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              Valtioneuvoston periaatepäätös 
 

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta 
 
 

Annettu Helsingissä   päivänä   kuuta 2003 
 
 

 
 
1 PERIAATEPÄÄTÖKSEN LÄHTÖ-
KOHDAT 
  
Kansainvälistyminen ja yhteiskun-
nan rakennemuutokset vaikuttavat 
merkittävästi yhteiskunnan kykyyn 
huolehtia elintärkeistä toiminnois-
taan. Valtioneuvoston vuoden 2001 
Turvallisuus- ja puolustuspoliittises-
sa selonteossa kiinnitettiin huomiota 
näiden ohella kansainväliseen kehi-
tykseen liittyviin uhkiin. 
 
Valtioneuvosto käynnisti selonteon 
mukaisesti selvitystyön, joka käsitti 
yhteiskunnan toiminnan kannalta 
elintärkeiden toimintojen määrittämi-
sen sekä toiminta- ja kehittämis-
suunnitelmien laatimisen.  
 
Tällä periaatepäätöksellä ja siihen 
liittyvällä perusteluosalla (Yhteis-
kunnan elintärkeiden toimien tur-
vaamisen strategia) määritetään  yh-
teiskunnan elintärkeät toiminnot se-
kä asetetaan niiden turvaamiselle 
tavoitetila ja kehittämislinjaukset, 
jotka ohjaavat hallinnonaloja niiden 
vastuulla olevien strategisten tehtä-
vien hoitamisessa kaikissa tilanteis-

sa. Samalla nimetään vastuuminis-
teriöt, joiden tehtävänä on sovittaa 
yhteen nämä toiminnot. 
 
Periaatepäätöksessä strategisilla 
tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, joi-
den hoitaminen on  välttämätöntä 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamiseksi kaikissa tilanteis-
sa. Lähtökohtana on voimassa oleva 
lainsäädäntö ja viranomaisten toimi-
vallan jako. 
 
Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja 
ovat valtion johtaminen, ulkoinen 
toimintakyky, valtakunnan sotilaalli-
nen puolustus, sisäinen turvallisuus, 
talouden ja yhteiskunnan toimivuus, 
väestön toimeentuloturva ja toimin-
takyky sekä henkinen kriisinkesto-
kyky. 
 
Suomen turvallisuus- ja puolustus-
politiikan päämäärien mukaisesti yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisella osaltaan ylläpidetään 
valtiollinen itsenäisyys sekä kansa-
laisten elinmahdollisuudet ja turvalli-
suus.  
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1.1 Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen periaat-
teet  
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisessa noudatettavat pe-
riaatteet ovat kansanvaltaisuuden ja 
oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämi-
nen, yhteiskunnan voimavarojen te-
hokas ja tarkoituksenmukainen käyt-
täminen, johtosuhteiden, organisaa-
tioiden ja vastuualueiden vakioimi-
nen, valmiuden joustava säätelemi-
nen, kustannustehokkuuden varmis-
taminen, tarvittavien voimavarojen 
turvaaminen, kansainvälisen ulottu-
vuuden hyödyntäminen sekä val-
miuden ja suorituskyvyn seuranta ja 
kehittäminen.  
 
 
1.2 Turvallisuustilanteet 
 
Suomalaisen yhteiskunnan on mah-
dollisimman hyvin kyettävä turvaa-
maan elintärkeät toiminnot normaa-
lioloissa, häiriötilanteissa ja poikke-
usoloissa.  
 
Normaalioloissa esiintyvät uhkat on 
voitava ehkäistä ennalta sekä tarvit-
taessa torjua, ja niiden vaikutuksista 
on voitava toipua normaaliolojen 
säädöspohjalla ja voimavaroilla.  
 
Häiriötilanteissa valtionjohdon ja vi-
ranomaisten on  ryhdyttävä erityisiin 
toimiin ja tiivistettyyn yhteistyöhön 
uhkan ehkäisemiseksi ennalta ja sii-
tä selviämiseksi. Häiriötilanteiden 
takia on mahdollisesti otettava käyt-

töön lisäresursseja ja erityistilantei-
den toimivaltuuksia, jotka sisältyvät 
normaaliolojen säädöksiin. Häiriöti-
lanne saattaa edellyttää myös sää-
dösten tarkistamista. 
 
Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa ja 
puolustustilalaissa säädetyt tilanteet, 
joiden hallitseminen ei ole mahdol-
lista viranomaisten säännönmukai-
sin toimivaltuuksin ja resurssein.  
 
 
1.3 Uhkamallit - Yhteiskunnan 
elintärkeisiin toimintoihin kohdis-
tuvat uhkat  
 
Uhkamalli on kuvaus turvallisuus-
ympäristön häiriöistä, jotka mahdol-
lisesti vaikuttavat valtiolliseen itse-
näisyyteen sekä kansalaisten elin-
mahdollisuuksiin ja turvallisuuteen. 
Uhkamallistolla yhtenäistetään vi-
ranomaisten ja muiden tahojen 
suunnittelua, jotta he voivat turvata 
yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. 
 
Tässä periaatepäätöksessä tarkoi-
tettuja yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen uhkamalleja ovat tietojär-
jestelmiin kohdistuvat uhkat, laiton 
maahantulo ja turvallisuutta vaaran-
tavat väestöliikkeet, väestön ravit-
semukseen ja terveyteen kohdistu-
vat uhkat, ympäristöuhkat, taloudel-
liset uhkat, järjestäytynyt rikollisuus 
ja terrorismi, suuronnettomuus, kan-
sainvälinen jännitystila, Suomen 
alueellisen koskemattomuuden va-
kava loukkaus ja sodan uhka, aseel-
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linen hyökkäys ja sota sekä sodan 
jälkitila. 
 
 
2 YHTEISKUNNAN ELINTÄR-
KEIDEN TOIMINTOJEN TAVOITE-
TILA JA KEHITTÄMINEN 

 
2.1 Elintärkeiden toimintojen tur-
vaamisen kehittämisen periaat-
teet 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen vaatimaa suoritus-
kykyä kehitetään ja seurataan nor-
maalioloissa noin neljän vuoden 
rytmissä kokonaisuutena, johon kuu-
luvat 
− valtioneuvoston periaatepäätös 

ja siihen liittyvä  strategia 
− hallinnonalojen kehittämisohjel-

mat ja niiden sisällyttäminen toi-
minta- ja taloussuunnitelmiin se-
kä talousarvioehdotuksiin 

− yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamiseen liittyvien 
hallinnonalakohtaisten suunni-
telmien tarkistaminen 

− valtakunnalliset ja hallinnonalo-
jen valmiusharjoitukset. 

 
Edellä mainittuun kokonaisuuteen 
kuuluvat myös valtioneuvoston se-
lonteot yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisesta. Valtio-
neuvosto esittää tarvittavat toiminto-
jen turvaamisen poliittiset linjaukset 
selonteoissa, jotka annetaan edus-
kunnalle. 
 

Valtioneuvoston periaatepäätös  ja 
siihen liittyvä strategia ohjaavat mi-
nisteriöitä kehittämään ja ylläpitä-
mään suorituskykyä, jota tarvitaan 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamiseksi. 
 
Kehittämisohjelmat ovat kunkin hal-
linnonalan itsenäisesti laatimia 
suunnitelmia, joissa esitetään stra-
tegisten tehtävien edellyttämä suori-
tuskyvyn kehittäminen, ylläpito ja 
seuranta sekä hallinnonalan vastuul-
la olevien toimien yhteensovittami-
nen. Kehittämisohjelmiin liittyvät po-
liittiset päätökset tehdään määrära-
hakehyksistä, budjetista ja säädös-
muutoksista päätettäessä.  
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen suunnitelmat ja jär-
jestelyt on tarkistettava säännölli-
sesti ja aina kun kansallisessa tur-
vallisuusympäristössä tapahtuu 
olennaisia muutoksia. Järjestelyjen 
toimivuus tarkistetaan sekä hallin-
nonalan omissa että koko valtionhal-
linnon valmiusharjoituksissa.  
 
Lainsäädännön kehittämisellä on 
varmistettava viranomaisten riittävät 
toimivaltuudet kaikissa turvallisuusti-
lanteissa uhkien ehkäisemiseksi en-
nalta ja niiden torjumiseksi sekä nii-
den seurannaisvaikutusten hallitse-
miseksi. Ensi tilassa on aloitettava 
valmiuslainsäädännön uudistamis-
työ. 
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2.2 Elintärkeiden toimintojen ta-
voitetila ja suorituskyvyn kehit-
täminen 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen tavoitetilan määrittelyllä ohjataan 
hallinnonaloja kehittämään suoritus-
kykyä ja säädöksiä, jotka mahdollis-
tavat osaltaan toimintojen varmen-
tamisen niin, että ne vastaavat arvi-
oitavissa olevia uhkia ja haasteita.  
 
Valtion johtamisen tavoitetilassa 
eduskunnalla, tasavallan presidentil-
lä, valtioneuvostolla ja oikeuskansle-
rin virastolla on tarvittavat toiminta-
edellytykset tehdä päätöksiä turvalli-
suustilanteiden edellyttämällä taval-
la. Toimintaedellytysten yhteensovit-
tamisesta vastaa pääministerin apu-
na valtioneuvoston kanslia. 
 
Kansanvaltaista oikeusvaltiota turva-
taan ensisijaisesti pyrkimällä poik-
keusoloissakin vaalien toimeenpa-
noon sekä huolehtimalla ylimpien 
laillisuusvalvojien toimintaedellytyk-
sistä ja takaamalla yksilöiden oike-
usturva perustuslain edellyttämällä 
tavalla. Toimien yhteensovittamises-
ta vastaa oikeusministeriö. 
 
Valtion johtamisen toimintaedellytys-
ten kehittämisessä asetetaan etusijal-
le tilannekuva, jota tarvitaan yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen joh-
tamisessa. Sen on mahdollistettava 
valtionjohdon oikea-aikainen päätök-
senteko kaikissa turvallisuustilanteis-
sa. Lisäksi kiinnitetään erityistä huo-
miota valtion johtamisessa tarvittavi-

en suojattujen ja varmennettujen 
sähköisten tieto- ja viestintäjärjestel-
mien rakentamiseen. 
 
Ulkoinen toimintakyky tarkoittaa, 
että ulkoasiainministeriön ja ulko-
maanedustuksen sekä muiden hal-
linnonalojen kansainvälinen yhtey-
denpito ja ulkomaankaupan toimin-
nan edellytykset on varmistettu. 
Samoin tulee turvata Suomen kan-
salaisten avustaminen ulkomailla. 
Toimien yhteensovittamisesta vas-
taa ulkoasiainministeriö. 
 
Ulkoista toimintakykyä kehitetään 
ensisijaisesti varmentamalla suojat-
tujen ja varmennettujen tietoliiken-
neyhteyksien toiminta kaikissa tilan-
teissa Helsingin ja ulkomaanedus-
tuksen toimipisteiden välillä. Tämä 
koskee erityisesti yhteyksiä EU-
edustustoon. 
 
Valtakunnan sotilaallisen puolus-
tuksen tavoitetilassa puolustusjär-
jestelmän suorituskyky riittää turval-
lisuusympäristöömme mitoitettuna 
torjumaan maahan mahdollisesti 
kohdistuvat sotilaalliset hyökkäykset 
ja siten muodostamaan kynnyksen, 
joka ehkäisee ennalta sotilaallisia 
uhkia. Toimien yhteensovittamisesta 
vastaa puolustusministeriö. 
 
Valtakunnan sotilaallisen puolustuk-
sen kehittämisessä  on keskeistä 
puolustusjärjestelmän kyky ehkäistä 
ja torjua strateginen isku. Puolustus-
järjestelmän kehittämisen on mah-
dollistettava valtionjohdolle vaihto-
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ehtoiset turvallisuuspoliittiset ratkai-
sut. 
 
Sisäisen turvallisuuden tavoiteti-
lassa pidetään yllä oikeusjärjestel-
män toimintakykyä, yleistä järjestys-
tä ja turvallisuutta, kykyä suojata ja 
pelastaa väestöä sekä kykyä estää 
laiton maahantulo. Toimien yhteen-
sovittamisesta vastaa sisäasiainmi-
nisteriö. 
 
Sisäisen turvallisuuden kehittämi-
sessä asetetaan etusijalle oikeuslai-
toksen toimintakyky, vakavan rikolli-
suuden, mukaan lukien terrorismi, 
paljastava tiedustelutoiminta yhdes-
sä muiden viranomaisten kanssa, 
onnettomuus- ja tuhotilanteiden 
edellyttämä pelastustoiminta, raja-
valvontajärjestelmä EU:n ulkorajalla 
sekä luvattoman maahanmuuton 
torjunta. 
 
Talouden ja yhteiskunnan toimi-
vuuden tavoitetilassa elinkeinoelä-
mä ja julkinen talous sekä yhteis-
kunnan infrastruktuuri on turvattu si-
ten, että ne mahdollistavat yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen yl-
läpitämisen sekä kansalaisten elin-
mahdollisuudet. Toimien yhteenso-
vittamisesta vastaavat valtiovarain-
ministeriö, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriö sekä liikenne- ja viestintämi-
nisteriö. 
 
Talouden ja yhteiskunnan toimivuu-
den kehittämisessä on keskityttävä 
suojaamaan ja varmentamaan yh-
teiskunnan kriittisten teknisten pe-

rusrakenteiden toimivuus. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä yhteiskun-
nalle välttämättömiin sähköisiin tie-
to- ja viestintäjärjestelmiin, jotka oh-
jaavat teknisten perusrakenteiden 
toimintaa. 
 
Väestön toimeentuloturvan ja 
toimintakyvyn tavoitetilassa sosi-
aali- ja terveydenhuollon palveluilla 
sekä sosiaaliturvalla tuetaan väes-
tön toimintakykyä, terveyttä ja kan-
salaisten toimeentuloa sekä ehkäis-
tään syrjäytymistä. Toimien yhteen-
sovittamisesta vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriö. 
 
Väestön toimeentuloturvan ja toimin-
takyvyn kehittämisessä tärkeää on 
tukea  kansalaisten toimeentuloa 
sekä lisätä seudullista yhteistyötä 
sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
lujen tuottamisessa. Erityisesti on 
huolehdittava säteilyvalvonnasta, 
biologisten ja kemiallisten uhkateki-
jöiden havaitsemisesta ja hallinnasta 
sekä niistä aiheutuvien sairauksien 
hoitojärjestelmän ja asiantuntijaoh-
jauksen kehittämisestä. Valmiutta 
äkillisten vakavien epidemioiden ja 
muiden kansanterveyttä vaarantavi-
en uhkakuvien varalta on kehitettä-
vä. 
 
Henkisen kriisinkestokyvyn tavoi-
tetilassa kansalaisilla on tahto toimia 
valtiollisen itsenäisyyden sekä kan-
salaisten elinmahdollisuuksien ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi anka-
rimmissakin poikkeusoloissa. Toimi-
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en yhteensovittamisesta vastaa ope-
tusministeriö. 
 
Henkisen kriisinkestokyvyn kehittä-
misellä on lujitettava kansalaisten 
tahtoa ja valmiuksia toimia kansalli-
sen turvallisuuden päämääriä tuke-
valla tavalla yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen ollessa uhattuna.  
 
 
2.3 Lähivuosien painopistealueet 
suorituskyvyn kehittämisessä  
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen johtamisessa tarvittava 
tilannekuva. Valtionjohdon päätök-
senteon tueksi tarvitaan tilannekuva. 
Sen kokoaminen, analysointi ja sitä 
koskevan tiedon jakaminen kaikissa 
turvallisuustilanteissa on organisoi-
tava ja ohjeistettava valtioneuvoston 
kanslian johdolla. 
 
Vakavan rikollisuuden, mukaan 
lukien terrorismi, paljastava tie-
dustelutoiminta. Tiedustelutoimin-
taa on kehitettävä viranomaisten yh-
teistyönä siten, että kyetään selvit-
tämään rikollisten aiheuttamat uhkat 
yhteiskunnan elintärkeille toiminnoil-
le sekä kohteet, joihin uhkat aiotaan 
kohdistaa.  
 
Sähköiset tieto- ja viestintäjärjes-
telmät. Maan sisäisen infrastruktuu-
rin toiminta on erittäin tärkeä, kun 
kehitetään sähköisiä tieto- ja viestin-
täjärjestelmiä. Tieto- ja viestintäjär-
jestelmien perusrakenteet sekä yh-
teiskunnan turvallisuuteen liittyvät vi-

ranomaisverkot on saatettava jo 
normaalioloissa riittävän suojatuiksi 
ja varmennetuiksi niin, että ne kes-
tävät myös poikkeusoloissa niihin 
kohdistuvia uhkia. 
 
Terveydensuojelu. Valmiutta äkil-
listen vakavien epidemioiden ja 
muiden kansanterveyttä vaarantavi-
en uhkien varalta on kehitettävä. 
Tällöin on erityisesti huolehdittava 
julkisen terveydenhuollon kyvystä ir-
rottaa asiantuntijoita ja muita re-
sursseja vaarantamatta terveyden-
huollon perustoimintaa.    
 
 
3 PERIAATEPÄÄTÖKSEN JA 
STRATEGIAN SOVELTAMINEN 
JA YLLÄPITO 
 
Tähän periaatepäätökseen liittyy pe-
rusteluosana turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitean valmistelema Yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen strategia. Kukin minis-
teriö antaa tarvittaessa hallin-
nonalalleen täydentävät sovelta-
misohjeet. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 
ja sen perusteluosalla kumotaan 
puolustusneuvoston vuonna 1999 
hyväksymä muistio Varautuminen 
yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin, jonka valtioneuvos-
ton kanslia antoi ohjeena hallin-
nonaloille. 
  
Valtioneuvoston periaatepäätös ja 
siihen liittyvä strategia yhteiskunnan 
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elintärkeiden toimintojen turvaami-
sesta tarkistetaan aina kun kansalli-
sen turvallisuusympäristön muutok-
set sitä edellyttävät. Periaatepää-
töksen ja strategian ylläpidossa tur-
vallisuus- ja puolustusasiain komite-
an on valmisteltava yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen tarkistukset seuraavan kerran 

valtioneuvoston päätettäväksi vuon-
na 2006. 
 

------------------------- 
 
TOIMIVALTA: VNOS 3 §:n 1 mom 
11 k. 
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YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMISEN 
STRATEGIA 

 
 
JOHDANTO 
 
Valtioneuvosto antoi vuoden 2001 
turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa 
selonteossa turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitealle tehtäväksi kan-
sallisen varautumisen strategian laa-
timisen. Toimeksianto edellytti yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
määrittämistä sekä toiminta- ja ke-
hittämissuunnitelmien laatimista. 
Painopiste oli asetettava yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen ylläpi-
tämiseen. Toimintoja oli tarkastelta-
va poikkihallinnollisina kokonaisuuk-
sina. 
 
Valtioneuvosto edellytti, että strate-
giassa sovitetaan yhteen kansainvä-
listymisen sekä yhteiskunnan raken-
teiden muutosten ja kehitysarvioiden 
vaikutukset varautumiseen. Strate-
giaan kuuluvia toimialoja ja toiminto-
ja sekä niiden kehittymistä on toi-
meksiannon mukaan seurattava 
normaalia varautumistoimintaa tar-
kemmin. Toimeksiannon mukaisesti 
strategia on päivitettävä säännölli-
sesti ja sen sisältämät linjaukset on 
liitettävä osaksi seuraavaa turvalli-
suus- ja puolustuspoliittista selonte-
koa. 
 
Strategian laadinnan aikana on tullut 
esille, että varautuminen on käsit-
teenä liian suppea kuvaamaan yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 

ylläpitämistä ja varmentamista kai-
kissa tilanteissa. Valmiuslakiin sisäl-
lytetty varautuminen ja siihen liittyvät 
viranomaisten velvoitteet ovat yksi 
tapa muiden joukossa yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaami-
seksi. Siksi tästä valtioneuvoston 
periaatepäätöksen perusteluosasta 
käytetään nimeä Yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen 
strategia. 
 
Tämän strategian tarkoituksena on 
ohjata hallinnonaloja kehittämään ja 
ylläpitämään elintärkeiden toiminto-
jen edellyttämää suorituskykyä sekä 
antaa yhtenäiset perusteet hallin-
nonalojen yhteistoiminnan suunnitte-
lulle ja toteutukselle elintärkeiden 
toimintojen turvaamiseksi. Strategi-
an keskeisiin lähtökohtiin kuuluu 
elintärkeiden toimintojen kansainvä-
linen ulottuvuus. Euroopan unionin 
jäsenenä Suomi käyttää tehokkaasti 
hyväkseen kansainväliset mahdolli-
suudet kansallisen turvallisuutensa 
ja hyvinvointinsa edistämiseksi.  
 
Ensimmäisessä luvussa esitetään 
strategian päämäärä sekä kaikille 
toimintaan osallistuville tahoille yh-
teiset periaatteet, johtosuhteet, tur-
vallisuustilanteet ja uhkamallit. Toi-
sessa luvussa esitetään yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen tur-
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vaamisen tavoitetila, joka pyritään 
saavuttamaan edettäessä 2010-
luvulle. Tavoitetilan saavuttamiseksi 
hallinnonalojen on kehitettävä suori-
tuskykyä, jota tarvitaan yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamiseen. Kehittämisen keskeiset 
linjaukset esitetään strategian kol-
mannessa luvussa.  
 
Strategian valmisteluun ovat osallis-
tuneet kaikki ministeriöt turvallisuus- 
ja puolustusasiain komitean yhteen 
sovittamana. Valtioneuvoston peri-
aatepäätöksellä ja siihen liittyvällä 
strategia-asiakirjalla ajanmukaiste-
taan puolustusneuvoston vuoden 
1999 muistiossa määritetyt uhka-
mallit, priorisoidaan kaikissa turvalli-
suustilanteissa ylläpidettävät yhteis-
kunnan elintärkeät toiminnot sekä 

esitetään näiden toimintojen vaati-
man suorituskyvyn hallinnonalakoh-
taiset kehittämislinjaukset. Valtio-
neuvoston periaatepäätös yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisesta ja sitä koskeva stra-
tegia korvaa puolustusneuvoston 
muistion ”Varautuminen yhteiskun-
nan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloi-
hin”. 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaaminen edellyttää strategi-
an säännöllistä ajantasaistamista. 
Seuraava hallinnonalojen toimintaa 
ohjaava valtioneuvoston periaate-
päätös annetaan vuonna 2006. Pe-
riaatepäätöksen ja siihen liittyvän 
strategia-asiakirjan valmisteluista 
valtioneuvostolle vastaa turvallisuus- 
ja puolustusasiain komitea. 
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1 STRATEGIAN PÄÄMÄÄRÄ JA KESKEISET PERIAATTEET 
 
 
1.1 Strategian päämäärä  
 
Suomen turvallisuus- ja puolustus-
politiikan päämäärien mukaisesti yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisella osaltaan ylläpidetään 
valtiollinen itsenäisyys sekä kansa-
laisten elinmahdollisuudet ja turvalli-
suus. 
 
Toimintojen turvaamisen strategian 
päämääränä on ohjata hallinnonalo-
ja kehittämään ja ylläpitämään nii-
den vastuulla olevien strategisten 
tehtävien edellyttämää suoritusky-
kyä sekä hoitamaan tehtävät kaikis-
sa turvallisuustilanteissa.  
 
