkostomalli sekä huoltovarmuusorganisaation edellytykset toimia ketterästi myös kriisitilanteessa. Muuttuneessa tilanteessa tarvitaan kuitenkin kehittämistä koskevan yhteisen tahtotilan täsmentämistä.
Selonteon valmistelussa keskeiset aihealueita ovat huoltovarmuuden jatkuvuuden hallinta sekä modernisoinnin tarve, huoltovarmuussääntelyn kokonaiskehittäminen sekä
toimeenpanon edellytysten varmistaminen, huoltovarmuusorganisaatioon liittyvät kehittämiskysymykset, Huoltovarmuusrahaston toiminnan turvaamiseen liittyvät kysymykset sekä eduskunnan osallistuminen aktiivisena vaikuttajana.
Selonteko keskittyy pääosin huoltovarmuuden kansallisten tavoitteiden, ohjaavien periaatteiden ja ohjauksen yhteiskunnallisen tason tarkasteluun. Siinä ei ole tarkoitus käsitellä yksityiskohtaisesti operatiivisia kysymyksiä. Selonteossa arvioidaan, onko kansallinen huoltovarmuus toivotulla tasolla ja miten sitä tulisi kehittää.
Valmistelussa otetaan huomioon myös yhteydet ilmastonmuutokseen, energia- ja ilmastostrategiaan sekä huoltovarmuuden kansainvälisen yhteistyön ja vaikuttamisen päälinjoihin niin pohjoismaisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Myös keskeiset EU-hankkeet sisältyvät tarkasteluun.
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Sidosryhmät osallistuvat tiiviisti selonteon valmisteluun. Valmistelun aikana järjestetään sidosryhmille työpajoja, joiden pohjalta täsmennetään selonteossa käsiteltäviä painopisteitä ja haetaan eri toimijoilta evästystä selonteon valmisteluun. Lisäksi järjestetään laajan lausuntokierros.
Selonteon valmistelun ohjaamiseen on perustettu johtoryhmä, jonka puheenjohtajana
toimii työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Raimo Luoma. Johtoryhmässä ovat
edustettuina puolustusministeriö, sisäministeriö, ulkoministeriö sekä valtiovarainministeriö. Lisäksi selonteon valmisteluun osallistuu kiinteästi 1.10.2021 lukien asetettu valtioneuvoston poikkihallinnollinen huoltovarmuuden yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki ministeriöt. Huoltovarmuuden yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii
työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat osaston osastopäällikkö
Antti Neimala.
Huoltovarmuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävät
Parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on
 arvioida, tukea sekä seurata selonteon valmistelutyötä,
 varmistaa yhteistyö ja vuorovaikutus eduskuntaryhmien kanssa selonteon valmistelun aikana,
 arvioida ja esittää näkemyksiä selonteon johtopäätöksistä ja linjauksista sekä
 tukea ja toteuttaa selonteon linjausten julkituomista.
Toimikausi
Huoltovarmuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän toimikausi alkaa 15.12.2021 ja kestää huoltovarmuusselonteon valmistumiseen asti, kuitenkin enintään pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimikauden ajaksi.
Kokoonpano
Huoltovarmuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana toimisi työministeri Tuula Haatainen.
Vaaleilla valituilta eduskuntaryhmiltä on pyydetty nimeämisesitykset ja nimeämiset
on tehty niiden perusteella (suluissa varajäsen):
Kansanedustaja Katja Taimela, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Mika Kari)
Kansanedustaja Juha Mäenpää, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Sanna Antikainen)
Kansanedustaja Janne Sankelo, Kokoomuksen eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Mia Laiho)
Kansanedustaja Mikko Savola, Keskustan eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen)
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Kansanedustaja Hanna Holopainen, Vihreä eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Mirka Soinikoski)
Kansanedustaja Johannes Yrttiaho, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Pia Lohikoski)
Kansanedustaja Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi)
Kansanedustaja Sari Tanus, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä
(kansanedustaja Antero Laukkanen)
Kansanedustaja Harry Harkimo, Liike Nyt -eduskuntaryhmä
Seurantaryhmän pysyvät virkamiesasiantuntijat olisivat:
Kansliapäällikkö Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriö
Osastopäällikkö Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö
Teollisuusneuvos Eeva Vahtera, työ- ja elinkeinoministeriö
Seurantaryhmän sihteereinä toimisivat neuvotteleva virkamies Henri Backman ja
neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Henkilöstövaihdoksista aiheutuvat muutokset parlamentaarisen seurantaryhmän kokoonpanoon esitetään tehtäväksi toimikauden aikana työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä.
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädetään
julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Pykälän
mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Seurantaryhmän kokoonpano täyttää edellä mainitun vaatimuksen,
kun otetaan huomioon puheenjohtaja ja jäsenet, joita on kokoonpanossa yhteensä
kymmenen henkilöä. Näistä naisia on neljä (40 %) ja miehiä kuusi (60 %).
Työskentelytavat
Johtoryhmä voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita ja sidosryhmiä.
Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää etäkokouksina.
Kustannukset
Parlamentaarinen seurantaryhmä ei maksaisi kokouspalkkioita eikä matka- tai muita
vastaavia kulukorvauksia jäsenille, varajäsenille tai kuultavaksi kutsutuille asiantuntijoille. Kukin organisaatio vastaa omista kuluistaan.