 
1.2 Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen periaat-
teet  
 
Kansanvaltaisuus ja oikeusval-
tioperiaate  
 
Ihmisarvon loukkaamattomuutta, 
edustuksellisen kansanvallan peri-
aatetta, valtiollisten tehtävien jakoa, 
julkisen vallankäytön lainalaisuutta 
ja muita oikeusvaltioperiaatteita pi-
detään yllä kaikissa tilanteissa. Yksi-
lön oikeudet turvataan. Perusoike-
uksiin voidaan ainoastaan lailla sää-
tää tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat 
välttämättömiä aseellisen hyökkäyk-
sen tai sitä vastaavien poikkeusolo-

jen aikana, jotka uhkaavat kansa-
kuntaa. 
 
Koko yhteiskunnan tehtävä 
 
Elintärkeät toiminnot turvataan yh-
teiskunnan voimavarojen tehokkaal-
la ja tarkoituksenmukaisella yhteis-
käytöllä. Tämä edellyttää valtion ja 
kuntien viranomaisten sekä yksityi-
sen sektorin yhteistyötä ja toimien 
yhteensovittamista kaikissa tilan-
teissa. Kokonaismaanpuolustus tar-
joaa laajan keinovalikoiman tämän 
kokonaisuuden suunnitteluun ja hoi-
tamiseen. Tavoitteiden saavuttamis-
ta voivat omalta osaltaan tukea kan-
salaisyhteiskunta sekä kirkot ja muut 
uskonnolliset yhteisöt. 
 
Selkeä vastuujako 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen kokonaisuutta joh-
taa valtioneuvosto, jonka yhteistoi-
mintaa johtaa pääministeri apunaan 
valtioneuvoston kanslia. Kunkin elin-
tärkeän toiminnon kokonaisuutta so-
vittaa yhteen vastuuministeriö. Asi-
anomaisesta strategisesta tehtäväs-
tä vastaa toimivaltainen ministeriö 
tai muu viranomainen, jonka on yllä-
pidettävä ja kehitettävä tarvittavaa 
suorituskykyä tehtävien hoitamiseksi 
kaikissa tilanteissa. Strategisista 
tehtävistä vastaavat ministeriöt jär-
jestävät tehtävien vaatiman yhteis-
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toiminnan muiden ministeriöiden 
kanssa. 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen johtosuhteita sekä 
normaaliolojen organisaatioita ja 
vastuujakoa ei muuteta häiriötilan-
teissa eikä poikkeusoloissa kuin ai-
van välttämättömissä tapauksissa. 
 
Valmiuden joustava säätely  
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaaminen edellyttää uhkien 
ennaltaehkäisyssä, torjunnassa ja 
niiden vaikutusten hallitsemisessa 
valmiuden joustavaa säätelyä. Sillä 
saavutetaan toiminnan tarkoituk-
senmukainen mitoitus ja tehokkuus 
sekä mahdollistetaan voimavarojen 
tilanteenmukaiset tarkistukset. Val-
miuden säätelyyn liittyvän lainsää-
dännön on turvattava viranomaisille 
riittävät toimivaltuudet nopeissakin 
tilanteiden muutoksissa. 
 
Kustannustehokkuus 
 
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot 
turvataan kustannuksiltaan tehok-
kaasti siten, että normaaliolojen  
menettelyt ja järjestelmät soveltuvat 
uhkien ennalta ehkäisemiseen ja 
hallitsemiseen sekä niiden vaikutuk-
sista toipumiseen myös erilaisissa 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. 
Elintärkeiden toimintojen ylläpitämi-
seen tarvittavaa suorituskykyä ja 
toimivaltuuksia kehitetään normaa-
liolojen toimintamallin perustalta. Si-
ten vähennetään tarvetta rakentaa 

päällekkäisiä järjestelmiä ja organi-
saatioita. 
 
Voimavarojen turvaaminen 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen kehittämisohjelmis-
sa esitettävät toimenpiteet ja voima-
varatarpeet sisällytetään ministeriöi-
den toiminta- ja taloussuunnitelmiin 
sekä talousarvioehdotuksiin. Ensisi-
jaisena keinona mahdollisesti tarvit-
tavien lisäresurssien osoittamiseen 
on määrärahojen kohdentaminen 
uudelleen hallinnonalan sisällä.  
 
Riittävät voimavarat yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen ylläpitämi-
selle turvataan rationalisoimalla ja 
luopumalla tarpeettomiksi käyneistä 
suorituskyvyistä. Toimivaltuudet tur-
vataan tarvittavin säädösmuutoksin. 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen hankkeita voidaan 
rahoittaa myös talousarvion ulko-
puolisista valtion rahastoista. 
  
Kansainvälinen ulottuvuus  
 
Suomen menestyminen perustuu 
muun muassa etenevään globali-
saatioon ja kansainväliseen työnja-
koon monilla aloilla, mikä toisaalta 
lisää haavoittuvuutta turvallisuusti-
lanteissa. Verkottuminen on johtanut 
keskinäiseen riippuvuuteen myös 
uhkien ennalta ehkäisemisessä ja 
torjumisessa. Jokaisella yhteiskun-
nan elintärkeällä toiminnolla on mer-
kittävä kansainvälinen ulottuvuus. 
Suomen tulee käyttää tehokkaasti 
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hyväkseen Euroopan unionin (EU) 
jäsenyyden tarjoamat mahdollisuu-
det kansallisen turvallisuutensa ja 
hyvinvointinsa edistämiseksi sekä 
kansainvälisen asemansa vahvista-
miseksi. Toimimalla kansainvälisissä 
järjestöissä, erityisesti Yhdistyneissä 
Kansakunnissa (YK), Euroopan Tur-
vallisuus- ja Yhteistyöjärjestössä 
(ETYJ) ja Pohjois-Atlantin liiton 
(NATO) rauhankumppanuusohjel-
massa Suomi voi vahvistaa edelly-
tyksiään turvata yhteiskunnan elin-
tärkeät toiminnot. 
 
Valmiuden ja suorituskyvyn seu-
ranta 
 
Kansallisen turvallisuuden ylläpitä-
minen ja kehittäminen edellyttävät 
oikeaa tietoa hallinnonalojen val-
miudesta ja suorituskyvystä yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamiseen. Valmiutta ja suoritus-
kykyä strategisten tehtävien hoita-
miseen seurataan tehtävistä vastaa-
vissa ministeriöissä. Turvallisuus- ja 
puolustusasiain komitea vastaa 
valmiuden ja suorituskyvyn kokonai-
suuden seurannasta ja raportoi siitä 
valtioneuvostolle. Seurannalla tuote-
taan valtionjohdolle tietoa siitä, onko 
voimavarat kohdennettu oikein yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamiseksi. 
 
 
1.3  Johtosuhteet  
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamista johtaa, valvoo ja so-

vittaa yhteen valtioneuvosto sekä 
toimivaltainen ministeriö hallin-
nonalallaan. Tasavallan presidentti 
puolestaan päättää elintärkeiden 
toimintojen turvaamiseen liittyvistä 
sotilaskäskyasioista. Valtioneuvos-
ton ulko- ja turvallisuuspoliittisen mi-
nisterivaliokunnan on valmistelevasti 
käsiteltävä tärkeät ulko-, turvalli-
suuspolitiikkaa ja muita Suomen 
suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat 
sekä tärkeät kokonaismaanpuolus-
tusta koskevat asiat. 
 
Valtioneuvoston kanslia käsittelee 
yhteistoiminnassa muiden ministeri-
öiden kanssa ne asiat, jotka liittyvät 
muun muassa valtioneuvoston ja 
ministeriöiden turvallisuuspalveluun 
sekä häiriötilanteisiin ja poikkeus-
oloihin varautumiseen. Puolustus-
ministeriön toimialaan kuuluu muun 
muassa kokonaismaanpuolustuksen 
yhteensovittaminen. 
 
Puolustusministeriötä sekä ulko- ja 
turvallisuuspoliittista ministerivalio-
kuntaa avustava turvallisuus- ja puo-
lustusasiain komitea seuraa turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisen aseman 
muutoksia ja arvioi niiden vaikutuk-
sia kokonaismaanpuolustuksen jär-
jestelyille. Se myös seuraa hallinnon 
eri alojen kokonaismaanpuolustuk-
seen liittyviä toimia ja sovittaa yh-
teen kokonaismaanpuolustuksen 
alaan kuuluvien asioiden valmiste-
lua. 
 
Ministeriöiden kansliapäälliköt vas-
taavat ministeriöiden toimivuudesta 
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ja huolehtivat, että niiden tehtävät 
hoidetaan tuloksekkaasti kaikissa 
oloissa. Kansliapäälliköt vastaavat 
oman hallinnonalansa kyvystä huo-
lehtia tehtäviensä mahdollisimman 
häiriöttömästä hoitamisesta myös 
poikkeusoloissa.  
 
Ministeriöiden valmiuspäällikköko-
kous on pysyvä yhteistyöelin, joka 
käsittelee eri turvallisuustilanteisiin  
varautumista. Ministeriön valmius-
päällikkönä toimii kansliapäällikkö tai 
hänen määräämänsä virkamies. 
Valmiuspäällikön tehtävänä on 
muun muassa johtaa ja valvoa hal-
linnonalan valmiussuunnittelua ja 
sen edellyttämiä etukäteisvalmiste-
luja sekä kehittää ja ylläpitää yhteis-
toimintaa muihin hallinnonaloihin. 
Ministeriöissä toimii myös valmius-
toimikunta, joka on kokoonpantu 
tärkeimpien toimialojen edustajista. 
Sen tehtävänä on valmistella toimin-
taa  häiriötilanteita ja poikkeusoloja 
varten. 
 
Viranomaisten ja elinkeinoelämän 
välinen yhteistyöorganisaatio huol-
tovarmuuteen liittyvissä asioissa on 
Puolustustaloudellinen suunnittelu-
kunta (PTS) toimielimineen. Suun-
nittelukunta seuraa eri alojen huol-
tovarmuutta sekä tuottaa ohjausin-
formaatiota ja esityksiä huoltovar-
muuden kehittämiseksi yhdessä 
Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) 
kanssa, joka panee esitykset toi-
meen ja rahoittaa ne. 
 
 

1.4  Turvallisuustilanteet 
 
Normaalioloihin liittyy uhkia, joita 
on voitava ehkäistä ennalta, torjua ja 
niiden vaikutuksista on voitava toi-
pua normaaliolojen säädöksillä ja 
voimavaroilla. Mitä varmemmin yh-
teiskuntamme toimii normaalioloissa 
sitä paremmin se kykenee ehkäise-
mään ennalta kansalliseen turvalli-
suuteen kohdistuvia uhkia myös 
muissa turvallisuustilanteissa.  
 
Normaalioloissa yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen 
painopisteenä on erilaisten uhkien 
ehkäiseminen ennalta. Tehokkaalla 
uhkien havaitsemisella ja torjumisel-
la estetään se, että yhteiskuntaa va-
hingoittavat tapahtumat ja niiden 
seuraukset laajenisivat vakaviksi 
häiriötilanteiksi ja jopa poikkeus-
oloiksi. 
 
Normaalioloissa rakennettavat jär-
jestelmät ja muut toimenpiteet luovat 
perustan toiminnalle häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa. Erityisesti johta-
miseen ja yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen ohjaamiseen tarvit-
tavat sähköisen viestinnän ja tietolii-
kenteen järjestelmät on suojattava ja 
varmennettava jo normaalioloissa 
kestämään ankaratkin poikkeusolot. 
 
Häiriötilanteessa valtionjohdon ja 
viranomaisten pitää ryhtyä erityisiin 
toimiin uhkan torjumiseksi ja siitä 
selviämiseksi. Häiriötilanteet voivat 
edellyttää normaaliolojen säädöksiin 
sisältyvien erityistilanteiden toimival-
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tuuksien käyttöön ottamista, määrä-
rahojen uudelleen kohdentamista, 
henkilöstön palvelukseen määrää-
mistä ja muiden lisäresurssien osoit-
tamista sekä säädösten tarkistamis-
ta. 
 
Häiriötilanne voi vaatia tehostamaan 
valtionjohdon ja viranomaisten yh-
teistoimintaa ja johtamista. Tämä 
kohdistuu esimerkiksi tilannekuvan 
muodostamiseen ja ylläpitoon sekä 
siitä tiedottamiseen. Häiriötilanteissa 
on tiedotettava aktiivisesti tilantees-
ta, poliittisista linjauksista sekä vi-
ranomaisten toiminnasta ja toimin-
taohjeista. 
 
Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa ja 
puolustustilalaissa säädetyt tilanteet, 
joiden hallitseminen ei ole mahdol-
lista viranomaisten säännönmukai-
sin toimivaltuuksin ja resurssein. Eu-
roopan yhteisön perustamissopi-
muksen 297 artiklassa mainitaan 
poikkeusoloina yleisen järjestyksen 
ylläpitämiseen vaikuttavat vakavat 
sisäiset levottomuudet ja sota tai 
sodan uhkaa merkitsevä vakava 
kansainvälinen jännitystila. 
 
Poikkeusolojen käsitteistö on säily-
nyt pitkään muuttumattomana, mutta 
käsitteiden sisällössä on tapahtunut 
huomattaviakin muutoksia. Arviot sii-
tä, kuinka mahdollista ja todennä-
köistä on joutua poikkeusoloihin 
ovat vaihdelleet merkittävästi eri ai-
koina. Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamiseksi pitää ottaa 
huomioon myös tällä hetkellä vä-

hemmän todennäköiset poikkeus-
olot. Yhteiskunnassa on oltava ajan 
tasalla olevat järjestelyt mahdollisina 
pidettävien poikkeusolojen varalta, 
koska nopea valmiuksien kehittämi-
nen näiden tilanteiden hallitsemi-
seksi ei ole mahdollista. 
 
Poikkeusoloissa tarvitaan lisä-
resursseja ja lainsäädännöllisiä toi-
mia. Tilanteet vaativat nopeutettuja, 
laaja-alaisia ja tehokkaita toimenpi-
teitä. Valmiuslaissa ja puolustustila-
laissa säädetään toimivaltuuksien ja 
voimavarojen lisäämisestä tilantees-
sa, jossa lakien säätämät edellytyk-
set täyttyvät. Hallinnonalojen valmi-
ussuunnitelmiin sisältyvät sää-
dösesitykset tai ainakin niiden run-
got. Ne on valmisteltu etukäteen ar-
vioidun tarpeen mukaan. 
 
Valtioneuvoston, valtion hallintovi-
ranomaisten, valtion liikelaitosten, 
muiden valtion viranomaisten sekä 
kuntien on lakisääteisesti turvattava 
tehtäviensä mahdollisimman häiriö-
tön hoitaminen myös poikkeusolois-
sa. Yksityisten yritysten poikkeus-
oloihin liittyvät velvoitteet perustuvat 
lainsäädäntöön, sopimuksiin tai va-
paaehtoisuuteen. Valtionjohto voi 
lakeihin perustuen velvoittaa yhteis-
kunnan toimintojen kannalta elintär-
keitä yrityksiä varautumaan häiriöti-
lanteisiin ja poikkeusoloihin. Velvoite 
voi liittyä esimerkiksi toimilupaan. 
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1.5  Uhkamallit  
 
Uhkamalli tarkoittaa kuvausta, joka 
on tehty kansalliseen turvallisuuteen 
mahdollisesti vaikuttavan turvalli-
suusympäristön häiriöstä. Kuvaus 
on muotoiltu yleisesti, eikä siinä kä-
sitellä konkreettisesti turvallisuusti-
lannetta. Uhkamallien käytön tarkoi-
tuksena on yhtenäistää eri viran-
omaisten ja muiden tahojen toimin-
nan suunnittelua yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamiseksi. 
 
Uhkakuva perustuu uhkamalliin ja 
liittyy tunnistettuun uhkan lähtee-
seen tai nimettyyn tahoon. Se on 
konkreettisen turvallisuusympäristön 
kehittymisen kuvaus. Siinä esitetään 
uhkan todennäköiset ilmenemis-
muodot ja seurannaisvaikutukset tai 
päämäärät sekä toimintatavat. 
 
Hallinnonaloittain laadittavissa uh-
ka-arvioissa täsmennetään uhka-
kuvaa tiedustelun ja muiden tietojen 
avulla. Uhka-arvio mahdollistaa tar-
kastelut toimista, joihin hallinnonalan 
on ryhdyttävä uhkan ehkäisemiseksi 
ennalta tai sen torjumiseksi ja sen 
vaikutuksilta selviämiseksi. 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen suunnitteluun käy-
tettävä uhkamallisto päivitetään stra-
tegian tarkistusten yhteydessä nel-
jän vuoden välein tai aina tarvittaes-
sa. Hallinnonalat vastaavat strategi-
siin tehtäviinsä liittyvien uhkakuvien 
ja uhka-arvioiden ylläpitämisestä. 
Uhkamalliston ylläpitämisestä vas-

taa turvallisuus- ja puolustusasiain 
komitea. 
 
Yhteiskunnan elintärkeisiin  toimin-
toihin kohdistuu erilaisia uhkia, jotka 
voivat esiintyä erikseen tai samanai-
kaisesti ja ne voivat liittyä toisiinsa. 
Arviot niiden toteutumisen todennä-
köisyydestä vaihtelevat ja voivat 
muuttua nopeastikin. Kaikkia uhkia 
ei pystytä ennakoimaan. Vastaavasti 
kaikkiin uhkiin ei eri syistä pystytä 
ennakolta varautumaan niin hyvin, 
että ne voitaisiin ehkäistä ennalta. 
 
EU:iin tai sen jäsenmaihin kohdistu-
vat uhkat voivat koskea kaikkia jä-
senmaita eri tavoin ja vaikuttaa 
myös suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Vastaavasti Suomeen kohdistuvat 
uhkat voivat vaikuttaa unionin mui-
hin jäsenmaihin. 
 
Normaalioloissa erityisesti talouden 
ja yhteiskunnan toimivuuteen sekä 
sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu 
uhkia, jotka voivat toteutuessaan 
johtaa poikkeusoloihin. Poikkeus-
oloista suuronnettomuus ja taloudel-
linen kriisi voivat ilmetä joko erillisinä 
tai osana muita poikkeusoloja.  
 
Pahimmat poikkeusolot, joihin Suo-
mi saattaisi joutua, liittyvät aseelli-
seen hyökkäykseen ja sotaan. Täl-
laisessa konfliktissa valtioiden käyt-
tämät poliittiset, taloudelliset, tiedon 
käyttöön liittyvät ja sotilaalliset voi-
mavarat muodostavat aina kokonai-
suuden. Voimakeinoja voivat käyttää 
tai niillä uhata myös ei-valtiolliset 
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toimijat. Vaikuttamisen kohteina voi-
vat olla paitsi valtiot ja niitä symbo-
loivat henkilöt, organisaatiot ja ra-
kenteet, myös muun muassa valtioi-
den väliset järjestöt ja yhteenliitty-
mät, yritykset, erilaiset ihmisyhteisöt, 
kansalaisjärjestöt sekä yksittäiset 
ihmiset. 
 
Yhteiskunnan elintärkeisiin toimin-
toihin kohdistuvia uhkamalleja ovat  
− tietojärjestelmiin kohdistuvat uh-

kat 
− laiton maahantulo ja turvallisuut-

ta vaarantavat väestöliikkeet 
− väestön ravitsemukseen ja ter-

veyteen kohdistuvat uhkat 
− ympäristöuhkat 
− taloudelliset uhkat, joita ovat 

kansainvälisen kaupan ja tuo-
tannon häiriintyminen sekä ta-
loudellinen taantuma tai lama 

− järjestäytynyt rikollisuus ja terro-
rismi 

− suuronnettomuus, joka voi olla 
paikallinen tai laajamittainen  

− kansainvälinen jännitystila, joka 
voi aiheutua vieraiden valtioiden 

välisestä sodasta tai sodan uh-
kasta tai muusta Suomen ulko-
puolella sattuneesta erityisestä 
tapahtumasta 

− Suomen alueellisen koskemat-
tomuuden vakava loukkaus ja 
sodan uhka, joka voi olla alueel-
linen kriisi Suomen lähialueella 
ja se voi ilmetä myös poliittise-
na, taloudellisena ja sotilaallise-
na painostuksena  

− aseellinen hyökkäys ja sota, jo-
ka voi olla strateginen isku tai 
laajamittainen hyökkäys sekä 
sodan jälkitila. 

 
Nämä uhkat voivat aiheuttaa häiriöti-
lanteen, ja monet niistä ovat sellai-
senaan poikkeusoloja tai voivat joh-
taa niihin. Uhkamallisto on yleinen 
kuvaus uhkista, jotka toteutuessaan 
voivat aiheuttaa yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen häiriintymisen 
ja siten vaarantaa valtiollisen itse-
näisyyden, kansalaisten elinmahdol-
lisuudet ja turvallisuuden. Uhkamal-
lien kuvaukset ovat liitteessä 2.
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2 YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TAVOITETILA 
 
 
2.1 Yhteiskunnan elintärkeät toi-
minnot 
 
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot 
sisältävät seitsemän laajaa toimin-
nallista kokonaisuutta, joiden toimi-
vuuden turvaamisella osaltaan yllä-
pidetään valtiollinen itsenäisyys se-
kä kansalaisten elinmahdollisuudet 
ja turvallisuus. Toimintoihin liittyvistä 
strategisista tehtävistä vastaavat 
asianomaiset ministeriöt toimialo-
jensa mukaisesti. 
 
Valtion johtaminen tarkoittaa 
eduskunnan, tasavallan presidentin, 
valtioneuvoston (ministereiden) ja 
oikeuskanslerin viraston toimintaa 
kansallisten voimavarojen käyttämi-
seksi turvallisuustilanteiden edellyt-
tämällä tavalla. Toimintaedellytysten 
yhteensovittamisesta vastaa valtio-
neuvoston kanslia. Valtion johtami-
seen sisältyvän kansanvaltaisen oi-
keusvaltion ylläpitämiseen liittyvät 
toimet sovittaa  yhteen oikeusminis-
teriö. 
 
Ulkoinen toimintakyky tarkoittaa 
kykyä ylläpitää yhteyksiä ulkovaltoi-
hin, varmistaa Suomen edustajien 
osallistuminen EU:n toimielinten 
toimintaan ja vaikuttaa muiden kan-
sainvälisten yhteenliittymien toimin-
taan. Lisäksi se tarkoittaa kykyä 
hankkia tarvittavaa apua ja tukea 
sekä antaa sitä muille valtioille, tur-
vata ulkomaankaupan jatkuvuus ja 

avustaa Suomen kansalaisia ulko-
mailla. Toimien yhteensovittamises-
ta vastaa ulkoasiainministeriö. 
 
Valtakunnan sotilaallinen puolus-
tus ehkäisee ennalta ja hallitsee 
Suomen sotilaallisia uhkia, antaa 
virka-apua muiden uhkien hallitse-
miseen sekä vastaa osallistumises-
tamme kansainväliseen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. Toimien yh-
teensovittamisesta vastaa puolus-
tusministeriö. 
 
Sisäisen turvallisuuden avulla yl-
läpidetään oikeusjärjestelmän toi-
mintakykyä sekä ennaltaehkäistään 
ja hallitaan uhkia, jotka kohdistuvat 
väestön turvallisuuteen ja yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
hoitamiseen. Toimien yhteensovit-
tamisesta vastaa sisäasiainministe-
riö. 
 
Talouden ja yhteiskunnan toimi-
vuuden avulla turvataan elinkei-
noelämä ja julkinen talous sekä yh-
teiskunnan infrastruktuuri. Valtiova-
rainministeriö vastaa julkisen talou-
den ja hallinnon yhteensovittamises-
ta, kauppa- ja teollisuusministeriö 
yhteiskunnan perustoimintojen yh-
teensovittamisesta sekä liikenne- ja 
viestintäministeriö sähköisten tieto- 
ja viestintäjärjestelmien sekä kulje-
tusten yhteensovittamisesta. 
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Väestön toimeentuloturva ja toi-
mintakyky ylläpitää väestön tarvit-
semaa sosiaaliturvaa sekä sosiaali- 
ja terveydenhuoltopalveluja. Se 
myös ehkäisee syrjäytymistä ja edis-
tää yhteiskuntarauhaa. Toimien yh-
teensovittamisesta vastaa sosiaali- 
ja terveysministeriö. 
 
Henkinen kriisinkestokyky ylläpi-
tää ja kehittää kansallista tahtoa hal-
lita turvallisuustilanteissa ilmeneviä 
uhkia ja selviytyä niiden vaikutuksil-
ta. Toimien yhteensovittamisesta 
vastaa opetusministeriö. 
 
 
2.2  Valtion johtaminen 
 
Tavoitetilassa eduskunnalla, tasa-
vallan presidentillä, valtioneuvostolla 
ja oikeuskanslerin virastolla on kaik-
ki tarvittavat toimintaedellytykset 
tehdä päätöksiä yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi 
vallitsevan turvallisuustilanteen edel-
lyttämällä tavalla. Muiden valtion 
ylimpään keskushallintoon luettavien 
viranomaisten johtamistoiminnalla 
turvataan niiden tehtävien johtami-
nen, joita tarvitaan elintärkeiden 
toimintojen ylläpitämiseen. 
 
Valtionjohdon oikea-aikaista pää-
töksentekoa on tuettava muodos-
tamalla yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen johtamisessa tarvittava 
tilannekuva ja ylläpitämällä sitä. Li-
säksi on jaettava tietoa kaikissa tur-
vallisuustilanteissa. Valtion johtami-
sessa säännönmukainen päätök-

senteko tapahtuu istunnoissa, esitte-
lyissä ja kokouksissa. Nämä ovat 
määrämuotoisia menettelyjä, joiden 
järjestäminen on taattava kaikissa 
olosuhteissa 24 tuntia vuorokaudes-
sa. 
 
Ministerit toimivat valtioneuvoston 
jäseninä ja ministeriöidensä johdos-
sa. Lisäksi heillä on roolinsa edus-
kunnassa ja EU:n neuvostossa. 
Pääministeri johtaa valtioneuvoston 
toimintaa. Tasavallan presidentti te-
kee pääosan päätöksistään valtio-
neuvostossa. Ministeriöiden virka-
miehet valmistelevat asioita valtio-
neuvoston, tasavallan presidentin ja 
eduskunnan ratkaistavaksi. Päätök-
sentekoa ja valmistelua hoitavien 
virkamiesten on toimittava yhteis-
työssä yli hallinnonalojen rajojen ja 
poliittisen päätöksentekotason kans-
sa. 
 
Valtionjohdon päätösten toimeenpa-
non vastuu on ministeriöillä. Hallin-
nonaloilla käytössä olevien johtamis-
järjestelmien on mahdollistettava 
säädösten mukainen päätösten toi-
meenpano kaikissa tilanteissa. 
 
Kansanvaltaan sisältyvä yksilön 
osallistuminen yhteiskunnan toimin-
toja koskevaan päätöksentekoon on 
turvattava. Oikeusministeriön tehtä-
vänä on huolehtia, että vaalit toi-
meenpannaan lainmukaisessa jär-
jestyksessä mahdollisista poikkeus-
oloista huolimatta. Samoin huolehdi-
taan siitä, että yksilöiden oikeuksien 
ja vapauksien rajoittaminen sekä 
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heitä koskevien velvollisuuksien 
asettaminen perustuu lakiin. Yksilöi-
den oikeusturva taataan perustus-
lain edellyttämällä tavalla eikä pe-
rusoikeuksia rajoittavilla laeilla puu-
tuta perusoikeuden ydinsisältöön. 
Ihmisoikeusvelvoitteiden noudatta-
misesta huolehditaan. Ylimpien lail-
lisuusvalvojien tulee voida huolehtia 
perus- ja ihmisoikeuksien valvon-
nasta sekä viranomaisten toiminnan 
lainmukaisuuden valvonnasta poik-
keusoloissakin. 
 
Suomen osallistuminen EU:n ulkois-
ta toimintaa koskevaan päätöksen-
tekoon on turvattava kaikissa olo-
suhteissa. Se varmistetaan pitämäl-
lä yllä valmistelumekanismia Suo-
messa sekä osallistumalla EU:n ko-
kouksiin joko Suomesta tai ohjeis-
tamalla Suomen EU-edustusto ko-
kouksia varten. Valtioneuvoston 
kanslia vastaa EU:ssa päätettävien 
asioiden valmistelun ja käsittelyn yh-
teensovittamisesta sekä valtioneu-
voston yleisten toimintaedellytysten 
turvaamisesta myös poikkeusolois-
sa. 
 
Valtion johtaminen edellyttää, että 
valtakunnan johtamisjärjestelmä 
on toimintakykyinen, mikä merkitsee 
henkilöstön, johtamistilojen ja -yh-
teyksien valmiutta toimia kaikissa ti-
lanteissa. Valtionjohdon päätöksen-
tekoa valmisteleva virkamieskunta 
on koulutettava toimimaan kaikissa 
erilaisissa turvallisuustilanteissa. 
Valtionjohdolla on oltava johtamisti-
lat ja -yhteydet, jotka mahdollistavat 

säädösten mukaisen päätöksenteon 
kaikissa tilanteissa. Sähköisen vies-
tinnän ja tietojärjestelmien toimivuus 
vaatii tietojen siirtämisen ja käsitte-
lyn varmistamista jo normaalioloissa 
ilman, että tietojen luottamukselli-
suus, eheys ja saatavuus siitä kärsii. 
 
 
2.3  Ulkoinen toimintakyky 
 
Tavoitetilassa ulkoinen toimintakyky 
on varmistettu pitämällä yllä ja kehit-
tämällä ulkoasiainministeriön ja ul-
komaanedustuksen toimintavalmiut-
ta, muiden hallinnonalojen kansain-
välistä yhteydenpitoa, ulkomaan-
kaupan toiminnan edellytyksiä ja 
Suomen kansalaisten avustamista 
ulkomailla. 
 
Ulkoasiainministeriön ja sen 
edustustoverkon tehtävinä ovat 
muun muassa hoitaa kansainvälisiä 
yhteyksiä ulkovaltoihin, vaikuttaa 
EU:n ulkosuhdetoimintaan liittyvään 
päätöksentekoon sekä toimia muis-
sa kansainvälisissä rakenteissa. 
 
Suomen kannat ja näkemykset on 
pystyttävä välittämään ulkovalloille 
ja muille kansainvälisille toimijoille. 
Suomen osallistuminen EU:n ul-
kosuhteista vastaavien toimielinten 
toimintaan ja siihen liittyvän koti-
maista päätöksentekoa valmistele-
van koneiston toiminta pitää varmis-
taa. Suomen mahdollisesti muille 
maille ja kansainvälisille järjestöille 
osoittamat tuki- ja apupyynnöt sekä 
-tarjoukset on pystyttävä välittämään 
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nopeasti ja luotettavasti kaikissa 
olosuhteissa. 
 
Päätöksenteko edellyttää, että muo-
dostetaan luotettava ja oikea-
aikainen tilannekuva kansainvälises-
tä toimintaympäristöstä ja jaetaan si-
tä koskevaa tietoa. Suomen ulko-
mailla olevilla edustustoilla on tämän 
tiedon kokoamisessa keskeinen 
merkitys. Hallinnonalan tiedonhan-
kinnan ja -välityksen edellyttämiä 
verkostoja ja järjestelmiä pidetään 
yllä olosuhteiden ja vaatimusten 
edellyttämällä tavalla.  
 
Edustustoverkon toimintaedellytyk-
set on taattava riittävässä laajuu-
dessa. Suomen ulkomailla olevien 
edustustojen on oltava miehitettyinä 
kulloisenkin tilanteen vaatimusten 
mukaisesti. Poikkeustilanteissa lä-
heisen yhteistyön mahdollisuutta 
muiden EU:n jäsenmaiden ja poh-
joismaiden kanssa on käytettävä 
mahdollisimman hyvin hyväksi. 
 
Ulkoasiainministeriön ja edustusto-
jen välisten sekä ulkomaanedustuk-
sen keskeisten toimipaikkojen kes-
kinäisten tietoliikenneyhteyksien 
toimivuus pitää varmistaa kaikissa 
oloissa. Erityisesti on  varmistettava, 
että varmennettu ja suojattu kah-
densuuntainen tietoliikenne toimii 
kaikissa tilanteissa. Samoin on var-
mistettava, että Suomen ja sen kan-
nalta keskeisten maiden viranomais-
ten väliset suorat tietoliikenneyhtey-
det toimivat kaikissa oloissa. Myös 
ulkomaiden Helsingissä olevien 

edustustojen toimintaedellytykset pi-
tää varmistaa kaikissa tilanteissa. 
 
Jokaisen ministeriön on ylläpidet-
tävä kykyä osallistua kaikissa tilan-
teissa vastuullaan olevien tehtävien 
edellyttämään EU:n päätösten val-
misteluun sekä muuhun kansainvä-
liseen yhteydenpitoon. Osallistumi-
sen on onnistuttava joko suoraan tai 
ulkoasiainhallinnon edustustoverkon 
välityksellä. 
 
Ulkomaankaupan edellytykset on 
turvattava mahdollisuuksien ja tilan-
teen mukaan kaikissa oloissa. Väes-
tön huollon ja elinkeinoelämän toi-
minnan kannalta välttämättömän 
tuonnin ja viennin jatkuminen on tur-
vattava niin häiriöttä kuin se kussa-
kin tilanteessa on mahdollista.  
 
Erityisen tärkeää on pyrkiä varmis-
tamaan EU:n sisämarkkinoiden häi-
riötön toiminta. Tässä yhteydessä 
erityinen huomio kiinnitetään kaupan 
jatkuvuuden kannalta elintärkeisiin 
tavaroihin ja palveluihin sekä infra-
struktuuriin, kuten maksuliikkeeseen 
ja kuljetuksiin. Myös viennin ja tuon-
nin valvontaan liittyvien järjestelmien 
toiminta on varmistettava.  
 
EU:n toimivallan mukaisten menet-
telyjen mukaan toimiminen niin si-
sämarkkinoilla kuin yhteisen kaup-
papolitiikan aloilla on tärkeää, mutta 
huollon turvaaminen saattaa edellyt-
tää myös suoria neuvotteluja sellais-
ten maiden viranomaisten kanssa, 
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jotka ovat tuonnin, viennin ja kulje-
tusten kannalta keskeisiä. 
 
Suomen kansalaisten taloudellisen 
ja muun avustamisen sekä kotiut-
tamisen edellyttämät valmiudet ja 
järjestelmien toimivuus on varmistet-
tava kaikissa oloissa. 
 
 
2.4 Valtakunnan sotilaallinen puo-
lustus  
 
Valtakunnan sotilaallisen puolustuk-
sen tavoitetilassa puolustusjärjes-
telmän suorituskyky riittää turvalli-
suusympäristöön mitoitettuna muo-
dostamaan sotilaallisia uhkia ennal-
ta ehkäisevän kynnyksen ja turvaa-
maan valtiollisen itsenäisyyden tor-
jumalla maahan kohdistuvat hyök-
käykset. 
 
Puolustusjärjestelmän on kyettävä 
muodostamaan ja ylläpitämään pää-
töksenteon edellyttämä sotilasstra-
teginen tilannekuva, valvomaan ja 
turvaamaan alueellinen koskemat-
tomuus, antamaan virka-apua yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
ja kohteiden suojaamiseen, torju-
maan sotilaalliset uhkat sekä osallis-
tumaan kansainväliseen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. 
 
Sotilasstrategisen tilannekuvan 
muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi 
tiedustelu- ja valvontajärjestelmällä 
on kyettävä seuraamaan Suomen 
turvallisuusympäristön kehitystä, 
määrittämään ympäristön muutokset 

ja tuottamaan tietoa vallitsevasta ti-
lanteesta. Järjestelmä antaa ennak-
kovaroituksen sotilaallisten uhkien 
kehittymisestä, jotta voidaan käyn-
nistää oikea-aikaiset ja oikein mitoi-
tetut vastatoimenpiteet. Tiedustelu- 
ja valvontajärjestelmän on osaltaan 
mahdollistettava joustava valmiuden 
säätely tuottamalla sotilasstrategi-
nen tilannekuva valtionjohdon käyt-
töön. 
 
Suomen alueellisen koskematto-
muuden turvaamiseksi valtakunnan 
maa- ja merialue sekä ilmatila on 
valvottava yhteistoiminnassa mui-
den valvontaviranomaisten kanssa. 
Aluevalvonnalla on kyettävä ehkäi-
semään, paljastamaan ja selvittä-
mään aluerikkomukset ja -louk-
kaukset. Alueloukkaukset on kyettä-
vä estämään tai torjumaan tarvitta-
essa voima- ja muin toimenpitein. 
Puolustusministeriö johtaa ja sovit-
taa yhteen aluevalvontaviranomais-
ten toiminnan. 
 
Valtiojohdon lisäksi on määritettävä 
kohteet ja toiminnot, joiden suojaa-
miseen puolustusvoimat osallistuvat 
yhteistoiminnassa muiden viran-
omaisten kanssa. Virka-avun johtaa 
ja sovittaa yhteen sisäasiainministe-
riö. 
 
Sotilaallisten uhkien torjuntaan ja 
koko valtakunnan puolustamiseen 
on kyettävä siten, että maan itsenäi-
syys ja kansalaisten elinmahdolli-
suudet turvataan kaikissa tilanteis-
sa. Uhkan ennalta ehkäisemiseksi 
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on kyettävä kohottamaan puolustus-
voimien valmiutta koko valtakunnan 
alueella, kutsumaan tarvittavat jou-
kot palvelukseen, hajauttamaan tär-
kein sodan ajan joukkojen materiaali 
ja suojaamaan tärkeät kohteet. 
 
Strategisen iskun torjunnassa puo-
lustuksella on kyettävä säilyttämään 
kansallinen päätöksentekokyky sekä 
yhteiskunnan ja sotilaallisen maan-
puolustuksen toimintakyky. Näin es-
tetään hyökkääjää saavuttamasta 
päämääräänsä. Keskeistä puolus-
tuksessa on turvata alueellinen kos-
kemattomuus, suojata kohteet ja 
toiminnot, tuottaa tappioita hyökkää-
jälle sekä estää puolustusjärjestel-
män lamauttaminen. 
 
Laajamittaisen hyökkäyksen torjun-
nassa pidetään strategisesti tärkeät 
alueet omien joukkojen hallussa se-
kä valtakunnan syvyyttä hyväksi 
käyttäen kulutetaan ja hidastetaan 
maahantunkeutujaa siinä määrin, et-
tä valituissa ratkaisukohdissa voi-
daan saavuttaa tarvittava ylivoima 
vihollisen torjumiseksi ja lyömiseksi. 
Puolustus toteutetaan maanpuolus-
tusalueiden, merivoimien ja  ilma-
voimien yhteisillä sotatoimilla. 
 
Puolustusjärjestelmän on tuotettava 
kansallisen puolustuksen joukot, 
joista osa soveltuu kansainvälisiin 
kriisinhallintatehtäviin. Kansainväli-
siin sotilaallisiin kriisinhallintaope-
raatioihin osallistutaan kansallisten 
päätösten mukaisesti. Sotilaalliseen 
kriisinhallintaan osallistumalla on py-

rittävä estämään kriisien vaikutusten 
ulottuminen Suomeen tai rajoitettava 
sitä. 
 
 
2.5 Sisäinen turvallisuus 
 
Sisäisen turvallisuuden tavoitetilas-
sa pidetään yllä oikeusjärjestelmän 
toimintakykyä sekä estetään ennalta 
ja hallitaan uhkia, jotka kohdistuvat 
väestön turvallisuuteen ja yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
häiriöttömään hoitamiseen. 
 
Laillisen oikeus- ja yhteiskunta-
järjestyksen turvaaminen edellyt-
tää, että huolehditaan poliisin ja 
muiden tutkintaviranomaisten, syyt-
täjälaitoksen, tuomioistuinlaitoksen 
sekä täytäntöönpanoviranomaisten 
toimintakyvystä ja yhteistyöstä. Li-
säksi edellytetään, että kaikissa olo-
suhteissa ihmisten oikeuksia ja va-
pauksia rajoitetaan vain laissa sää-
detyin perustein, huolehtien samalla 
yksilöiden oikeusturvasta. Perustus-
lain mukainen oikeusvaltion toiminta 
on turvattava kaikissa oloissa, ja vi-
ranomaisten on kyettävä lain nojalla 
huolehtimaan niille säädetyistä teh-
tävistä. 
 
Oikeuslaitoksen ja sen päätöksiä to-
teuttavan täytäntöönpanojärjestel-
män on huolehdittava kaikissa tilan-
teissa oikeusturvan toteutumisesta. 
Ihmisten on voitava nauttia hengen 
ja terveyden suojasta, henkilökoh-
taisesta vapaudesta, omaisuuden-
suojasta ja muista lailla suojatuista 
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oikeuksista sekä saada oikeuksiaan 
ja velvollisuuksiaan koskevat pää-
tökset käsitellyiksi tuomioistuimissa 
ja muissa riippumattomissa lainkäyt-
töelimissä, laillisessa menettelyssä. 
Oikeuslaitoksen ja vankiloiden voi-
mavarat on mitoitettava kulloistakin 
tilannetta vastaaviksi.  
 
Yleinen järjestys ja turvallisuus 
tuotetaan muodostamalla, ylläpitä-
mällä ja jakamalla päätöksenteossa 
tarvittava sisäisen turvallisuuden ti-
lannekuva, suojaamalla keskeinen 
infrastruktuuri sekä torjumalla rikolli-
suus ja vakavat häiriöt. 
 
Sisäasiainministeriön on muodostet-
tava sisäisen turvallisuuden tilanne-
kuva ja ylläpidettävä sitä sekä jaet-
tava siihen sisältyvää tietoa. Tilan-
nekuvan on mahdollistettava oikea 
ja oikea-aikainen päätöksenteko. Si-
säisen turvallisuuden tilannekuvaan 
on sisällytettävä kansainvälinen ja 
erityisesti Suomen lähialueiden tur-
vallisuustilanne sekä rajat ylittävä ri-
kollisuus. Lisäksi siinä on esitettävä 
ainakin yleiseen järjestykseen ja tur-
vallisuuteen sekä pelastustoimeen 
vaikuttavat tekijät. 
 
Keskeisen infrastruktuurin suojaa-
misella on kyettävä havaitsemaan 
uhkat ja hyökkäykset valtakunnalli-
sesti tärkeitä järjestelmiä, kohteita ja 
toimintoja vastaan sekä varmenta-
maan niiden toiminta. Poliisilla on ol-
tava ympärivuorokautinen kyky 
puuttua välittömästi tietoonsa tullee-
seen uhkaan tai rikokseen, joka voi 

vaarantaa elintärkeitä toimintoja. 
 
Rikollisuus, joka vakavasti vaaran-
taa ihmisten perusoikeuksia sekä 
yhteiskunnan ja talouden perusteita, 
samoin kuin yhteiskuntaan kohdis-
tuvat vakavat häiriöt on kyettävä tor-
jumaan kaikissa tilanteissa. Täy-
dennyspoliisihenkilöstön riittävyys ja 
osaaminen on varmennettava. Ul-
komaalaisvalvonta on pidettävä hy-
vällä tasolla.  
 
Terrorismin torjunnassa on kyettävä 
muodostamaan tilannekuva Suomea 
uhkaavasta terroritoiminnasta, mah-
dollisista kohteista ja Suomessa 
oleskelevista tai Suomea uhkaavista 
riskihenkilöistä. Poliisilla on oltava 
riittävästi terrorismin torjuntaan kou-
lutettua henkilöstöä, teknisiä val-
miuksia ja lainsäädännöllisiä edelly-
tyksiä. 
 
Pelastustoiminta edellyttää, että 
uhkat havaitaan ja niistä varoitetaan, 
väestön suojaamismahdollisuuksia 
ja pelastustoimintaa ylläpidetään, 
sekä ympäristöuhkia ja -vahinkoja 
torjutaan. 
 
Väestöä, omaisuutta tai ympäristöä 
uhkaavat tapahtumat on kyettävä 
havaitsemaan. Vastuuviranomaiset 
on pystyttävä hälyttämään nopeasti. 
Tilanteesta on voitava tiedottaa 
muille viranomaisille, väestölle ja yh-
teisöille suojaamistoimenpiteiden to-
teuttamiseksi uhkien vaatimalla ta-
valla. Valvonta-, hälytys- ja tietojär-
jestelmien avulla on kyettävä tur-
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vaamaan tilannetietojen kokoami-
nen, käsittely ja jakaminen sekä sii-
hen liittyvä viranomaisten välinen 
yhteistoiminta. Yhteistoimintaa tieto-
jen ja uhka-arvioiden välittämiseksi 
on toteutettava myös kansainväli-
sesti. 
 
Väestön suojautumismahdollisuuk-
sia on ylläpidettävä siten, että ensi-
sijaisesti väestönsuojissa on riittävät 
suojapaikat. Lisäksi väestö on kyet-
tävä evakuoimaan uhanalaisilta alu-
eilta. 
 
Onnettomuus- ja tuhotilanteiden 
vaatimalla pelastustoiminnalla on ol-
tava riskejä ja uhkia vastaava toi-
mintavalmius kaikissa oloissa. Va-
paaehtoisjärjestöjen osallistumis-
mahdollisuudet pelastustoimeen on 
varmistettava. Kansainvälinen yh-
teistoiminta on turvattava. 
 
Ympäristöuhkia ja -vahinkoja on voi-
tava estää ennakolta mahdollisim-
man hyvin. Toteutuneet ympäristö-
uhkat ja -vahingot on kyettävä ha-
vaitsemaan ja rajoittamaan nopeas-
ti. Niiden aiheuttamat seuraukset on 
pystyttävä korjaamaan kattavasti. 
Ympäristöuhkia ja -vahinkoja ovat 
öljyvahingot, vaarallisten aineiden 
joutuminen ympäristöön, ympäristöä 
vahingoittavat säteilytilanteet sekä 
pohjavesien, vesistöjen ja maaperän 
saastuminen, tulvat, eliölajien jouk-
kokuolemat ja vastaavat vahingot. 
Ympäristöministeriö vastaa viran-
omaistoiminnan yhteensovittamises-

ta ympäristöuhkien ja -vahinkojen 
torjumisessa. 
 
Rajavalvonta ja laajamittaisen 
maahantulon hallinta edellyttävät ra-
jatilannekuvan ylläpitämistä ja jaka-
mista, rajavalvonnan toimintakyvyn 
turvaamista sekä laajamittaisen 
maahantulon seurausten hallintaa. 
 
Valtion turvallisuusasioista vastaa-
valle johdolle on ylläpidettävä ja ja-
ettava rajatilannekuva niin, että po-
liittiset, taloudelliset ja toiminnalliset 
ratkaisut kyetään tekemään oikea-
aikaisesti riittävän laajan ja luotetta-
van tiedon perusteella. Rajatilanne-
kuvan on esitettävä rajaturvallisuu-
teen vaikuttavat Suomen sisäiset ja 
ulkoiset tekijät. Rajatilanteen seu-
rannalla on kyettävä tuottamaan tie-
dot laittomasta maahantulosta ja 
sen järjestämisestä sekä muusta ra-
jat ylittävästä rikollisuudesta. 
 
Rajavalvonnan toimintakyky on tur-
vattava kaikissa tilanteissa. Laiton 
maahantulo on kyettävä estämään 
ja paljastamaan EU:n ulkorajoilla. 
Keskeistä on kyky tarkastaa ulkora-
jaliikenne ja valvoa Suomen ja Ve-
näjän välinen raja koko pituudeltaan 
tehokkaasti. Kyky erityistilanteiden 
hallintaan ja valvonnan tehostami-
seen sekä kyky reagoida nopeasti 
muuttuviin tilanteisiin on säilytettävä 
Suomen kaikilla rajoilla. Samoin on 
pidettävä yllä kyky palauttaa rajatar-
kastukset tärkeimmille rajanylitys-
paikoille Schengen-sisärajoilla. 
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Laajamittaisen maahantulon tilan-
teessa on kyettävä vastaanotta-
maan maahantulijat ja järjestämään 
heille tilanteen edellyttämä turva. 
Rajavalvonnalla on pystyttävä saat-
tamaan maahantulijat hallitusti vi-
ranomaisten kontrolliin.  
 
Työministeriö vastaa pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanoton 
suunnittelusta ja ohjauksesta. Työ-
hallinnolla on oltava valmiussuunni-
telmat vastaanottokapasiteetin laa-
jentamiseksi ja tilapäisen suojelun 
järjestämiseksi. Työhallinnon on ky-
ettävä järjestämään kaikissa tilan-
teissa riittävä majoituskapasiteetti. 
Maahantulijoiden ohjaus ja ylläpito 
järjestely- ja vastaanottokeskuksissa 
on voitava järjestää tilanteen mukai-
sesti. 
 
Sisäasiainministeriö vastaa kaikkien 
maahantulijoiden henkilöllisyyden 
selvittämisestä ja henkilötuntomerk-
kien ottamisesta sekä hakemusten 
käsittelystä ja tarvittaessa maasta 
poistamisesta. 
 
 
2.6 Talouden ja yhteiskunnan 
toimivuus 
 
Tavoitetilassa elinkeinoelämä ja jul-
kinen talous sekä yhteiskunnan inf-
rastruktuuri on turvattu siten, että ne 
mahdollistavat osaltaan yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen ylläpi-
tämisen sekä kansalaisten elinmah-
dollisuudet. 
 

Julkisen talouden toimivuus 
 
Talouden toimivuus edellyttää julki-
sen vallan toimenpiteitä kokonaista-
loudellisten tavoitteiden, kuten talo-
uskasvun, täystyöllisyyden, hintava-
kauden ja oikeudenmukaisen tulon-
jaon saavuttamiseksi. Valtion tuloja 
ja menoja koskevilla ratkaisuilla se-
kä rahahuoltoa ja rahoituspalveluja 
koskevilla järjestelyillä varmistetaan 
voimavarat valtion hallintoyksiköiden 
toiminnan sekä kansalaisten elin-
mahdollisuuksien turvaamiseksi. 
Valtiovarainministeriö vastaa näiden 
toimenpiteiden suunnittelusta, toi-
meenpanosta ja yhteensovittamises-
ta. Ylijäämäinen valtion talous tur-
vaa parhaat mahdollisuudet myös 
poikkeuksellisista olosuhteista joh-
tuvien haasteiden tehokkaaseen 
ratkaisemiseen. 
 
Talouden vakaus, tehokas veropoli-
tiikka ja verojen kanto, hallittu lai-
nanotto sekä budjetointijärjestelmän 
tehokkuus on turvattava. Tehokasta 
veropolitiikkaa ja verojen kantoa on 
toteutettava ennakoivasti, sillä pää-
tökset veroista näkyvät tuloina valti-
on kassassa vasta parin kuukauden 
viiveellä. Veronkantojärjestelmien on 
toimittava kaikissa olosuhteissa. 
Vaihtoehtoisiin verotuksen toimitta-
mistapoihin ja veronkantojärjestel-
miin on varauduttava. 
 
Budjettijärjestelmän tehokkuudella 
varmistetaan menojen kohdentami-
nen kulloistenkin tilanteiden edellyt-
tämiin käyttötarkoituksiin. Valtiova-
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rainministeriö valmistelee hallituksen 
esitykset talousarvioksi ja lisätalo-
usarvioiksi, joista lopullisen päätök-
sen tekee eduskunta. Niissä osoite-
taan määrärahat eri käyttötarkoituk-
siin ja tarvittavat tulot menojen kat-
tamiseen. Menokohteiden lukumää-
rältään pienet lisätalousarvioesityk-
set valmistellaan noin viikossa. Tä-
mä edellyttää toimivaa yhteistyötä 
eri ministeriöiden kanssa sekä val-
miutta tehdä ehdotuksia ja ratkaisuja 
menojen säästöistä ja kohdistami-
sesta uudelleen eri menoperusteis-
ta. 
 
Rahoitusjärjestelmän ja rahahuollon 
toiminta on turvattava. Rahoitustoi-
minta, maksuliike ja rahahuolto osa-
na kansainvälistä kokonaisuutta on 
varmistettava kaikissa oloissa. 
Suomen Pankki on Suomen rahavi-
ranomainen, ja sillä on merkittävä 
rooli maksuliikkeen toimijana kaikis-
sa turvallisuustilanteissa. 
 
Ulosottolaitoksen on kyettävä huo-
lehtimaan saatavien perinnästä 
poikkeusoloissakin. 
 
Yhteiskunnan perustoimintojen 
ylläpitäminen 
 
Yhteiskunnan perustoimintojen yllä-
pitämiseksi on tärkeää turvata ener-
giahuolto, elintarvikehuolto, asumi-
nen, väestön toimeentulon ja maan-
puolustuksen kannalta elintärkeä te-
ollisuus- ja palvelutuotanto, työvoi-
man saanti, yhdyskuntien tekniset 
palvelut sekä koulutusjärjestelmä. 

Yhteiskunnan perustoimintojen var-
mentaminen edellyttää vakuutusjär-
jestelmän toimivuutta kaikissa olois-
sa. Perustoimintojen ylläpitämiseen 
liittyvät tehtävät sovittaa yhteen 
kauppa- ja teollisuusministeriö. 
 
Energiahuollon turvaaminen käsittää 
sähkön ja lämmön tuotannon, siirron 
ja jakelun, polttoaineiden tuonnin, 
tuotannon ja jakelun sekä näiden 
vaatiman laitehuollon ja kunnossa-
pidon. Energiahuollon on edistettävä 
energiamarkkinoita, energian teho-
kasta käyttöä ja energiansäästöä, li-
sättävä kotimaisen energian käyttöä, 
ylläpidettävä energiateknologian 
korkea taso sekä varmistettava riit-
tävän monipuolinen ja edullinen 
energian hankintakapasiteetti. 
 
Maamme erityisolosuhteiden vuoksi 
energiasektorin huoltovarmuutta yl-
läpidetään paremmin kuin kansain-
väliset sopimukset velvoittavat. 
Lämmön ja sähkön tuotanto sekä 
polttoainehuolto varmistetaan valtio-
neuvoston päätöksen mukaisella 
huoltovarmuustasolla. Energian tuo-
tantoa ja kulutusta varaudutaan oh-
jaamaan huoltovarmuuden kannalta 
tarkoituksenmukaisesti ja kansain-
välisten sopimusvelvoitteiden täyt-
tämiseksi. 
 
Elintarvikehuolto käsittää elintarvik-
keiden alkutuotannon, jalostuksen ja 
jakelulogistiikan, koti- ja suurtalou-
det sekä vesihuollon. Se huolehtii 
myös elintarvikehuoltoketjun edellyt-
tämien tuotantopanosten saatavuu-
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desta. Elintarvikehuollon on ylläpi-
dettävä riittävää kotimaisten perus-
elintarvikkeiden tuotantoa, toimivaa 
elintarvikkeiden jakelujärjestelmää 
sekä tehokasta elintarvikevalvontaa. 
 
Väestölle on turvattava energiasisäl-
löltään normaali ravinnon saanti se-
kä vesihuolto. Elintarvikehuollon 
edellytykset varmistetaan yhden 
heikon satokauden varalta. Elintar-
vikkeiden tuotantoa ja kulutusta va-
raudutaan ohjaamaan huoltovar-
muuden kannalta tarkoituksenmu-
kaisesti. Vesihuollolla on turvattava 
puhtaan talousveden saatavuus se-
kä terveyden ja ympäristönsuojelun 
kannalta asianmukainen viemäröinti 
kohtuullisin kustannuksin. Elintarvi-
keturvallisuudesta ja eläintautien tor-
junnasta vastaavilla viranomaisilla 
on oltava edellytykset toimia. 
 
Valtion ja kuntien on kyettävä vaikut-
tamaan siihen, että asuntoja on riit-
tävästi tarjolla. Asumisen turvaami-
seksi häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa on tarjontaa pystyttävä no-
peasti lisäämään tehostamalla tarvit-
taessa säännöstely- ja muin toimen-
pitein asuntokannan käyttöä. 
 
Teollisuus- ja palvelutuotannon tur-
vaaminen käsittää kansantaloudelle, 
väestön toimeentulolle ja maanpuo-
lustukselle välttämättömien yritysten 
toimintaedellytysten ylläpitämisen. 
Tuotannolla on edistettävä toimivien, 
turvallisten ja kilpailukykyisten 
markkinoiden toteutumista sekä 
varmistettava osaltaan ulkomaan-

kaupan edellytykset. Elinkeinopolitii-
kalla pidetään yllä toimintaympäris-
töä niin, että yrityksillä on kansain-
välisesti vertailukelpoiset mahdolli-
suudet parantaa kilpailukykyään. 
Samalla on huolehdittava alueelli-
sesti tasapainoisen elinkeinoraken-
teen kehityksestä. 
 
Mahdollisimman häiriötön tavara- ja 
palvelutuotanto on varmistettava 
kaikissa tilanteissa. Valmiutta tuo-
tannon ja kulutuksen yhteensovitta-
miseen ja tarkoituksenmukaiseen 
ohjaukseen pidetään yllä. Maanpuo-
lustuksen tärkeimpien kulutusmate-
riaalien tuotantokapasiteettia pide-
tään yllä puolustusvoimien tarpeiden 
mukaisesti. 
 
Työhallinnon on turvattava työvoi-
man saanti ja ohjattava työvoimaa 
tarpeen mukaisesti kaikissa oloissa. 
Äkillisissä taloudellisissa kriiseissä 
ja pitkävaikutteisissa suuronnetto-
muuksissa työvoimaa on kyettävä 
ohjaamaan tilapäisesti väestön pe-
rusturvan ylläpitämiseen tai onnet-
tomuuksien seurausten korjaami-
seen. Ankarimmissa poikkeusolois-
sa yleisen työvelvollisuuden on tur-
vattava yrityksille ja yhteiskunnan 
palveluille välttämätön työvoima. 
 
Valtion ja kuntien on huolehdittava, 
että rakennettu ympäristö täyttää ta-
loudellisuuden, turvallisuuden, ter-
veellisyyden, ekologisuuden ja viih-
tyisyyden vaatimukset. Riittävä ra-
kentamisen kapasiteetti ja sen käyt-
tö kulloinkin ensisijaisiin rakentamis-
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kohteisiin on varmistettava sotilaalli-
sen maanpuolustuksen, väestön-
suojelun, energiahuollon, liikenne-
väylien ja muiden yhteiskunnan tek-
nisten järjestelmien rakentamistar-
peiden tyydyttämiseksi. Ympäristön 
tilaa on kaikissa oloissa kyettävä 
seuraamaan, jotta havaitaan pitkä-
aikaiset haitalliset ympäristömuutok-
set  ja voidaan arvioida niiden vaiku-
tukset. 
 
Koulutus- ja tutkimusjärjestelmän yl-
läpitämiseksi on turvattava keskeiset 
peruskoulupalvelut, ammatillisesti 
koulutetun erityishenkilöstön koulu-
tus ja tutkimuspalvelut. Häiriötilan-
teissa varaudutaan siirtämään kou-
lutustoimintaa väliaikaisesti toisiin 
oppilaitoksiin tai tarvittaessa jopa 
keskeyttämään toiminta määräajak-
si. Poikkeusoloissa varmistetaan yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 
koulutus- ja tutkimustoiminnan jat-
kuvuus säädösmuutoksin ja valtion 
rahoitusta suuntaamalla. 
 
Sähköisten tieto-  ja viestintäjär-
jestelmien sekä kuljetusten toimi-
vuus 
 
Yhteiskunnan ja kansalaisten käy-
tössä olevien tieto- ja viestintäjärjes-
telmien toimivuudelle on tärkeää  
− turvata sähköiset viestintäverkot 

ja niiden tietoturvallisuus  
− määrittää palveluille ja teknisille 

perusjärjestelmille turvallisuuden 
perustasot  

− valvoa järjestelmien rakentamis-
ta ja ylläpitoa koskevien määrä-

ysten noudattamista 
− sovittaa yhteen viranomaisverk-

kojen kehittämistä ja käyttöä  
− varmentaa valtion tietojenkäsit-

tely  
− ohjata julkishallinnon sähköisiä 

palveluja, valtion tietohallintoa ja 
tietoturvallisuutta. 

 
On valvottava, että lainsäädännössä 
ja sen nojalla annetuissa ministeriön 
ohjeissa täsmennettyjä menettelyta-
poja noudatetaan tele-, posti-, tele-
visio- ja radiotoimintaa harjoittavissa 
yrityksissä. Yritysten oman toimin-
nan varmistamista koskevan varau-
tumisvelvollisuuden tasoa on seurat-
tava ja sen kehittämistä on koor-
dinoitava. Graafinen viestintä on tur-
vattava määritellyllä perustasolla. 
Viestintäverkkoihin liittyvien tietotek-
nisten järjestelmien toiminta on var-
mistettava alan yritysten ja ministe-
riöiden yhteistoimin. 
 
Yhteiskunnan ja kansalaisten tarvit-
semien kuljetusten edellytykset on 
turvattava kaikissa tilanteissa. Kulje-
tusväylien rakentamista ja kuljetuk-
sista vastaavien organisaatioiden 
sekä satamien, lentokenttien ja mui-
den liikennejärjestelmän solmukoh-
tien valmius- ja turvallisuustoimintaa 
on ohjattava. Ulkomaankaupan kul-
jetusten turvaamiseksi on pidettävä 
yllä riittävää jäävahvisteista aluska-
lustoa. On huolehdittava siitä, että 
Suomella säilyy päätösvalta toteut-
taa välttämättömät ilmakuljetukset 
kaikissa tilanteissa. Infrastruktuuri ja 
keskeiset logistiset ketjut on varmis-
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tettava, samoin kuljetuskaluston si-
joittaminen poikkeusoloissa yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamisen tärkeimpiin tehtäviin. 
 
Sähköisten tieto- ja viestintäjärjes-
telmien sekä kuljetusten toimivuutta 
yhteensovittaa liikenne- ja viestin-
täministeriö. Valtiovarainministeriö 
vastaa valtion tietohallinnon, tieto-
jenkäsittelyn ja tietoturvallisuuden 
yleisistä perusteista, hallinnon säh-
köisestä asioinnista ja valtioneuvos-
ton yhteisestä tietohallinnosta. Poik-
keusoloissa perustetaan valtiova-
rainministeriön yhteyteen tiedonkä-
sittelyn säännöstely-yksikkö. 
 
 
2.7 Väestön toimeentuloturva ja 
toimintakyky 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luilla ja sosiaaliturvalla tuetaan väes-
tön toimintakykyä ja terveyttä sekä 
kansalaisten toimeentuloa. Lisäksi 
niillä ehkäistään syrjäytymistä. Vä-
estön hyvä toimintakyky vähentää 
sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luiden tarvetta sekä vahvistaa toi-
meentulon edellytyksiä. 
 
Sosiaaliturvalla on mahdollistettava 
jokaiselle oikeus perustuslain mu-
kaiseen, ihmisarvoisen elämän kan-
nalta välttämättömään toimeentu-
loon ja huolenpitoon. Perustoimeen-
tulo on turvattava jokaiselle työttö-
myyden, sairauden, työkyvyttömyy-
den ja vanhuuden aikana sekä lap-
sen syntymän ja huoltajan menetyk-

sen perusteella, siten kun lailla erik-
seen säädetään. Toimeentuloturva 
muodostuu eläketurvasta, sosiaali-
sista avustuksista ja muista tulonsiir-
roista. Sosiaaliavustuksiin luetaan 
muun muassa toimeentulotuki ja 
lapsilisä. Tulonsiirroilla edistetään ja 
ylläpidetään yksityisen henkilön, 
perheen ja yhteisön toimeentuloa, 
sosiaalista turvallisuutta ja toiminta-
kykyä. Väestön välttämättömästä 
toimeentulosta huolehtimiseksi tur-
vataan sosiaalivakuutusjärjestelmän 
toimivuus. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velujärjestelmän turvaamiseksi pi-
detään yllä sosiaali- ja terveyspalve-
luita tuottavat laitokset ja avohuollon 
yksiköt. Kaikissa tilanteissa on huo-
lehdittava välttämättömistä sosiaali-
huollon palveluista, kuten lasten 
päivähoidosta, vanhustenhuollosta, 
vammaishuollosta, lasten ja nuorten 
huollon palveluista sekä päihdehuol-
losta. 
 
Terveydenhuollon palveluista on 
turvattava sairaaloiden, terveyskes-
kusten ja terveydenhuollon avohoi-
toyksiköiden tuottamat palvelut. On 
myös huolehdittava terveydenhuol-
lon palvelujärjestelmän toiminnalli-
sista valmiuksista vastata säteilyn 
sekä biologisten ja kemiallisten teki-
jöiden aiheuttamien sairauksien hoi-
dosta. Osa sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluista voidaan tuottaa 
yhteistyössä yksityisen ja kolman-
nen sektorin kanssa. Kuntien on jär-
jestettävä sosiaali- ja terveydenhuol-
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lon palvelut asukkaidensa tarpeiden 
mukaisesti. 
 
Terveysuhkien havainnointi-, seu-
ranta- ja torjuntajärjestelmien toi-
minnan turvaamiseksi ylläpidetään 
tehokasta epäiltyjen epidemioiden ja 
tautikasautumien havainnointi- ja il-
moitusjärjestelmää, eri viranomais-
ten yhteistyönä toteutettua riskinar-
viointia ja epidemiaselvitystä. Näitä 
tukevalla NBC-laboratoriojärjestel-
mällä on tunnistettava ja hallittava 
terveydellisiä vaaratilanteita, joita 
aiheuttavat säteilylähteet (N), mikro-
bit (B) tai kemikaalit (C). Järjestelmä 
muodostuu paikallis-, alue- ja kes-
kuslaboratorioista. Järjestelmän toi-
mintaan osallistuvat myös elintarvi-
ke- ja eläintautiviranomaiset. 
 
Säteilyturvakeskus vastaa säteily-
valvonnasta. Kansanterveyslaitos 
yhdessä Eläinlääkintä- ja elintarvike-
tutkimuslaitoksen kanssa vastaa 
biologisen valvonnan suunnittelusta, 
ohjauksesta ja asiantuntijatehtävis-
tä. Kansanterveyslaitos ylläpitää tar-
tuntatautien seurantajärjestelmää. 
Työterveyslaitos puolestaan vastaa 
kemiallisen valvonnan suunnittelus-
ta, ohjauksesta ja asiantuntijatehtä-
vistä. 
 
Säteilyvalvonnalla on saatava jatku-
vasti tietoa ympäristön säteilytilan-
teesta ja varmistettava nopea rea-
gointi poikkeaviin säteilytilanteisiin 
sekä lisäksi tuotettava tarvittava tie-
to ihmisiä, ympäristöä ja tuotantoa 
koskevien suojelutoimien perustaksi. 

Ympäristön säteilyvalvonta kattaa  
ulkoisen säteilyn automaattivalvon-
nan sekä radioaktiivisten aineiden 
määritykset elintarvikkeista ja ympä-
ristöstä. Mittaustoimintaa varten yl-
läpidetään kattavaa ulkoista, auto-
maattista valvontaverkkoa, Säteily-
turvakeskuksen laboratorioita, alu-
eellisia A-laboratorioita sekä paikal-
lisia elintarvike- ja ympäristölabora-
torioita. 
  
BC-laboratorioverkon ylläpitämises-
tä vastaavat kunnalliset laboratoriot 
sekä valtion alue- ja keskuslaborato-
riot. Valtakunnallisen tartuntatautien 
seuranta-, hallinta- ja torjuntajärjes-
telmän ylläpitämiseksi on turvattava 
useat toisiaan täydentävät osat. 
Seurannan perustan muodostavat 
lääkäreiden ja laboratorioiden tar-
tuntatautirekisteriin tekemät ilmoi-
tukset tartuntataudeista sekä keski-
tetty nopea tiedonkeruu epäillyistä 
epidemioista, epäilyttävistä tauti-
kasaumista ja tarvittaessa myös uu-
dentyyppisistä taudeista tai oireista. 
Mikrobikantojen jatkuva tyypitys asi-
antuntijalaboratorioissa on välttämä-
töntä uusien uhkien havaitsemisek-
si. 
 
Vakavien kemiallisten uhkien varalta 
on pidettävä yllä tarvittavaa tilanteen 
esivastetta, arviointia ja asiantunti-
jaohjausta. Nämä painottuvat valtion 
ympäristö- ja työterveyden tutkimus-
laitoksiin sekä niihin valtion yksiköi-
hin, joilla on erityistä asiantuntemus-
ta. 
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Terveysuhkien havainnointi-, seu-
ranta- ja torjuntajärjestelmien lisäksi 
säteilyn sekä biologisten ja kemial-
listen tekijöiden aiheuttamien uhkien 
ja sairauksien torjumiseksi ja hallit-
semiseksi pidetään yllä riittävä hoi-
tokapasiteetti sekä toimiva asiantun-
tijaohjausjärjestelmä. 
 
 
2.8 Henkinen kriisinkestokyky 
 
Tavoitetilassa kansakunnan henki-
nen kriisinkestokyky ilmenee kansal-
lisena tahtona toimia valtiollisen it-
senäisyyden sekä kansalaisten 
elinmahdollisuuksien ja turvallisuu-
den ylläpitämiseksi ankarimmissakin 
poikkeusoloissa. Kansakunnan hen-
kistä kriisinkestokykyä ylläpidetään 
sosiaalisen eheyden, tiedotuksen, 
opetuksen, kulttuuritoiminnan, hen-
gellisen toiminnan ja turvallisuutta 
tukevan vapaaehtoistoiminnan avul-
la. 
 
Tiedotustoiminnan tehtävä on oi-
kean tiedon kokoaminen ja oikea-
aikainen  jakaminen, huhujen ennal-
taehkäisy ja kielteisen psykologisen 
vaikuttamisen torjuminen. Valtion-
hallinnon tiedotustoiminnan yleises-
tä kehittämisestä ja yhteensovitta-
misesta vastaa valtioneuvoston 
kanslia. Jokainen ministeriö vastaa 
toimialaansa liittyvästä tiedottami-
sesta. Yleisradio vastaa viranomais-
tiedotteiden välittämisestä tilanteis-
sa, joissa tiedotteita tarvitaan ihmis-
henkien pelastamiseksi ja suojaami-
seksi tai joissa huomattavat omai-

suus- tai ympäristövahingot ovat uh-
kaamassa. 
 
Opetustoimen ylläpitämiseksi on 
turvattava keskeisten koulutuspalve-
luiden mahdollisimman häiriötön jat-
kuminen. Koulutuspalveluiden häi-
riötön tarjonta vahvistaa väestön 
kriisinkestokykyä. Opetuksen on an-
nettava edellytyksiä ymmärtää ja 
valmiuksia hallita turvallisuustilan-
teissa esiintyviä uhkia ja niiden vai-
kutuksia kansalliseen turvallisuu-
teen. 
 
Kansakunnan kulttuuri-identiteetin 
vahvistaminen tukee yhteiskunnan 
perusteiden säilymistä. Väestön tar-
vitsemien kulttuuripalveluiden tuot-
tamiseksi on turvattava kulttuuritoi-
minta: konsertit, teatterinäytökset, 
kulttuuritapahtumat ja kirjastojen 
toiminta sekä liikunta- ja nuorisopal-
velujen jatkuminen tarkoituksenmu-
kaisessa laajuudessa. Kulttuu-
riomaisuuden suojaamisella ja viime 
kädessä siirtämisellä väliaikaisesti 
turvaan on varmistettava historialli-
sesti tärkeän kulttuuriomaisuuden 
säilyminen jälkipolville. 
 
Kirkot ja muut uskonnolliset yh-
teisöt ovat itsenäisiä suhteessa val-
tioon. Uusien tehtävien osoittaminen 
edellyttää pääsääntöisesti lakiin pe-
rustuvaa toimivaltuutta. Hengellisten 
palveluiden turvaaminen edellyttää, 
että kirkkojen ja muiden uskonnollis-
ten yhteisöjen hengellinen työ jatkuu 
häiriöittä. Lisäksi tarvitaan niiden 
tuottamien yhteiskunnallisten palve-
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luiden, kuten hautaustoimen ja dia-
konian, mahdollisimman häiriötöntä 
jatkumista. 
 
Turvallisuutta tukeva vapaaeh-
toistoiminta on tärkeä osa kansa-
laistoimintaa ja kansalaisyhteiskun-

nan säilyttämistä. Vapaaehtoistoi-
minta mahdollistaa osaltaan tarvitta-
vien tietojen ja taitojen nopean välit-
tämisen laajoille kansalaisryhmille. 
Vapaaehtoistoiminnalla voidaan tu-
kea viranomaisten toimintaa.
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3 SUORITUSKYVYN KEHITTÄMINEN JA SEURANTA 
 
 
3.1 Kehittämisen ja seurannan pe-
riaatteet 
 
Suorituskykyvaatimukset yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamiseksi muuttuvat ulkoisen  ja 
sisäisen turvallisuusympäristön ke-
hittyessä. Kehitykseen sisältyy sekä 
pitkäaikaista tunnistettuun suuntaan 
tapahtuvaa muutosta että nopeasti 
kehittyviä ja ennalta arvaamattomia 
muutoksia. 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaaminen edellyttää suunni-
telmallista suorituskyvyn kehittämis-
tä vastaamaan tunnistettuun suun-
taan tapahtuvia, pitkän aikavälin 
muutoksia. Suunnitelmallisen kehit-
tämisen on mahdollistettava myös 
joustava reagointi ennalta arvaamat-
tomiin ja nopeasti kehittyviin turvalli-
suusympäristön muutoksiin. 
 
Suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehit-
täminen sekä turvallisuusympäristön 
muutosten myötä tarpeettomiksi 
käyneistä suorituskyvyistä luopumi-
nen muodostavat kokonaisuuden, 
joka turvaa valtionjohdolle tarvitta-
van toimintavapauden, jotta yhteis-
kunnan elintärkeät toiminnot voi-
daan pitää yllä kaikissa tilanteissa. 
Suorituskyvyn seuranta mahdollis-
taa oikea-aikaiset ja oikeansuuntai-
set kehittämis- ja ylläpitotoimenpi-
teet. 
 

Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaaminen vaatii suorituskyvyn 
kehittämistä ja seurantaa. Ne toteu-
tetaan normaalioloissa noin neljän 
vuoden rytmissä kokonaisuutena, 
johon kuuluvat 
− hallinnonalojen toimintaa oh-

jaava valtioneuvoston periaa-
tepäätös yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaami-
sesta sekä periaatepäätöstä 
perusteleva ja täydentävä stra-
tegia 

− hallinnonalojen kehittämisoh-
jelmat, jotka sisällytetään mi-
nisteriöiden toiminta- ja talous-
suunnitelmiin sekä talousar-
vioehdotuksiin 

− yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamiseen liitty-
vien hallinnonalakohtaisten 
suunnitelmien tarkistaminen 

− valtakunnalliset ja hallinnonalo-
jen valmiusharjoitukset. 

 
Edellä mainittuun kokonaisuuteen 
kuuluvat myös yhteiskunnan elintär-
keiden toimintojen turvaamista kos-
kevat valtioneuvoston selonteot. 
Valtioneuvosto esittää tarvittavat 
toimintojen turvaamisen poliittiset 
linjaukset selonteoissa, jotka anne-
taan eduskunnalle. Selontekokäy-
täntö antaa valtioneuvostolle ja 
eduskunnalle mahdollisuuden kan-
salliseen turvallisuuteen liittyvien ky-
symysten säännölliseen ja perus-
teelliseen käsittelyyn. Selonteoissa 



 
 
 
 
 
 
 
 

39 

esitetään yleensä ainakin turvalli-
suusympäristön kehittyminen sekä 
Suomen toimintalinja ja kansallisen 
turvallisuuden kehittäminen. Viimek-
si mainitussa tarkastellaan ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspoliittisten 
sekä sotilaallisten toimien ohella si-
viilialojen toimia osana kokonais-
maanpuolustusta ja yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamis-
ta. 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös ja 
sitä täydentävä strategia esittävät 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen tavoitetilan sekä turvaamisen pe-
riaatteet ja painopisteet. Ne myös 
määrittävät yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen turvaamiseksi toteu-
tettavat strategiset tehtävät suori-
tuskykyvaatimuksineen ja vastuuja-
koineen sekä muodostavat perus-
teet hallinnonalojen kehittämisoh-
jelmille. Hallinnonaloilta edellytettä-
villä suorituskyvyillä on vaikutusta 
toisiinsa, ja niiden ylläpitoa ja kehit-
tämistä on tarkasteltava kokonaisuu-
tena. Nämä tarkastelut tehdään 
säännöllisesti turvallisuus- ja puolus-
tusasiain komitean ohella valmius-
päällikkökokouksissa, kun hallin-
nonalojen kehittämisohjelmia sovite-
taan yhteen. 
 
Kehittämisohjelma on hallinnonalan 
itsenäisesti laatima suunnitelma. 
Hallinnonalojen kehittämisohjelmat 
voivat erota sisällöllisesti toisistaan. 
Kehittämisohjelmassa esitetään 
strategisten tehtävien edellyttämä 
suorituskyvyn kehittäminen, ylläpito 

ja seuranta. Samoin esitetään hal-
linnonalan vastuulla olevien toimien 
yhteensovittaminen. Kehittämisoh-
jelma edellyttää hallinnonalakohtais-
ten uhka-arvioiden laatimista. Siinä 
otetaan huomioon myös kansalais-
yhteiskunnan ja yksityisen sektorin 
tarpeet ja mahdollisuudet. Kukin mi-
nisteriö seuraa vastuullaan olevaa 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamiseen liittyvää suoritus-
kykyä ja sen kehittymistä. Kokonai-
suuden seurannasta vastaa turvalli-
suus- ja puolustusasiain komitea. 
 
Hallinnonalan kehittämisohjelmaan 
sisältyvät käytännön toimenpiteet 
siirretään asianomaisen ministeriön 
toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä 
talousarvioehdotuksiin, ja ne on 
otettava huomioon valmisteltaessa 
esityksiä määrärahakehyksistä. Ra-
hoituksen lisäksi ministeriöiden on 
turvattava hallinnonalan toimintaky-
ky strategisten tehtävien hoitami-
seen myös säädösvalmistelulla. Ke-
hittämisohjelmiin liittyvät poliittiset 
päätökset tehdään määrärahake-
hyksistä ja budjetista päätettäessä.  
 
Valtioneuvoston ja muiden valtion vi-
ranomaisten sekä kuntien tulee yllä-
pitää valmiutta hoitaa  tehtävänsä 
mahdollisimman häiriöttömästi kai-
kissa oloissa. Tämä velvoite koskee 
lainsäädännön edellyttämässä laa-
juudessa myös yrityksiä, jotka ovat 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen kannalta tärkeitä. 
Valmiuden edellyttämät suunnitel-
mat ja muut toimenpiteet on tarkis-
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tettava säännöllisesti ja aina kun ti-
lanteessa, uhka-arviossa, yhteis-
kunnassa tai kansainvälisessä ym-
päristössä tapahtuu olennaisia muu-
toksia. Valmiussuunnitelmat on tar-
koituksenmukaista tarkistaa hallin-
nonalan kehittämisohjelman laadin-
nan jälkeen. Suunnitelmat testataan 
hallinnonalan omissa ja koko valti-
onhallintoa harjaannuttavissa valmi-
usharjoituksissa. Esimerkki valmius-
suunnitelman rungoksi on liitteessä 
3. 
 
Hallinnonalat pitävät henkilöstönsä 
kouluttamiseksi sekä suorituskykyn-
sä testaamiseksi ja kehittämiseksi 
harjoituksia ja seminaareja. Noin 
neljän vuoden välein järjestetään 
valtakunnallisia valmiusharjoituksia, 
jotka koostuvat kaikkien hallin-
nonalojen sekä hallinnon eri tasojen 
ja toimialojen harjoituksista, joilla on 
yhteinen yleistilanne. Harjoitusko-
kemukset antavat konkreettista tie-
toa yhteiskunnan elintärkeiden toi-
mintojen turvaamisesta ja siihen liit-
tyvästä yhteistoiminnasta sekä stra-
tegisten tehtävien edellyttämästä 
suorituskyvystä ja kehittämistarpeis-
ta. Kokemukset tuottavat myös pa-
lautetta strategian ja valmiussuunni-
telmien tarkistamiseksi. 
 
 
3.2 Valtion johtaminen  
 
Valtionjohdolla on oltava tilanneku-
va, joka mahdollistaa oikea-aikaisen 
päätöksenteon ja jota tarvitaan yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen 

johtamisessa. Verkottuneessa yh-
teiskunnassa ei riitä, että päättäjien 
käytössä on vain toimialakohtaisia 
tietoja. Hallinnonalojen yhdistetty ti-
lannekuva on muodostettava ja sitä 
on ylläpidettävä. Tilannekuvaa kos-
kevaa tietoa on jaettava jo normaa-
lioloissa. Sen muodostamiseen liit-
tyvän organisoinnin ja ohjeistuksen 
on oltava perusteiltaan samanlaista 
kaikissa tilanteissa. Tilannekuvan yl-
läpitämiseksi ja tietojen vaihtami-
seksi hallinnonalojen kesken kehite-
tään järjestelmä valtioneuvoston 
kanslian johdolla. 
 
Virkamiesten osaamista on kehitet-
tävä harjoittelemalla ministeriöiden 
ja muiden viranomaisten välistä yh-
teistoimintaa ja yhteydenpidon muo-
toja häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissa. Virkamiesten koulutusta ja 
viranomaisten harjoituksia häiriöti-
lanteiden ja poikkeusolojen hallitse-
miseksi vakioidaan tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. 
 
Vaalijärjestelmää kehitettäessä on 
pyrittävä siihen, että vaalien ja kan-
sanäänestysten toimeenpano on 
mahdollista myös poikkeusolojen 
vallitessa. Perusoikeudet, ihmisoi-
keudet ja yksilöiden oikeusturva ote-
taan huomioon poikkeusolojen toi-
mintaa ja norminantoa harjoiteltaes-
sa ja ennalta suunniteltaessa. Val-
tioneuvoston oikeuskanslerin ja 
eduskunnan oikeusasiamiehen val-
vontatehtävät poikkeusoloissa sekä 
oikeusministeriön lainvalmistelun ja 
sitä koskevan neuvonnan sekä tar-
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kastustoiminnan osuus poikkeusolo-
jen norminannossa suunnitellaan ja 
harjoitellaan. 
 
Kehitettäessä osallistumista ja vai-
kuttamista EU:n päätöksentekoon 
tarkastellaan erityisesti erilaisia me-
nettelytapoja ja yhteydenpitoa Suo-
mea tai koko unionia koskevissa 
häiriötilanteissa. 
 
Valtakunnan johtamisjärjestelmää 
on kehitettävä ja ylläpidettävä vas-
taamaan uhkamallien asettamia 
vaatimuksia. Tieto- ja viestintäverk-
koja kehitettäessä on otettava huo-
mioon myös häiriötilanteiden ja 
poikkeusolojen mahdolliset vaiku-
tukset. Toimitilojen ja muun infra-
struktuurin kehittämisen on mahdol-
listettava yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen johtaminen kaikissa ti-
lanteissa. Johtamisen varajärjestel-
miä on koekäytettävä ja niihin liitty-
vää henkilöstöä on harjoitettava 
säännöllisesti. Normaaliolojen toi-
mintamallit ovat perustana kehitet-
täessä häiriötilanteissa ja poikkeus-
oloissakin toimivaa johtamisjärjes-
telmää. Valtion johtamisen ja sen 
toimintojen varmentamisen edellyt-
tämät suojatilat on rakennettava 
mahdollistamaan toiminta kaikissa 
tilanteissa. 
 
 
3.3 Ulkoinen toimintakyky 
 
Ulkoisen toimintakyvyn kehittämisen 
tavoitteena on varmistaa Suomen 
hallituksen tietoyhteydet ulkovaltoi-

hin ja muihin keskeisiin kansainväli-
siin toimijoihin kaikissa tilanteissa. 
Tämä edellyttää ennen muuta ulko-
mailla olevien edustustojen toimin-
taedellytysten varmistamista. Erityi-
sesti tulee huolehtia suojattujen ja 
varmennettujen tietoliikenneyhteyk-
sien toiminnasta Helsingin ja ulko-
maanedustuksen toimipisteiden vä-
lillä. Samoin tulee varmistaa, että 
ministeriöillä ja keskusvirastoilla on 
luotettavat suorat yhteydet muiden 
(erityisesti EU-) maiden vastaavia 
asioita hoitaviin viranomaisiin.  
 
Elintärkeiden toimintojen turvaami-
sen kannalta keskeisiä toimipisteitä 
ovat Suomen EU-edustusto ja muis-
sa kansainvälisissä elimissä toimivat 
edustustot. Edustustojen viestiyh-
teydet ja toiminnan edellytykset tu-
lee varmistaa myös suurten ja Suo-
men kannalta keskeisten valtioiden 
(mukaan lukien EU:n jäsenmaat) 
pääkaupungeissa. Edustustot palve-
levat koko valtionhallintoa ja muuta 
yhteiskuntaa, mikä tulee suunnitte-
lussa ottaa huomioon. Edustustojen 
teknisiä ja asiallisia valmiuksia vi-
ranomaisyhteistyöhön kehitetään. 
 
Erityistä huomiota kiinnitetään edus-
tustojen edellytyksiin avustaa Suo-
men kansalaisia mahdollisissa häi-
riö- ja poikkeustilanteissa ja tarvitta-
essa kotiuttaa heidät. Tällöin ky-
seessä ovat useimmiten kriisialueilla 
sijaitsevat kaukoedustustot, joiden 
resurssit ja viestiyhteydet tulee var-
mistaa. 
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Ulkomaankaupan toimintaedellytyk-
set on mahdollista varmistaa ainoas-
taan laajan viranomaisyhteistyön 
kautta ja läheisessä yhteydessä yri-
tyksiin ja muihin taloudellisiin toimi-
joihin Suomessa, EU-alueella ja sen 
ulkopuolella. 
 
 
3.4 Valtakunnan sotilaallinen puo-
lustus  
 
Puolustuksen painopisteen siirto 
laajamittaisen hyökkäyksen torjun-
takyvyn kehittämisestä strategisen 
iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntaky-
vyn vahvistamiseen saatetaan lop-
puun. Toisena painopistesuuntana 
on kyky nostaa puolustusvalmiutta 
ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimin-
takyvyn tukemiseksi Suomea kos-
kevissa kriisitilanteissa. Molemmat 
painopistealat parantavat samalla 
Suomen kykyä osallistua kansainvä-
liseen kriisinhallintaan, jonka merki-
tys edelleen kasvaa. 
 
Puolustusjärjestelmän kehittämisen 
painopistealueet ovat johtamisjärjes-
telmä, maavoimien valmiusyhtymät, 
sotilaallinen kriisinhallintakyky ja tie-
toyhteiskunnan sotatalousjärjestel-
mä. Puolustusvoimien sodan ajan 
vahvuuden supistamista jatketaan 
siten, että enimmäisvahvuus pie-
nennetään 350 000 henkilöön vuo-
den 2008 loppuun mennessä. 
 
Puolustusvoimien johtamisjärjestel-
män on vastattava sodan ajan vaa-
timuksia, mikä on myös rauhan ajan 

johtamisjärjestelmän kehittämisen 
perustana. Kehittämisen keskeisenä 
tavoitteena on kaikkien puolustus-
haarojen suunnittelun sekä johta-
mis- ja tiedustelujärjestelmien yhdis-
täminen varmennetuksi kokonaisjär-
jestelmäksi. Eurooppalaisen kriisin-
hallinnan asettamat vaatimukset on 
otettava huomioon johtamisjärjes-
telmän kehittämisessä.  
 
Tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjär-
jestelmien kehittäminen toteutetaan 
strategisen iskun ja alueellisten krii-
sien vaatimusten mukaisesti. Tieto-
yhteiskunnan kehittyminen ja verkot-
tuminen sekä tietosodankäynnin uh-
ka edellyttävät puolustusvoimilta 
kiinteää mukanaoloa ratkaisuissa, 
jotka koskevat valtakunnallisia tieto-
verkkoja. 
 
Maavoimat kehittävät valmiusprikaa-
teja ja niitä tukevaa helikopterijärjes-
telmää sekä alueellisen puolustuk-
sen ja pääkaupunkiseudun joukkoja. 
Maavoimien iskukykyä on parannet-
tava. Merivoimien kehittämisen pai-
nopiste on meriyhteyksien suojaa-
misessa eli miinantorjunnassa, mii-
noittamisessa, sukellusveneen tor-
junnassa sekä saattotoiminnassa. 
Ilmavoimat parantavat torjuntahävit-
täjäkaluston toimintaedellytyksiä ja 
ylläpitävät kaluston suorituskyvyn. 
 
Puolustusvoimissa otetaan käyttöön 
entistä tehokkaammat menetelmät 
ja toimintatavat taloudellisten ja ma-
teriaalisten resurssien hallitsemisek-
si. Puolustusvoimien huolto- ja logis-
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tiikkajärjestelmän sekä siihen liitty-
vän sotatalousjärjestelmän kehittä-
misen painopisteenä on luoda sel-
lainen logistinen kokonaisuus, joka 
on kytketty tarpeellisilta osiltaan 
elinkeinoelämän järjestelmiin. 
 
 
3.5 Sisäinen turvallisuus  
 
Laillisen yhteiskuntajärjestyksen yl-
läpitämiseksi oikeusministeriö tehos-
taa hallinnonalan varautumista niin, 
että normaaliajan rakenteilla kye-
tään hoitamaan tehtävät myös häi-
riötilanteissa. Tämä edellyttää sekä 
oikeuslaitoksen tilojen ja varusteiden 
että henkilöstön tietotaidon kehittä-
mistä. Painopistealueena ovat syyt-
täjät ja tuomioistuimet. 
 
Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa 
on tärkeää, että ihmiset voivat tur-
vautua säädettyihin oikeusturvakei-
noihin, säilyttävät puhevaltansa ja 
viranomaisten toiminta mahdollistaa 
tapahtumien myöhemmän selvittä-
misen ja arvioimisen. Kriisitilantees-
sa paikalle on saatava riittävän no-
peasti asian osaava viranomainen. 
Ydinhenkilöstön kriisiosaaminen on 
varmistettava. Kriisilainsäädäntö li-
sää erityisesti hallintotuomioistuinten 
tehtäviä ihmisten oikeusturvan ta-
kaamiseksi. Asioiden nopeaan käsit-
telyyn on luotava edellytykset ja toi-
mintamallit. 
 
Viranomaisten toimivaltasäännöksiä 
on tarkennettava ja suunniteltava jo 
etukäteen, huomioiden millaisia val-

tuuksia poikkeusoloissa voidaan tar-
vita. Viranomaisten toimivaltasään-
nöksiä varaudutaan muuttamaan eri 
tilanteiden hallitsemisen asettamien 
vaatimusten mukaisesti. 
 
Oikeuslaitoksen sähköisten järjes-
telmien lisäksi ylläpidetään riittävä 
tietotaito manuaaliseen asiankäsitte-
lyyn ja arkistointiin siirtymiseen. Tie-
tojärjestelmien suojausta paranne-
taan. 
 
Tuomioistuinlaitoksen tilojen teknistä 
varustelutasoa parannetaan niin, et-
tä myös kaikkein vakavimpia rikolli-
suuden muotoja voidaan turvallisesti 
käsitellä. Vankeinhoidossa varaudu-
taan kasvavaan ja poikkeukselliseen 
rikollisuuteen. Toimintaedellytysten 
parantamiseksi vankilan sisäiset ris-
kit otetaan huomioon kehitettäessä 
turvallisuusjärjestelmiä. Vankikulje-
tusten turvallisuustasoa paranne-
taan. 
 
Sisäisen turvallisuuden tilannekuvan 
muodostaminen ja ylläpitäminen ta-
pahtuu kansallisten viranomaisten 
välisenä tietojen vaihtona, kansain-
välisenä tietojen hankintana, tietojen 
analysointina ja kokoamisena, jotka 
ovat pääosin poliisin vastuulla. Vi-
ranomaisten välistä tietojenvaihtoa 
sekä analysointitoimintaa lisätään ja 
nopeutetaan. Kansainvälisiä tiedon-
hankintaverkostoja laajennetaan ja 
tietojen saanti varmistetaan myös 
poikkeusoloissa. Tarvittavat tietolii-
kenneyhteydet varmistetaan jo nor-
maaliaikana. 
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Yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den ylläpitämiseksi on edelleen ke-
hitettävä eri viranomaisten yhteis-
toiminta- ja virka-apumenettelyjä. 
Yhteistoimintamuotojen kehittämistä 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen yksityisten tuottajien kanssa jat-
ketaan. 
 
Vakavan rikollisuuden mukaan luki-
en terrorismin torjunnassa keskei-
senä tavoitteena on tehostaa eri vi-
ranomaisten muodostaman tieduste-
lu-, tutkinta-, syyteharkinta-, tuomio-
istuin- ja täytäntöönpanotoiminnot 
käsittävän järjestelmän toimivuutta. 
Menettelytapoja vakavan rikollisuu-
den torjuntaan kehitetään myös kiin-
teässä yhteistoiminnassa lähialuei-
den sekä EU:n viranomaisten kans-
sa. Hyödynnetään muun muassa 
mahdollisuutta muodostaa ulkomaa-
laisten lainvalvontaviranomaisten 
kanssa yhteisiä tutkintaryhmiä. Pai-
nopiste mainittujen rikollisuuden 
muotojen torjunnassa on tiedustelu-
toiminnan kehittämisessä yhteistoi-
minnassa muiden viranomaisten 
kanssa. Tiedustelutoiminnalla on 
kyettävä paljastamaan rikollisten ai-
heuttamat uhkat yhteiskunnan elin-
tärkeille toiminnoille sekä selvittä-
mään kohteet, joihin uhkat aiotaan 
kohdistaa. 
 
Vakavan rikollisuuden tutkinnan 
edellyttämät voimavarat turvataan 
sijoittamalla tarvittaessa täydennys-
poliiseja yleisen järjestyksen ylläpi-
totehtäviin. Kansainvälisen järjestäy-
tyneen rikollisuuden haasteisiin vas-

tataan yhteisillä tutkintaryhmillä ul-
komaalaisten lainvalvontaviran-
omaisten kanssa. 
 
Uhkien havaitsemiseksi ja niistä va-
roittamiseksi saatetaan koko maas-
sa vuoden 2005 loppuun mennessä 
toimintaan valtion ylläpitämä hätä-
keskuslaitos, joka huolehtii yhtenäi-
sin menetelmin pelastus-, poliisi-, 
sekä sosiaali- ja terveystoimen hä-
täkeskustehtävistä. Hätäkeskukset 
vastaanottavat yleisöltä hätäilmoi-
tuksia ja hälyttävät tarvittavan avun. 
Hätäkeskusten tietoja käytetään si-
säisen turvallisuuden tilannekuvan 
muodostamisessa. 
 
Hätäkeskuksille luodaan tarpeelliset 
valmiudet tilannekuvan muodosta-
miseksi. Hätäkeskukset varustetaan 
tarjoamaan lääninhallituksille ja 
muille yhteistoimintaviranomaisille 
toimitiloja sekä viestiliikenne- ja tie-
totekniikkaa tilannetietojen kokoami-
seksi sekä tilannekuvan muodosta-
miseksi ja jakamiseksi. Tietoliiken-
neyhteydet sekä muut järjestelyt 
suunnitellaan ja varmistetaan siten, 
että tilannekuva voidaan muodostaa 
nopeasti aluetasolla ja keskushallin-
nossa. 
 
Puolustusvoimien ilmatilannekuvaan 
perustuva väestön varoitusjärjestel-
mä saatetaan teknisesti ja organisa-
torisesti toimintakuntoon. 
 
Kansainvälisten sopimusten mukai-
set ilmoitus- ja varoitusmenettelyt 
saatetaan toimintavalmiuteen. 
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Onnettomuus- ja tuhotilanteiden 
edellyttämä pelastustoiminta keski-
tetään järjestämällä kuntien yhteis-
toiminta pelastustoimen palvelujen 
tuottamiseksi 22 pelastustoimen 
alueella. Alueellinen järjestelmä pe-
rustuu tiheään ja hajautettuun palo-
asemaverkkoon sekä voimavarojen 
käytön tehokkuuteen. Päällekkäisiä 
tehtäviä karsimalla ja hallintoa ko-
koamalla vapautetaan voimavaroja 
kaikkiin pelastustoimen perustehtä-
viin. 
 
Pelastusviranomaisten ja pelastus-
toimen tehtäviin lain velvoittamina 
osallistuvien muiden viranomaisten 
yhteistä, pelastusviranomaisten 
koordinoimaa suunnittelua lisätään 
suuronnettomuuksien varalta. Kukin 
taho huolehtii lisävoimavarojen va-
raamisesta ja kouluttamisesta käy-
tettäväksi poikkeusoloissa sekä vaa-
tivissa tuho- ja uhkatilanteissa. Vi-
ranomaisradioverkon käytöllä tehos-
tetaan pelastustoimeen osallistuvien 
tahojen yhteistoimintaa ja sen joh-
tamista. 
 
Osallistumalla EU:n pelastuspalve-
lun mekanismin sekä muun pelas-
tusalan kansainvälisen yhteistoimin-
nan kehittämiseen rakennetaan jär-
jestelmä, joka mahdollistaa Suomel-
le valmiuden ottaa vastaan ja antaa 
apua suuronnettomuuksien hallin-
nassa. 
 
Merenkulun turvallisuutta Itämerellä, 
erityisesti Suomenlahdella, paranne-
taan kahden- ja monenvälisellä kan-

sainvälisellä yhteistoiminnalla. EU:n 
ja kansainvälisen merenkulkujärjes-
tön päätöksentekoon osallistumalla 
vaikutetaan aluksiin kohdistuviin 
vaatimuksiin. Viron ja Venäjän 
kanssa kehitetään Suomenlahdelle 
yhtenäistä kulunohjausta. Suomen 
öljyntorjuntakapasiteettia lisätään ja 
samalla pyritään vaikuttamaan Viron 
ja Venäjän öljyntorjuntakapasiteetin 
kehittämiseen. 
 
EU on kehittämässä uutta raja-
alueyhteistyöhön tarkoitettua rahoi-
tusinstrumenttia, joka suunnataan 
uusille naapureille, joiden jäsenyys 
ei ole ajankohtainen. Instrumentti 
antaisi mahdollisuuden nykyisten 
rahoitusohjelmien rationalisointiin ja 
loisi paremmat edellytykset EU:n ul-
korajoihin ja raja-alueisiin kohdistu-
vien erilaisten paineiden ja uhkien 
käsittelylle. Koko EU:n itärajan kat-
tavana rahoitusinstrumentti vahvis-
taisi Suomen itärajan yli tapahtuvaa 
yhteistyötä. 
 
Rajatilannekuvan kehittäminen edel-
lyttää tiivistä yhteydenpitoa EU:n ra-
kenteissa tapahtuvaan yhteistyöhön 
kuin myös kahdenväliseen rajavi-
ranomaisten väliseen yhteistyöhön. 
Keskeistä on kehittää toimivat yh-
teydet naapurimaihin mukaan lukien 
Itämeren rantavaltiot. 
 
Rajavalvontajärjestelmän kehittämi-
sessä painopistealueita ovat rajatar-
kastusten ja rajavalvonnan toiminta-
kyky. Rajavalvontajärjestelmän ke-
hittämisessä ovat lähtökohtina raja-
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liikenteen vilkastuminen, henkilölii-
kenteen rakenteen muuttuminen, ra-
janylityspaikkojen kehittäminen ja 
Venäjän rajavartiopalvelun toiminta-
kyvyn heikkeneminen. 
 
Suomi osallistuu aktiivisesti siviili-
kriisinhallinnan kehittämiseen osana 
EU:n kriisinhallintakyvyn kehittämis-
tä. Painopiste on EU:n päätösten ja 
Suomen antamien sitoumusten mu-
kaisten voimavarojen luomisessa 
kenttätehtäviä varten. 
 
Laittoman maahanmuuton torjun-
nassa kehittämisen painopistealuei-
ta ovat läheisempi taloudellinen yh-
teistyö, kaupankäynnin laajentami-
nen, kehitysyhteistyö ja konfliktien 
ennaltaehkäisy. Laajamittaisen maa-
hantulon hallinnan kehittämisessä 
on painopisteenä maahantulijoiden 
vastaanottaminen ja tilanteen edel-
lyttämän turvan järjestäminen huo-
mioiden EU:n laajenemisen vaiku-
tukset. Laajamittaiseen, hallitsemat-
tomaan maahantuloon (joukkopako) 
varautumiseksi Työ- ja elinkeino-
keskusten (TEK) on tehtävä aieso-
pimukset kuntien ja mahdollisten 
muiden tahojen kanssa järjestely- ja 
vastaanottokeskusten perustami-
seksi ja tilapäisen suojelun järjestä-
miseksi. Työministeriöön peruste-
taan näistä keskuksista valtakunnal-
linen rekisteri laajamittaisen maa-
hantulon hallinnan ja tilannekuvan 
ylläpitämisen varmistamiseksi. 
 
 

3.6 Talouden ja yhteiskunnan 
toimivuus  
 
Julkinen talous 
 
Veronkantojärjestelmiä kehitetään 
erityisesti sellaisia tilanteita varten, 
joissa sähköisen viestinnän ja tieto-
järjestelmien toimivuus on uhattuna. 
Valtiovarainministeriön on kehitettä-
vä tietoliikennejärjestelmät varmen-
tavat menetelmät verojen maksulii-
kenteen ja perinnän hoitamiseksi. 
Poikkeusoloja ja häiriötilanteita var-
ten on kehitettävä voimakkaasti yk-
sinkertaistetut veronkantomenetel-
mät. 
 
Valtion menoista kolme neljäsosaa 
on lainsäädännöllä sidottuja. Budje-
tin määrärahojen uudelleen kohden-
tamisen tehokkuuden parantaminen 
edellyttää myös kriisitilanteissa, että 
lainsäädännön pitkän aikavälin jul-
kistaloudellisten vaikutusten ja eri-
tyisesti julkisen talouden tasapaino-
vaikutusten arviointi perustuu ny-
kyistä luotettavammille perusteille ja 
laskelmille. 
 
Suunnittelukauden aikana kehite-
tään tuotto- ja kuluperusteisen las-
kennan menetelmiä, joita voidaan 
käyttää lainsäädännön taloudellisten 
vaikutusten arvioinnissa sekä mää-
rärahoja uudelleen kohdennettaes-
sa. Järjestelmien toimivuuden tur-
vaamista ja mahdollisten korvaavien 
menettelytapojen kehittämistä selvit-
tävä hanke käynnistetään. Tässä 
yhteydessä selvitetään myös talo-
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usarvioesityksen valmisteluun osal-
listuvan organisaation ja sen resurs-
soinnin kehittämistarpeet erilaisia ti-
lanteita varten. Hankkeessa esille 
nousevia ehdotuksia on testattava 
normaalien lisätalousarviovalmiste-
lujen yhteydessä. 
 
Pankkien ja muiden keskeisten ra-
hoitusmarkkinoiden toimijoiden on 
huolehdittava siitä, että varajärjes-
telmät ja toiminnan kannalta tarvitta-
vat tiedot ovat erillään varsinaisista 
tietokonekeskuksista. Rahahuollon 
ja maksuliikkeen turvaaminen ja sen 
kehittäminen selvitetään hankkees-
sa, johon osallistuvat Suomen 
Pankkiyhdistys, Rahoitustarkastus, 
Kansaneläkelaitos, työeläkevakuut-
tajat TELA-ry sekä Luottokunta. 
 
Valtiovarainministeriö kehittää valti-
on kassanhallintajärjestelmän tieto-
turvallisuutta ja käytettävyyttä kaik-
kien turvallisuustilanteiden ja niissä 
erityisesti esiintyvien sähköisen 
viestinnän ja tietojärjestelmien uhki-
en asettamien vaatimusten mukai-
sesti. 
 
Yhteiskunnan perustoiminnot 
 
Energiahuollon kehittämisessä pai-
nopisteenä on energian saatavuu-
den turvaaminen. Hajautettuun tuo-
tantoon ja useisiin polttoaineisiin ja 
hankintalähteisiin perustuvaa ener-
giantuotantoa edistetään. Kotimaista 
energiantuotantoa ja kotimaisten 
polttoaineiden käyttöä kehitetään. 
EU-jäsenyys sekä kansainvälinen ja 

pohjoismaiden välinen energia-alan 
huoltovarmuusyhteistyö otetaan 
huomioon kansallisissa huoltovar-
muusjärjestelyissä. 
 
Energian tuotannon, siirron ja jake-
lun perusinfrastruktuurin kehittämis-
tä jatketaan. Sähkön siirto- ja jakelu-
järjestelmän toimintavarmuutta pa-
rannetaan myös normaalioloissa ja 
häiriötilanteissa ilmenevien uhkien 
varalle. Kivihiilen korvautuminen 
maakaasun käytön lisääntymisellä 
johtaa maakaasun varapolttoaineen, 
öljyn, varastointitarpeen uudelleen 
arvioimiseen. 
 
Elintarvikehuollossa otetaan huomi-
oon EU:n laajentuminen ja tulevat 
maatalousreformit. Huoltovarmuu-
den perustana ylläpidetään riittävää 
peruselintarvikkeiden alkutuotantoa, 
millä turvataan myös riittävän jalos-
tuskapasiteetin säilyminen maas-
samme. EU:n maatalouspolitiikkaan 
pyritään vaikuttamaan tämän tavoit-
teen mukaisesti. 
 
Teollisuus- ja palvelutuotantoa kehi-
tetään tärkeiden yritysten valmius-
suunnittelulla, kriittisimpien materi-
aalien varmuusvarastoinnilla, eri-
tyyppisillä huoltovarmuussopimuksil-
la ja muilla varautumistoimenpiteillä. 
Tuotannollisen valmiuden turvaami-
seksi kehitetään eri kuljetusmuoto-
jen riittävää kuljetuskapasiteettia se-
kä erityisesti raskaan maantiekulje-
tuskaluston varaosahuollon ja kulje-
tusten polttoainehuollon turvaamis-
ta. Rakentamiskapasiteetti kehite-
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tään riittäväksi turvaamaan teknisen 
infrastruktuurin ylläpidon, energia-
huollon, väestönsuojelun ja sotilaal-
lisen maanpuolustuksen tarpeet kai-
kissa turvallisuustilanteissa. 
 
Sotilaallisen puolustusvalmiuden tu-
kemiseksi parannetaan kotimaassa 
toimivan teollisuuden kykyä huoltaa 
ja korjata teknisesti vaativia asejär-
jestelmiä sekä hallita tietojärjestel-
mäteknologioita ja järjestelmäinte-
graatiota. Korkean teknologian tuot-
teissa ylläpidetään teollista kapasi-
teettia sekä tutkimus- ja kehitystoi-
mintaa. Kansainvälisten materiaali-
hankintojen ja teknologiaprojektien 
avulla luodaan kotimaiselle teolli-
suudelle edellytykset kehittää uutta 
osaamista ja saattaa tuotevalikoima 
puolustusvoimien vaatimusten mu-
kaiseksi. 
 
EU:n jäsenyydellä on taloudellista 
vakautta ja turvallisuutta lisäävä 
merkitys, vaikka  varsinaisia huolto-
varmuusjärjestelyjä ei olekaan toteu-
tettu. Suomi pyrkii vaikuttamaan sii-
hen, että yhteistä huoltovarmuutta 
kehitettäisiin EU:n sisämarkkinoilla. 
Huoltovarmuuden turvaamisessa tu-
keudutaan aikaisempaa enemmän 
kansainvälisen yhteistyön mahdolli-
suuksiin viranomais- ja yritystasolla. 
 
Kansainvälisin sopimuksin paranne-
taan kriittisten raaka-aineiden ja ma-
teriaalien huoltovarmuutta. Väestön 
välttämättömän perushuollon sekä 
yhteiskunnan välttämättömien tek-
nisten perusrakenteiden turvaami-

nen on luonteeltaan paikallista ja 
niiden huoltovarmuus hoidetaan 
kansallisin järjestelyin. Toiminnan 
painopistettä siirretään huoltovar-
muuden laadullisten tekijöiden ja 
toimintavalmiuksien kehittämiseen. 
Ydinalueille kohdistettavan varau-
tumisen lisäksi edistetään yleistä 
huoltovarmuutta osana yritysten ja 
organisaatioiden normaalitoimintaa 
ja riskienhallintaa. 
 
Yhteiskunnan yleisen kriisiherkkyy-
den ja uhkatekijöiden vaikutusten 
analysointia ja seurantaa tehoste-
taan lisäämään asiantuntemusta ja 
kykyä hallita erilaisia häiriötilanteita 
ja poikkeusoloja. 
 
PTS toimielimineen on elinkei-
noelämän ja viranomaisten välinen 
yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaa-
tio, jolla on tärkeä rooli poikkeus-
oloihin varautumiseen liittyvässä 
suunnittelu- ja kehittämistyössä 
maassamme. PTS seuraa yhdessä 
HVK:n kanssa eri alojen huoltovar-
muuden kehitystä ja siihen vaikutta-
via tekijöitä, tuottaa ohjaustietoa ja 
esityksiä huoltovarmuuden kehittä-
miseksi sekä järjestää valmiuskoulu-
tusta. PTS:n organisaatiota ja toi-
mintamuotoja kehitetään yhteiskun-
nan muutoksia vastaavasti. 
 
Työvoiman saannin turvaamisen ja 
työvoiman ohjaamisen kehittämi-
sessä on tärkeintä ottaa käyttöön 
kotimaiset työvoimaresurssit entistä 
paremmin. Humanitaarisen maa-
hanmuuttopolitiikan rinnalle kehite-



 
 
 
 
 
 
 
 

49 

tään myös maahanmuuttoon liitty-
vää politiikkaa, jonka lähtökohtana 
ovat Suomen ennakoidut työvoima-
tarpeet. 
 
Työvelvollisuuden toimeenpanoon 
liittyvän työvelvollisuusrekisterin pe-
rustamisedellytykset pidetään yllä ja 
sen fyysinen suojaaminen varmiste-
taan. Rekisterin käyttöedellytykset 
turvataan, mukaan lukien tietojärjes-
telmän muutokset resurssitarpei-
neen. 
 
Yhdyskuntien teknisten palveluiden 
ylläpidon kehittämisessä keskitytään 
turvaamaan palvelujen häiriötön 
saanti kaikissa tilanteissa. Painopis-
tealueita palvelujen kehittämisessä 
ovat lämmön, sähkön ja veden tuo-
tanto ja jakelu sekä viemäriverkko-
jen toimivuus. 
 
Sähköiset tieto- ja viestintäjärjes-
telmät sekä kuljetukset 
 
Tieto- ja viestintäjärjestelmien toimi-
vuuden varmistamista sekä niiden 
avulla tapahtuvan viestinnän toimi-
vuutta kaikissa oloissa kehitetään 
tavalla, jonka määrittävät yhteiskun-
nan tarpeet, yleinen tekninen kehitys 
ja kansainvälinen yhteistoiminta. Eri-
tyisesti keskitytään kehittämään 
suomalaisen yhteiskunnan johtamis-
ta, kansalaisten turvallisuuteen liitty-
vää viestintää sekä turvallisuusvi-
ranomaisten tehokkaan toiminnan 
mahdollistavia viestintäjärjestelyjä. 
 

Yhteiskunnan turvallisuuteen liittyvi-
en viranomaisverkkojen tarkoituk-
senmukaisen ja tehokkaan kehittä-
misen ja käytön sovittaa yhteen lii-
kenne- ja viestintäministeriö. Viestin-
täviraston toimintaa kehitetään tele-
viestinnän tietosuoja- ja tietoturvalli-
suusasioiden yleisenä hallintoviran-
omaisena. 
 
Valmiussuunnittelussa otetaan te-
hostetusti huomioon maan kansain-
välisen viestinnän turvaaminen. Tur-
vallisuus- ja tietoturvallisuustoimen-
piteillä pyritään estämään maamme 
rajojen ulkopuolisten tapahtumien 
mahdollisuus vaarantaa maan si-
säistä viestintää ja tietoteknisten jär-
jestelmien käyttöä. Järjestelmien 
toiminnan varmistamisessa otetaan 
huomioon aseteknologinen sekä 
muu järjestelmien toimintaa uhkaava 
tekninen kehitys. Järjestelmien val-
miutta testataan säännöllisillä valmi-
usharjoituksilla. 
 
Liikenteen ja kuljetusten järjestelyjä 
kehitetään siten, että saavutetaan 
valmius reagoida joustavasti häiriöti-
lanteisiin joka hetki sekä siirtyä 
suunnitellusti järjestelyihin, joiden 
avulla tärkeät kuljetukset ja liikenne 
turvataan poikkeusoloissa. Erityises-
ti kiinnitetään huomiota ulkomaan-
kaupan  jatkuvuuden edellyttämän 
kuljetustoiminnan turvaamiseen. 
Kuljetustoiminnan valmiutta testa-
taan säännöllisillä valmiusharjoituk-
silla. 
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3.7 Väestön toimeentuloturva ja 
toimintakyky  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
tojen kansallisia voimavaroja, järjes-
telmiä ja osaamista tuetaan kan-
sainvälisin toimenpitein sopimalla 
yhteistyöstä ja yhteistyöhankkeista, 
asiantuntija- ja resurssitietojen vaih-
tamisesta sekä toiminnan koor-
dinoinnista. 
 
Toimeentuloturvan lakisääteiset 
etuudet maksetaan kulloinkin voi-
massa olevien säännösten mukaisi-
na niin kauan kuin mahdollista. Tä-
mä edellyttää, että etuuksien rahoi-
tuspohja on turvattu, tietojärjestel-
mät ovat toimintakunnossa ja pe-
ruspankkitoiminta jatkuu häiriöttä. 
Vaikeimmissakin olosuhteissa on 
huolehdittava siitä, että riittävä vä-
himmäistoimeentulon turva voidaan 
aina järjestää. Käytännössä tämä 
tarkoittaa, että huolehditaan, että 
kunnallisen toimeentulotuen valtio-
rahoitteisten vähimmäisetuuksien 
myöntämis- ja maksamisjärjestelmät 
toimivat häiriöttä. 
 
Perusterveydenhuoltoa kehitetään 
seudullisena ja toiminnallisena ko-
konaisuutena yhteistyössä kolman-
nen ja yksityisen sektorin kanssa. 
Erikoissairaanhoidon yhteistyö ja 
työnjako toteutetaan erityisvastuu-
alueittain. Lääkkeiden ja materiaali-
en yhteishankintamenettelyä kehite-
tään. Kriisispesifisten lääkkeiden ja 
tarvikkeiden saatavuus häiriötilan-
teissa ja poikkeusoloissa turvataan. 

Sosiaalialan palvelujen tuottamises-
sa kehitetään seudullista yhteistyötä 
huomioon ottaen alueelliset palvelu-
tarpeet. Seudullisen yhteistyön li-
sääminen tehostaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon elintärkeiden toimin-
tojen turvaamista ja hallinnonalan 
varautumista siten, että se parantaa 
erityisosaamista ja –valmiuksia edel-
lyttävien sairauksien hoitojärjestelyjä 
sekä tarvittavien resurssien, tarvik-
keiden ja asiantuntijapalvelujen saa-
tavuutta. Sosiaali- ja terveysministe-
riö huolehtii toimenpiteistä, joilla os-
topalveluja tuottavien yhteisöjen ja 
kolmannen sektorin toimijoiden pal-
velut kytketään osaksi yhteiskunnan 
elintärkeiden toimintojen turvaamis-
ta. 
 
Säteilyvalvonnassa sekä biologisten 
ja kemiallisten uhkatekijöiden ha-
vaitsemisessa ja hallinnassa tarvit-
tavat laitteet, tekniset järjestelmät ja 
henkilövoimavarat turvataan. Auto-
maattisen mittausverkon ja laborato-
rioverkon mittausvalmiuden ylläpi-
täminen kaikissa olosuhteissa var-
mistetaan asianmukaisella laitekan-
nalla ja laboratorioiden riittävällä ja 
asianmukaisella infrastruktuurilla 
sekä säteilymittausten osaamisella. 
Laitekannat  uusitaan säännöllisesti, 
uusia laitteita ja menetelmiä hanki-
taan ja henkilöstöresurssit turva-
taan. Biologisen ja kemiallisen uh-
kan havaitsemiseksi ja hallitsemi-
seksi maassamme tulee olla korkea-
tasoiseen diagnostiikkaan kykenevä 
laboratorioverkosto, jossa on riittävä 
asiantuntemus myös muuhun kuin 
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tavanomaisten biologisten ja kemial-
listen tekijöiden diagnostiikkaan. 
Biologisia ja kemiallisia uhkatekijöitä 
varten on kehitettävä valtakunnalli-
sia päivystysjärjestelmiä ja osaa-
misyksiköitä. Osaamisyksiköiden 
tehtävänä on tukea ja kehittää B- ja 
C-laboratorioiden verkoston toimin-
taa. 
 
Tartuntatautien seuranta-, hallinta- 
ja torjuntajärjestelmää kehitetään 
sekä yhteistyö elintarvike- ja eläin-
tautiviranomaisten kanssa varmiste-
taan. Epidemiaselvitystä varten kou-
lutetaan asiantuntijareservejä ja ke-
hitetään menetelmiä. Potilaiden se-
kä mahdollisesti tartunnanvaaralli-
siksi epäiltyjen tapausten tunnista-
mista ja löytämistä sekä tarvittavaa 
eristämistä ja karanteenitoimia var-
ten kehitetään valmiuksia niin sai-
raanhoitopiirien kuin valtakunnalli-
sellakin tasolla. Säteilyn sekä biolo-
gisten ja kemiallisten tekijöiden ai-
heuttamien terveyshaittojen ja sai-
rauksien hoitamiseksi parannetaan 
terveydenhuollon palvelujärjestel-
män toiminnallisia valmiuksia ja 
voimavaroja. Niitä myös kehitetään 
ja ylläpidetään uhka-analyysien 
edellyttämällä tasolla. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon lain-
säädäntöä uudistetaan siten, että 
ministeriö ja lääninhallitukset voivat 
antaa yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamiseksi erityises-
tä, perustellusta syystä määräyksiä, 
jotka sitovat kuntia ja kuntayhtymiä. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valti-

onosuusjärjestelmää uudistetaan si-
ten, että se tukee yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen turvaamisen 
kannalta välttämättömien palvelujen 
ja osaamisen ylläpitämistä kunnissa 
ja kuntayhtymissä. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön on varauduttava 
erillisellä talousarviomomentilla äkil-
listen, kansanterveyttä vaarantavien 
tilanteiden hallitsemiseen sekä kehi-
tettävä ja ylläpidettävä näissä tilan-
teissa tarvittavaa valmiutta kalusto- 
ja välinehankinnoin sekä muin tar-
koituksenmukaisin toimenpitein. 
Huoltovarmuusrahastosta voidaan 
osoittaa varoja julkishallinnon ylläpi-
tämien sosiaali- ja terveydenhuollon 
erityisten toimintojen turvaamiseen. 
 
 
3.8 Henkinen kriisinkestokyky  
 
Henkisen kriisinkestokyvyn kehittä-
misen päämääränä on lujittaa kan-
salaisten tahtoa selviytyä eri turvalli-
suustilanteissa ilmenevien uhkien 
vaikutuksilta ja uskoa niistä selviy-
tymiseen. Luja kansallinen tahto on 
merkittävä tekijä useimpien uhkien 
ennaltaehkäisyssä ja kaikkien uhki-
en torjunnassa sekä niiden vaiku-
tuksista toipumisessa. 
 
Tiedotustoiminnan kehittämisessä 
painopistealueena on oikean ja oi-
kea-aikaisen tiedon jakaminen väes-
tölle heidän oikeuksistaan ja velvol-
lisuuksistaan, vallitsevasta tilantees-
ta sekä viranomaisten toiminnasta. 
Kehittämisestä vastaa kukin hallin-
nonala oman toimialueensa osalta. 
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Kehittämisen sovittaa yhteen valtio-
neuvoston kanslia. 
 
Koulutus- ja tutkimuspalveluiden ke-
hittämisessä on varauduttava myös 
toiminnan väliaikaiseen siirtämiseen 
toiseen oppilaitokseen tai tutkimus-
yksikköön. Koulutus- ja tutkimustoi-
mintaa on valmistauduttava supis-
tamaan ja määräaikaisesti keskeyt-
tämäänkin ottaen huomioon häiriöti-
lanteen tai poikkeusolon paikallinen 
laajuus ja ajallinen kesto. Opetuksen 
kehittämisessä otetaan huomioon 
eri turvallisuustilanteissa esiintyvät 
uhkat vaikutuksineen ja uhkien hal-
litseminen. 
 
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalve-
luita jatketaan kaikissa oloissa tar-
koituksenmukaisessa laajuudessa 
sen mukaan, mitkä ovat voimassa-
oleva lainsäädäntö ja käytettävissä 
olevat resurssit. Kirjasto- ja tietopal-
velujen saavutettavuus pyritään tur-
vaamaan. Kulttuuriomaisuus suoja-
taan siirtämällä se tarvittaessa tur-
vaan. 
 
Turvallisuutta tukeva vapaaehtois-
toiminta organisoidaan vahvista-
maan viranomaisten toimintaa. Va-
paaehtoistoiminnalla voidaan opet-
taa ja kehittää turvallisuustilantees-
sa tarvittavia tietoja ja taitoja. Va-
paaehtoistoiminnan kehittämisessä 
painopisteenä on kansalaisjärjestö-
jen kanssa tehtävän yhteistyön te-
hostaminen tarkoituksenmukaisessa 
laajuudessa, jotta uhkat voidaan hal-
lita ja niiden vaikutuksista toipua. 

3.9 Kehittämisen painopistealueet 
lähivuosina 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaaminen edellyttää laaja-
alaista ministeriöiden ja hallin-
nonalojen välistä yhteistoimintaa, 
johon liitetään mukaan yksityinen 
sektori. Kokonaismaanpuolustus tar-
joaa monipuolisen keinovalikoiman 
sovittaa toimet yhteen. 
 
Yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamisen strategia asettaa 
useita tavoitteita, jotka on saavutet-
tava. Se myös määrittää lukuisia 
tehtäviä, joista on huolehdittava, jot-
ta voidaan varmistaa valtiollinen it-
senäisyys sekä kansalaisten elin-
mahdollisuudet ja turvallisuus. Stra-
tegian ensisijainen tehtävä on kui-
tenkin määrittää tavoitetila ja asettaa 
tärkeysjärjestys, jolla tavoitetilaan 
edetään. Toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi esitetään ministeri-
öiden kehittämisohjelmissa. Ministe-
riöiden ja hallinnonalojen seuranta-
järjestelmät muodostuvat erityisen 
merkittäviksi strategian toimeenpa-
nossa. Niiden avulla voidaan valvoa 
tavoitetilaan etenemistä ja tehdä 
tarvittavia poliittisia päätöksiä tärke-
ysjärjestyksen tarkistamiseksi. 
 
Ministeriöiden strategiset tehtävät, 
joilla ylläpidetään yhteiskunnan elin-
tärkeät toiminnot, edellyttävät 2010-
luvulle siirryttäessä suorituskykyä, 
jonka kehittämisessä on erityisen 
tarkasti kiinnitettävä huomiota seu-
raaviin alueisiin: 
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1) Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen johtamisessa tarvitta-
va tilannekuva. Valtioneuvoston 
kanslian johdolla on kehitettävä jär-
jestelmä, jolla tuotetaan valtionjoh-
don päätöksenteon tarvitsema tilan-
nekuva. Normaalioloissa kerätään 
tarvittavat tiedot hallinnonaloilta 
valmiiksi analysoituna ja muodoste-
taan niistä valtionjohdon tarvitsema 
yhdistetty tilannekuva. Poikkeus-
oloissa ja tarvittaessa jo häiriötilan-
teissa ministeriöt ja eräät keskusvi-
rastot vahventavat valtioneuvoston 
kansliaa tarvittavan tiedon keräämi-
sen, analysoimisen ja muokkaami-
sen tehostamiseksi. 
 
2) Vakavan rikollisuuden mukaan 
lukien terrorismin paljastava tie-
dustelutoiminta. Tiedustelutoimin-
taa kehitetään yhteistoiminnassa 
muiden viranomaisten kanssa siten, 
että kyetään selvittämään rikollisten 
aiheuttamat uhkat yhteiskunnan 
elintärkeille toiminnoille sekä koh-
teet, joita aiotaan uhata. Menettely-
tapoja vakavan rikollisuuden torjun-
taan kehitetään kiinteässä yhteis-
toiminnassa lähialueiden ja EU:n vi-
ranomaisten kanssa. 
 
 

3) Sähköiset tieto- ja viestintäjär-
jestelmät. Maan sisäisen infrastruk-
tuurin toiminta on sähköisten tieto- 
ja viestintäjärjestelmien kehittämisen 
painopistealue. Kehittämisen perus-
tana on televerkkojen ja tietojärjes-
telmien suojaus- ja toiminnan var-
mistamistaso normaaliaikana. Tieto- 
ja viestintäjärjestelmien perusraken-
teet saatetaan jo normaalioloissa 
riittävän suojatuiksi ja varmenne-
tuiksi, jotta ne kestävät myös poik-
keusoloissa niihin kohdistuvia uhkia. 
 
4) Terveydensuojelu. Valmiutta 
äkillisten vakavien epidemioiden ja 
muiden kansanterveyttä vaarantavi-
en uhkien varalta on kehitettävä. 
Tällöin on erityistä huomiota kiinni-
tettävä julkisen terveydenhuollon 
mahdollisuuksiin kyetä irrottamaan 
asiantuntijoita ja muita resursseja 
niin, että terveydenhuollon perus-
toiminta ei vaarannu. 
 
Yllä mainitut neljä kehittämisaluetta 
edellyttävät kaikkein ripeimpiä toimia 
yhteiskunnan elintärkeiden toiminto-
jen turvaamiseksi kaikissa turvalli-
suustilanteissa. Näiden alueiden ta-
voitetila on saavutettava jo lähivuo-
sina. 
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LIITE 1: 
 
 
KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ 
 
 
Graafisella viestinnällä tarkoitetaan tässä strategiassa säännöllisesti ilmesty-
viä sanoma- ja aikakauslehtiä sekä muita tiedonvälitykseen liittyviä painotuottei-
ta. 
 
Huoltovarmuus on väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolus-
tuksen kannalta välttämättömien perustoimintojen turvaamista erilaisten poikke-
usolojen varalta. 
 
Häiriötilanteissa uhkan torjuminen ja siitä selviäminen edellyttävät erityisiä 
toimia. Tällöin voidaan ottaa käyttöön normaaliolojen säädöksiin sisällytetyt, eri-
tyistilanteisiin liittyvät toimivaltuudet, kohdentaa määrärahat uudelleen lisätalo-
usarviolla ja määrätä henkilöstöä palvelukseen sekä osoittaa muita keinoja lisä-
resurssien saamiseksi. Häiriötilanne saattaa edellyttää myös säädösten tarkis-
tamista. 
 
Informaatiosodankäynti on tietoa tuottavien tai niiden käsittelyyn vaikuttavien 
keinojen kokonaisuus, jolla pyritään vaikuttamaan vastustajan tekniseen tai 
henkiseen kykyyn käydä sotaa. Sillä tarkoitetaan myös normaalioloissa suoritet-
tuja informaatio-operaatioita, joilla vaikutetaan halutulla tavalla valtioon tai yh-
teiskuntaan. 
 
Joukkopaolla tarkoitetaan laajamittaista hallitsematonta maahantuloa, jossa 
suuri joukko ihmisiä on joutunut jättämään kotinsa tai pysyvän asuinmaansa il-
man turvallista takaisinpaluun mahdollisuutta aseellisen selkkauksen, muun vä-
kivaltatilanteen tai ympäristökatastrofin vuoksi. 
 
Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialo-
jen toimia, joilla turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys sekä kansalaisten 
elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, valtioiden aiheuttamaa tai muuta uh-
kaa vastaan. Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamiseen kuuluvat julki-
sen sektorin eli valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien sekä yksityisen 
sektorin toimenpiteiden ja kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan yhteensovit-
taminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilan-
teissa. 
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Kolmannella sektorilla tarkoitetaan tavallisimmin järjestöistä, säätiöistä ja osa-
kunnista muodostunutta kokonaisuutta, jonka toimintaa leimaavat voittoa tavoit-
telematon taloudellinen toiminta, itsehallinnollisuus, yksityisyys ja vapaaehtoi-
suus. 
 
Laajamittaisella maahantulolla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhteisön (EY) 
alueelle tulee suuri määrä henkilöitä, jotka ovat joutuneet lähtemään kolmansis-
ta maista. He eivät voi palata kotimaahansa ja ovat lähtöisin tietystä maasta tai 
tietyltä maantieteelliseltä alueelta, riippumatta siitä, tulevatko he yhteisön alu-
eelle omasta aloitteestaan vai avustettuna, esimerkiksi evakuointiohjelman 
kautta. 
 
Oikeusvaltioperiaatteiden säilyttämisellä tarkoitetaan sitä, että perustuslais-
sa säädetyistä valtion itsenäisyydestä, edustuksellisen kansanvallan periaat-
teesta ja julkisen vallankäytön lakisidonnaisuudesta huolehditaan kaikissa tilan-
teissa, jotta ihmisten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat laissa säädetyllä ta-
valla. Kriisin aikana tuomioistuinten riippumattomuus on erityisen tärkeää kan-
sallisen itsemääräämisoikeuden ja ihmisten oikeusturvan kannalta. Oikeusval-
tioperiaatteen tulee toteutua kaikissa niissä viranomaisissa, jotka osaltaan vas-
taavat sisäisestä turvallisuudesta, oikeuslaitoksen ja täytäntöönpanon toteutu-
misesta. 
 
Pelastustoimella tarkoitetaan onnettomuuksien ehkäisyä, pelastustoimintaa ja 
väestönsuojelua. Pelastustoimintaa ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka 
onnettomuuden sattuessa tai uhatessa toteutetaan ihmisten, omaisuuden ja 
ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja 
seurausten lieventämiseksi. Pelastustoimintaan kuuluviin toimiin ryhdytään 
myös tahallisesti aiheutetuissa, seurauksiltaan vastaavissa tilanteissa tai niiden 
uhatessa. Väestönsuojelu tarkoittaa ihmisten ja omaisuuden suojaamista sekä 
pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamista poikkeusoloissa tai kyseisiin 
tehtäviin varautumista. 
 
Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa ja puolustustilalaissa säädetyt tilanteet, joi-
den hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimival-
tuuksin ja resurssein. 
 
Puolustusjärjestelmä koostuu puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestel-
mistä, tiedustelu- ja valvontajärjestelmistä, joukkotuotanto- ja liikekannalle-
panojärjestelmistä, huolto- ja logistiikkajärjestelmästä sekä joukkorakenteesta 
eli johtoportaista ja joukoista. 
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Rajaturvallisuus on rajavartiolaitoksen toimintaa, jolla estetään ennalta, paljas-
tetaan ja torjutaan erityisesti laitonta maahantuloa sekä osallistutaan valtakun-
nan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta uhkaavan rikollisuuden torjuntaan yhdessä 
muiden viranomaisten kanssa. Rajaturvallisuustehtävät käsittävät rajavalvonnan 
maa- ja merialueilla sekä rajatarkastukset rajanylityspaikoilla ja näihin liittyvän 
kansainvälisen toiminnan. 
 
Terrorismi. Rikoksentekijällä on terroristinen tarkoitus, jos hänen tarkoitukse-
naan on: 

1) aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa; 
2) pakottaa oikeudettomasti jonkin valtion hallitus tai muu viranomainen 

taikka kansainvälinen järjestö tekemään, sietämään tai tekemättä jättä-
mään jotakin; 

3) oikeudettomasti kumota jonkin valtion valtiosääntö tai muuttaa sitä tai 
horjuttaa vakavasti valtion oikeusjärjestystä taikka aiheuttaa erityisen 
suurta vahinkoa valtiontaloudelle tai valtion yhteiskunnallisille perusra-
kenteille; tai 

4) aiheuttaa erityisen suurta vahinkoa kansainvälisen järjestön taloudelle tai 
sellaisen järjestön muille perusrakenteille. 

 
Tieto- ja viestintäjärjestelmällä tarkoitetaan viestintäverkkoja sekä niihin liitet-
tyjä tiedon käsittelyyn tarkoitettuja verkkoja ja järjestelmiä. 
 
Tietoturvallisuudella tarkoitetaan eri muodossa olevien tietojen ja palveluiden, 
tietoteknisten järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista niihin kohdistuvien ris-
kien hallitsemiseksi soveltuvilla toimilla. 
 
Tilannekuvalla tarkoitetaan päättäjien ja heitä avustavien henkilöiden ymmär-
rystä tapahtuneista asioista, niihin vaikuttaneista olosuhteista, eri osapuolien ta-
voitteista ja tapahtumien mahdollisista kehitysvaihtoehdoista, joita tarvitaan 
päätösten tekemiseksi tietystä asiasta tai asiakokonaisuudesta. Tilannekuvan 
muodostumista ja ylläpitoa edesautetaan ylläpitämällä ja esittämällä tietoja tar-
koituksenmukaisesti esimerkiksi kuvilla, teksteillä ja kaavioilla. 
 
Vakavalla rikollisuudella tarkoitetaan yksittäistä törkeää rikosta, useista rikok-
sista muodostunutta laajaa rikoskokonaisuutta taikka ammatti- ja taparikollisten 
tai järjestäytyneen rikollisryhmän tekemää rikosta tai rikoksia. Vakavan rikolli-
suuden torjunnan kohde on henkilö, henkilöryhmä tai yhteisö, jonka epäillään 
suunnittelevan, valmistelevan tai tekevän vakavaa rikosta, myötävaikuttavan tai 
myötävaikuttaneen vakavaan rikokseen taikka tehneen vakavan rikoksen ja 
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jonka tavoitteena on saavuttaa merkittäviä laittomia yksityisiä, yhteiskunnallisia 
tai taloudellisia tavoitteita taikka merkittäviä aineellisia vahinkoja. 
 
Viestinnän perusjärjestelmiä ovat viestintämarkkinalaissa tarkoitetut viestintä-
verkot, niiden toiminnan kannalta tarpeelliset järjestelmät ja verkkoihin liitetyt 
päätelaitteet. 
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LIITE 2: 
 
 
UHKAMALLIEN KUVAUKSET 
 
 
1 Tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkat  
 
Tietojärjestelmät on ymmärrettävä laajasti, käsittäen kaikki tiedon tallentami-
seen, siirtämiseen, kokoamiseen ja muuhun käsittelyyn käytettävät järjestelmät. 
Tiedon saatavuus on nykyään edellytys lähes kaikkien järjestelmien toiminnalle. 
 
Tietojärjestelmiin kohdistuu erityyppisiä uhkia tai niiden yhdistelmiä jo normaa-
lioloissa. Uhkien vaikutuksia kohdistuu 
- tietojen luottamuksellisuuteen, jolloin ulkopuolinen saa luvatta haltuunsa sa-

lassa pidettävää tietoa 
- tietojen eheyteen, jolloin ulkopuolinen voi muuttaa alkuperäisiä tietoja 
- tietojen saatavuuteen, jolloin oikea tiedon käyttäjä ei saa haltuunsa tarvitse-

maansa tietoa tai tietopalvelua 
- tietojärjestelmän hallintaan, jolloin estetään tai hidastetaan esimerkiksi pal-

velinten toimintaa tai järjestetään tunkeutujille etuoikeuksia. 
 
Tietojärjestelmiin kohdistuvien uhkien aiheuttajia ovat ulkopuoliset toimijat, oma 
henkilöstö tai järjestelmän tekniset virheet ja vaurioituminen. Mahdollisina ulko-
puolisina toimijoina tietojärjestelmiin kohdistuvissa hyökkäyksissä ovat yksittäi-
set tai ryhminä toimivat hakkerit, rikollisjoukot, terroristijärjestöt, yksityiset yrityk-
set ja valtiolliset organisaatiot. 
 
Hyökkäykset voivat kohdistua itse tietoihin haittaohjelmilla, tunkeutumisilla ja 
niihin liittyvinä tietojen muuttamisilla tai ohjelmien käytön estämisillä. Hyökkäyk-
siä voidaan tehdä myös joko fyysisesti tai sähkömagneettisen säteilyn avulla. 
Keinoja ovat myös tietojärjestelmien sähkön saannin estäminen, laitteisiin koh-
distuva fyysinen tuhoaminen sekä suurtehomikroaaltoaseiden (HPM) tai ydinrä-
jähdyksellä aikaansaatavan sähkömagneettisen pulssin (EMP) käyttäminen. 
Myös tiedonsiirtoon liittyviä radioyhteyksiä voidaan tiedustella ja häiritä elektro-
nisesti. 
 
Tunkeutumiset ja niiden yritykset yksityisten henkilöiden, yritysten ja viran-
omaisten tietojärjestelmiin ovat jokapäiväisiä. Vakavaa haittaa ja taloudellisia 
tappioita aiheuttavat yrityksiin kohdistuvat tietoturvarikkomukset. Lisäksi niihin 
liittyy uhka järjestelmän uskottavuuden menettämisestä ja tietotekniikkaan pe-
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rustuvan toiminnon käytön lamaantumisesta. Yhteiskunnan kannalta vaaralli-
simpia ovat vieraiden valtioiden laiton tiedustelu erilaisista tietoverkoista tai eri-
laisten järjestelmien ohjaustoiminnoista. Suuri osa tarvittavista tiedoista on saa-
tavissa myös julkisista tai ainakin salaamattomista lähteistä, jos käytössä on 
hyvät tiedonkeruu-, kokoamis- ja analysointijärjestelmät. Luvaton tiedonhankinta 
lisääntyy merkittävästi, jos yhteiskunta joutuu häiriötilanteeseen tai poikkeus-
oloihin. Hyökkääjä voi valmistella tulevia tunkeutumisyrityksiään jo normaa-
lioloissa, muun muassa syöttämällä erilaisiin järjestelmiin tarvittaessa aktivoita-
via haittaohjelmia. 
 
Normaalioloissa toiminta tiedon eheyttä vastaan liittyy lähinnä taloudelliseen ri-
kollisuuteen. Propagandatarkoituksissa voidaan myös pyrkiä muuttamaan ylei-
sessä käytössä olevia tietokantoja. Vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusolois-
sa voidaan erilaisiin tietokantoihin ja järjestelmiin yrittää syöttää väärää ja har-
hauttavaa tietoa. 
 
Tietojen saatavuutta vastaan hyökätään useita kertoja vuodessa. Yksinkertai-
simmin tämä tapahtuu levittämällä tietokoneviruksia, jotka muuttavat ja hävittä-
vät tiedostoja sekä aiheuttavat jopa fyysisiä vaurioita laitteisiin. Tietokoneviruk-
sien uhka laajenee nopeasti. Palvelimia voidaan hidastaa ja jopa lamauttaa 
ruuhkauttamalla niiden toiminta. Tällaiset hyökkäykset ovat lyhytaikaisia, mutta 
voivat kriittisillä hetkillä vaikeuttaa olennaisesti tietojen saantia. Pahimmillaan 
joitakin tietojärjestelmiä voidaan hallita maan ulkopuolelta. 
 
Tietotekniset järjestelmät ovat riippuvaisia sähkönsaannista. Normaalioloissakin 
esiintyy sähkökatkoksia. Vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sähkön 
tuotanto, siirto ja jakelu voi häiriintyä pitkiksikin ajoiksi. Sodassa johtamisjärjes-
telmät ja niiden osana tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtojärjestelmät ovat ensisijaisia 
vihollisen maaleja. 
 
Tietojärjestelmiin kohdistuviin uhkiin ja toisaalta niiden torjuntaan vaikuttaa usei-
ta muutoksiin liittyviä ilmiöitä. Tekniikka ja ohjelmat kehittyvät erittäin nopeasti. 
Laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat joudutaan korvaamaan yleensä seuraavan su-
kupolven tuotteilla, joiden yhteensopivuutta käytössä olevaan järjestelmään ei 
voida taata. 
 
Viranomaiset ja yritykset ulkoistavat suuria osia tietojärjestelmistään, ja pääosa 
tiedonsiirrosta toteutetaan yksityisten yritysten järjestelmillä. Suuri osa eri alojen 
toiminnoista tehdään käyttäen avointa internet-verkkoa. Kaupallinen kilpailu 
muuttaa käsityksiä toimintavarmuudesta. Yritykselle on usein halvempaa kestää 
häiriöiden vaikutuksia kuin varmistaa järjestelmien lähes häiriötön toiminta. Lii-
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ketaloudellisissa periaatteissa ei usein oteta huomioon poikkeusoloja. Toisaalta 
kriisitilanteissa myös yksityiset yritykset hakeutuvat nopeasti kiinteään yhteis-
työhön ja toistensa tukemiseen. Viranomaisten ja yritysten vastuukysymykset 
häiriötilanteissa ja erityisesti niiden seurannaisvaikutuksissa ovat usein vaikeita. 
 
Tietojärjestelmäalalla henkilöstö vaihtuu nopeasti. Tämä voi aiheuttaa turvalli-
suusriskejä ja toisaalta riippuvuutta avainhenkilöstöstä. Toisaalta Suomessa 
oleva hyvä tietotekniikan tietotaito antaa etulyöntiaseman moniin muihin maihin 
verrattuna. 
 
 
2 Laiton maahantulo ja turvallisuutta vaarantavat väestöliikkeet  
 
Suomi on laittoman maahantulon kohde- ja kauttakulkumaa. Lähtömaita ovat 
konfliktialueet sekä elintasoltaan selvästi länsimaita alemmat valtiot ja alueet. 
Laiton maahantulo suuntautuu Euroopassa pääasiassa Keski-Euroopan maihin. 
Jo tällä hetkellä EU:n alueella oleskelee miljoonia henkilöitä laittomasti. Määrä 
kasvaa, koska Schengen-alueelle pääsee vuosittain laittomasti kymmeniä tu-
hansia henkilöitä puutteellisen rajavalvonnan vuoksi. Suomen tilanteen kehitty-
miseen vaikuttavat ratkaisevasti myös naapurimaiden raja- ja pakolaispolitiikan 
linjanvedot. Laiton maahantulo Suomeen tullee lisääntymään. Sen lisääntyessä 
uhkana on, että Suomessakin elää huomattava määrä ihmisiä yhteiskunnan ra-
kenteiden ja viranomaiskontrollin ulkopuolella. Tämä luo kasvualustaa muille 
uhkille, kuten yhteiskuntarauhan häiriölle, rikollisuudelle, terrorismille ja tartunta-
taudeille. 
 
Ihmissalakuljetuksesta on kehittynyt kansainväliseen huumerikollisuuteen ver-
rattava rikollisuudenlaji. Laiton maahantulo ja maassa oleskelu aiheuttaa myös 
muuta rikollisuutta ja lisää ihmisten eriarvoistumista. Turvapaikkamenettelyä 
voivat yrittää käyttää hyväkseen myös terroristit. Laiton työnteko on yksi laitto-
man maahantulon lieveilmiö. Ongelma se on erityisesti Keski-Euroopassa, mut-
ta myös Suomessa laittoman työvoiman käyttö voi henkilöiden vapaan liikkumi-
sen olosuhteissa lisääntyä. 
 
Luonnon tai ihmisen aiheuttaman katastrofin seurauksena tapahtuvat väestö-
liikkeet saattavat koskettaa myös Suomea. Laajamittaisesti maahantulon voisi-
vat aiheuttaa aseelliset konfliktit, ydinonnettomuus, luonnonkatastrofi tai elin-
olosuhteiden vakava heikentyminen Suomen lähialueilla. 
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3 Väestön ravintoon ja terveyteen kohdistuvat uhkat 
 
Terveydenhuollon järjestelmää uhkaa sekä hoitohenkilökunnan että hoidettavi-
en keski-iän vanheneminen ja väestön keskittyminen muutamiin taajamiin. 
Lääkkeiden ja rokotteiden sekä terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden saa-
tavuus on yhä enemmän riippuvaista tuonnista. Uusia uhkia ovat säteilyn sekä 
biologisten ja kemiallisten aineiden käyttö yhteiskunnan toiminnan häiritsemisen 
ja terrorismin välineenä. 
 
Ihmisten liikkuvuus on osaltaan lisännyt tartuntatautien leviämisen uhkaa. Uudet 
ja meillä aikaisemmin esiintymättömät tartuntataudit voivat aiheuttaa vakavia 
epidemioita. Lääkeresistentit bakteerit ja virukset ovat jo nyt merkittävä haaste 
terveydenhoitojärjestelmällemme. HI-viruksen leviäminen on huomattavaa myös 
Suomen lähialueilla. Joissakin maissa AIDS uhkaa koko yhteiskunnan toiminta-
kykyä. 
 
Elintarvikkeet ja talousvesi saattavat ihmisten lisäksi välittää epidemioita. Erityi-
sesti pilaantuneesta talousvedestä johtuvat epidemiat ovat merkittävä uhka 
normaalioloissakin. Suomen nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä pystyy vas-
taamaan varsin hyvin epidemioiden rajoittamiseen ja hoitamaan sellaiset taudit, 
joihin on olemassa hoitokeinot. 
 
Väestön yleinen terveystilanne on toistaiseksi pysynyt hyvänä. Väestön yleis-
kunnon heikentymisen vaikutukset kansanterveyteen ovat kuitenkin vielä selvit-
tämättä. Ylipainoisuus seurannaisvaikutuksineen on lisääntymässä. Nuorison 
kestävyyskunto on huonontunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana. Nämäkin ilmiöt saattavat tulevaisuudessa kuormittaa terveydenhuollon 
järjestelmää. 
 
Sosiaaliturvan järjestelmien haasteena ovat tavanomaisten yhteiskuntaraken-
teiden ulkopuolella elävät ihmiset, jotka ovat potentiaalisena kasvualustana 
muille uhkille kuten yhteiskuntarauhan häiriöille, rikollisuudelle, terrorismille ja 
tartuntataudeille. 
 
 
4 Ympäristöuhkat 
 
Ympäristöongelmat muuttavat jatkuessaan haitallisella tavalla maapallon eko-
tasapainoa ja saattavat johtaa vakaviin alueellisiin, jopa maapallonlaajuisiin krii-
seihin. Viimeisten vuosikymmenien aikana maapallon ympäristön tila on laajoilla 
alueilla hälyttävästi huonontunut ja ympäristökatastrofit ovat lisääntyneet. On-
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gelmia on monia: luonnonvarojen hävittäminen ja liikakäyttö, tulvat ja kuivuus, 
ilmastonmuutoksen eteneminen, otsonikerroksen tuhoutuminen, merten ja sisä-
vesien saastuminen sekä ilmanlaadun heikkeneminen. Pääsyy ilman saastumi-
seen ja ilmasto-ongelmiin on jatkuvasti kasvava fossiilisten energialähteiden 
käyttö. 
 
Suomen ympäristöuhkat ovat pääosin kytkeytyneitä kansainvälisiin ympäristö-
ongelmiin eli siihen, mitä maamme rajojen ulkopuolella tapahtuu. Maapallonlaa-
juisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, otsonikerroksen tuhoutumisen ja 
luonnonvarojen hävittämisen ohella Suomelle on erittäin tärkeää se, miten ym-
päristöasiat otetaan huomioon lähialueillamme: niiden teollisuudessa, energia-
sektorilla ja muussa taloudellisessa toiminnassa. Lisäksi tärkeää on, miten lähi-
alueet järjestävät myrkkypäästöjen, onnettomuuksien ja muiden ympäristö- ja 
turvallisuusriskien ennalta ehkäisyn ja pelastustoimet. Ympäristöasioiden jatku-
va laiminlyönti saattaa johtaa vakaviin metsä-, vesi- ja muihinkin luontovaurioi-
hin, joilla on laajat negatiiviset seuraukset koko maallemme. 
 
Vesivarojen niukkuus, niiden väheneminen ja saastuminen sekä käytettävissä 
olevan veden määrä henkilöä kohden on kasvava ongelma monin paikoin maa-
ilmassa. Vesivarojen niukkuus ja niiden epätasainen jakautuminen on omiaan 
aiheuttamaan jännitteitä eri valtioiden välillä. Pohjavesien pilaantuminen on va-
kava ongelma Euroopassa, Suomi mukaan lukien. 
 
 
5 Taloudelliset uhkat 
 
Ulkoisia uhkia EU:n talouskehitykselle ovat maailmanlaajuisen taloudellisen 
kasvun pysähtyminen tai pysyminen hitaana sekä joidenkin merkittävien maiden 
talouden ajautuminen syvään lamaan. Globaalisti kasvu vaihtelee siten, että on 
voimakkaan kasvun alueita ja hitaan kasvun alueita. Tällä voi olla merkitystä 
koko maailman taloudelle. Itäisen Euroopan talouksilla on kasvumahdollisuuk-
sia, jos rakenteellisia uudistuksia jatketaan. Niillä talouskasvua rajoittavat rap-
peutuvan infrastruktuurin ylläpidon ja uudistamisen vaatimat erittäin suuret in-
vestointitarpeet. 
 
Maailman eri alueiden talouden kehittyminen antaa mahdollisuuksia myös EU-
maiden taloudelle ja vaikuttamiselle. Ongelman muodostaa eräiden laajojen 
alueiden jääminen edelleen jälkeen muiden kehityksestä. Maailmankaupan va-
pautuminen ja syveneminen on edellytys EU:n ja myös Suomen taloudelliselle 
kehitykselle. Jos protektionismi lisääntyy maailmalla,  seuraa alueellinen blok-
kiutuminen ja kasvun hidastuminen. 
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EU:n rakenteiden toimivuus on merkittävä tekijä Suomen taloudelliselle kehityk-
selle. Mikäli EU ei pysty vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin, unionin ja sen 
jäsenvaltioiden kilpailukyky heikkenee. Väestö ikääntyy ja myöhemmin mahdol-
lisesti vähenee. Tämä heikentää Euroopan taloudellista uudistumiskykyä ja hi-
dastaa talouden potentiaalista kasvua. 
 
Normaali talouden nousu- ja laskukausien vaihtelu voi joillakin alueilla tai aloilla 
johtaa taloudelliseen kriisiin tai lamaan. Maailmanlaajuinenkin lama on mahdol-
linen, jos useiden merkittävien alueiden taloudellinen taantuma on samanaikai-
nen ja syvä. Mikäli eri talousalueiden välillä ilmenee kauppasotaan liittyviä toi-
mia, voivat vaikutukset olla merkittäviä Suomellekin. 
 
Lievimmillään talouden taantumassa, mutta erityisesti vakavammissa kriiseissä 
ja poikkeusoloissa, valtion rahoituksen hankinta joutuu uuteen tilanteeseen, 
koska taloudellinen aktiviteetti yhteiskunnassa vähenee, ja tämä johtaa yleiseen 
taloudelliseen varovaisuuteen ja sitä kautta verotulojen vähenemiseen. Samoin  
muun muassa rahoituksen saaminen lainamarkkinoilta vaikeutuu. Toisaalta 
edellytetään, että voimavaroja lisätään tuntuvasti työllisyyden hoitoon sekä mui-
hin julkisen vallan toimenpiteisiin. 
 
Suomen valtion ja Suomessa toimivien yritysten rahoituskriisi voisi toteutua vain 
osana laajempaa eurooppalaista rahoituskriisiä. 
 
Suomen elinkeinorakenne on muuttunut metsään tukeutuvasta monipuolisem-
maksi. Tieto- ja tietoliikenneteollisuus on nykyään olennainen osa Suomen ta-
loudellista vaurautta. Näillä toimialoilla syntyvät ongelmat voivat aiheuttaa vaka-
via vaikutuksia työllisyydelle ja valtion taloudelle. 
 
Suomen tai Suomessa toimivien yritysten mahdollisuudet hankkia ulkomailta 
kriittisiä tuotteita ja palveluja voivat vaikeutua väliaikaisesti useista syistä, jotka 
vaihtelevat normaalista tarjonnan ja kysynnän vaihtelusta luonnonkatastrofien 
kautta sotiin. Täydellinen tuonnin ja viennin keskeytyminen Suomeen pitkäksi 
aikaa nähdään epätodennäköisenä jopa poikkeusoloissa. 
 
Poikkeusolon voisi aiheuttaa välttämättömien polttoaineiden ja muun energian 
sekä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutuminen tai estyminen. 
Sen voisi aiheuttaa myös muu vaikutuksiltaan näihin verrattava kansainvälisen 
vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön toimeen-
tulolle tai maan talouselämän perusteille. 
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Energian strateginen merkitys kasvaa tulevaisuudessa edelleen. EU:n käyttä-
mästä energiasta suurin osa tuodaan unionin ulkopuolelta. Pohjanmeren öljy- ja 
kaasuvarojen ehtyessä jopa 90 % EU:n energiasta tuodaan ulkoa. Maailman 
suurimmat öljyntuottajat ovat Lähi-idässä ja Venäjällä. Molemminpuolinen riip-
puvuus vähentää turvallisuuspoliittisia uhkia. Mikäli riippuvuus on yksipuolista, 
voi energiasta tulla vaikuttamisen väline. Lähi-idän ja Venäjän poliittis-
sotilaallisen vakauden tai tuotannon järkkyminen saattaisi johtaa vakavaan 
energiapulaan. Erilaisissa poikkeusoloissa energian saatavuudessa Suomeen 
voi ilmetä nopeasti kriittisiä ongelmia. 
 
Maailman elintarviketuotannon riittävyys on maailmanlaajuinen potentiaalinen 
ongelma. Elintarvikehuoltoa voivat vaikeuttaa heikot satokaudet sekä ongelmat 
jalostuksessa ja jakelujärjestelmässä. Poikkeusoloissa ongelmat voivat muo-
dostua kriittisiksi. Mahdollisista häiriöistä selviämistä vaikeuttaa logistiikkaketju-
jen riippuvuus monista erilaisista järjestelmistä ja toisaalta varastojen pienene-
minen kaikilla tasoilla. Suomen pohjoinen asema luo erityisvaatimuksia sekä 
elintarvikehuollolle että siihen liittyvälle varautumiselle. 
 
 
6 Järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi  
 
Suomessa vaikuttava kasvava järjestäytynyt rikollisuus on suurelta osin ulko-
mailta johdettua. Jo nyt maassa toimii kymmeniä EU:n kriteerit täyttäviä ulko-
maisia rikollisryhmiä. Uusien EU-maiden alkaessa soveltaa Schengenin sään-
nöstöä täysimääräisesti vapaa liikkuvuus voi lisätä rikollisuutta. Järjestäytyneel-
lä rikollisuudella on kiinteät yhteydet eri maiden rajojen yli. Suuren luokan talo-
usrikosten todennäköisyys Suomessa kasvaa. 
 
Järjestäytyneen rikollisuuden päätoimiala on huumausainerikollisuus. Muita ri-
kollisuuden lajeja ovat korkeasti verotettujen tuotteiden salakuljetus, omaisuus-
rikollisuus, paritus, rahanpesu ja ihmissalakuljetus. Huumausainerikollisuus lie-
veilmiöineen koskettaa kymmeniä-, jopa satojatuhansia, suomalaisia vuosittain. 
Suomen lähialueilla on vakavia huumeongelmia, joihin liittyy muun muassa HI-
viruksen nopea leviäminen. 
 
Suomi on tällä hetkellä korruptoitumaton maa, mutta järjestäytynyt rikollisuus 
pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin lahjonnalla. Suurimpana uhkana on järjestäy-
tyneen rikollisuuden levittäytyminen osaksi yhteiskunnan laillisia rakenteita, jol-
loin sen torjuminen on erittäin hankalaa. 
 
Terrorismin tarkoituksena on pelotella vakavasti väestöä, pakottaa oikeudetto-
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masti viranomaiset tai kansainvälinen järjestö johonkin tekoon tai pidättymään 
jostain teosta taikka horjuttaa vakavasti jonkun maan tai kansainvälisen järjes-
tön poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia tai sosiaalisia perusrakenteita tai tu-
hota ne. 
 
Terrorismirikokset muodostavat vakavan uhan sisäiselle turvallisuudelle. Terro-
riteoissa voidaan käyttää esimerkiksi pommi- ja itsemurhaiskuja sekä kemialli-
sia, biologisia ja radioaktiivisia aineita tai kyberterroria (= tietoliikenteeseen ja -
varastoihin kohdistuvia rikoksia). 
 
Suomeen ei tiedetä kohdistuvan terroriuhkia. Uhat voivat kuitenkin konkretisoi-
tua joissakin tilanteissa. Suomen kannanotot, toiminta ja liittoutuminen suuria 
vastakkainasetteluja sisältävissä kansainvälisissä konflikteissa voivat toimia yl-
lykkeenä terrori-iskuihin suomalaisia kohteita vastaan. On myös mahdollista, et-
tä suomalaiset henkilöt tai yritykset joutuvat ulkomailla terrori-iskujen kohteiksi. 
 
Suomea voidaan käyttää valmistelupaikkana tai kauttakulkumaana muualla teh-
tävää terroritekoa varten, samoin kuin terroristijärjestöjen logistisena tukialuee-
na ja varojenkeruupaikkana. Ulkomailla tehdyillä terrori-iskuilla voi myös olla 
suoria seurausvaikutuksia Suomeen. Näitä voivat olla esimerkiksi ase- tai ym-
päristövaikutukset. 
 
Muissa maissa tehdyt terroriteot vaikuttavat välillisesti Suomeen. Tällaisia vai-
kutuksia ovat esimerkiksi henkilö- ja rahaliikenteen seurannan tehostaminen 
sekä eri aloja koskevat lisääntyvät turvallisuusmääräykset. 
 
 
7 Suuronnettomuus 
 
Säätilan häiriöiden arvioidaan lisääntyvän. Poikkeuksellisen suuret tulvat, sateet 
ja voimakkaat myrskyt voivat aiheuttaa vakavaa haittaa asutukselle, teollisuu-
delle, maataloudelle ja liikenteelle. Suurtulvatilanteessa vauriot rakenteille ovat 
suuret, teollisuuden toiminta keskeytyy, asukkaita evakuoidaan ja maataloudelle 
aiheutuvat tulvavahingot voivat olla isoja. Luonnononnettomuudet voivat vau-
rioittaa pitkäaikaisesti sähkön siirto- ja jakelujärjestelmiä sekä viestiyhteyksiä 
laajoilla alueilla. Erilaisten teknisten järjestelmien vakava vaurioituminen luon-
nonilmiöiden tai rikollisuuden seurauksena voi aiheuttaa suuronnettomuuteen 
verrattavia vaikutuksia. 
 
Paikallisia suuronnettomuuksia ovat esimerkiksi kemianteollisuuteen tai kemi-
kaalikuljetuksiin liittyvät onnettomuudet. Yksi todennäköisimpiä mahdollisen 
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suuronnettomuuden alueita on Suomenlahti vilkkaine raaka-aine- ja matkustaja-
liikenteineen. Paikallinen suuronnettomuus on myös esimerkiksi padon murtu-
ma, jos se uhkaa ihmishenkiä. 
 
Poikkeusolon aiheuttavia suuronnettomuuksia ovat esimerkiksi vakavat ydinon-
nettomuudet tai tahallisesti aiheutetun suuronnettomuuden seurauksena leviä-
vät laajat tartuntatautiepidemiat. Vastaavan tilanteen voisi paikallisesti aiheuttaa 
vakava vesihuoltoon liittyvä onnettomuus tai kemikaalien kuljetuksiin liittyvä va-
kava onnettomuus. 
 
 
8 Kansainvälinen jännitystila  
 
Suurvaltojen ja liittojen välillä on aina jonkintasoinen poliittistaloudellinen kilpai-
luasema. Jos tähän kilpailuun ei liity samansuuntaisia strategisia tavoitteita ja 
riittävää yhteistyötä, voi seurauksena olla kamppailu vaikutusvallasta ja vakava 
kansainvälinen jännitystila. Tilannetta voivat eri tahot pyrkiä käyttämään hyväk-
seen, esimerkiksi heikentämällä EU:n sisäistä koheesiota. 
 
Valtioiden eri intressejä uhkaavissa kriiseissä asevoimaa ja muuta vaikutusta 
käytetään herkemmin ja niitä käytetään yhä enemmän painostukseen ja poliittis-
ten päämäärien ajamiseen. 
 
Kansainvälinen rikollisuus, terrorismi sekä erilaiset kansallisuus- ja vähemmis-
töongelmat voivat johtaa aseellisiin konflikteihin. Ne aiheuttavat kansainvälisiä 
jännitystiloja, jotka voivat ainakin välillisesti kohdistua Suomeenkin. Tällaisessa 
rajoitetussa konfliktissa korkean teknologian ammattiarmeijat ovat operatiivisesti 
ylivoimaisia perinteisiä maatalous- ja teollisuusyhteiskuntien armeijoita vastaan 
taisteltaessa. Länsimailla ja etenkin Yhdysvalloilla on sotilaallinen ylivoima, jota 
eri toimijat pyrkivät uhmaamaan epäsymmetrisin keinoin. 
 
Ydinaseiden hallinta nykymuotoisilla suurvaltojen välisillä sopimusjärjestelyillä 
on tulossa tiensä päähän. Sekä ydinaseiden määrää ja laatua että niiden torjun-
taa koskevien sopimusten merkitys on asetettu kyseenalaiseksi. Ydinaseiden 
käyttökynnyksen madaltumisesta on useita viitteitä. Suurvaltojen doktriineista 
saadut tiedot ja tekniikan kehittäminen viittaavat käytön suunnitteluun myös 
alueellisissa sodissa. Sovituista vähennyksistä huolimatta sekä Yhdysvalloille 
että Venäjälle jää riittävästi ydinaseita minkä hyvänsä vastustajan tuhoamiseen. 
 
Ydinaseteknologia leviää yhä uusiin maihin. Suurena vaarana on ydinasetekno-
logian ja säteilevien aineiden päätyminen ääriliikkeiden käsiin. Ydinräjähdyksen 
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sijaan voidaan käyttää säteileviä aineita levittäviä niin sanottuja likaisia pomme-
ja. Ainakin Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa toimivat kriisinhallintajoukot voivat jou-
tua kriiseissä säteilyvaikutusten kohteeksi. 
 
Erilaisista rajoitus- ja kieltosopimuksista huolimatta useilla mailla on kemiallisia 
ja biologisia aseita, tai ainakin maat pyrkivät hankkimaan niitä. Myös terroristit 
ovat käyttäneet näitä aseita. Kemiallisten aseiden käytön uhka on suurin aseel-
lisissa konflikteissa. Biologisten aseiden käyttö terroritekona on kasvava uhka. 
 
Tällä hetkellä pääosassa Euroopan maista sisäinen kehitys ja maiden välisten 
suhteiden kehitys näyttävät myönteiseltä. Useiden maiden kehitykseen liittyy 
kuitenkin monia epävarmuustekijöitä. Näiden maiden poliittisen linjan jatkuvuus 
on ainakin pitkällä aikavälillä kysymyksen alla. Euroopassa ja sen lähialueilla on 
myös maita, jotka saattavat ajautua sisäisiin kriiseihin. Tällaisen kriisin vaiku-
tukset saattavat ulottua myös Suomeen. 
 
NATOn ja EU:n laajeneminen tuovat yhteistyövaraisen turvallisuuden piiriin yhä 
suuremman osan Eurooppaa. Laajenemiset voivat kuitenkin aiheuttaa myös 
kielteisiä reaktioita ja epäluuloa ulkopuolelle jäävissä maissa. EU:n ja NATOn 
jäsenyydet muodostuvat yhä enemmän päällekkäisiksi ja niiden välinen yhteis-
työ tiivistyy. Samaan aikaan molempien laajentuvien organisaatioiden sisälle tu-
lee kuitenkin muodostumaan eri asiakokonaisuuksien ympärille pienempiä ryh-
mittymiä, sillä yhteisen näkemyksen ja yhteisten tavoitteiden löytäminen on en-
tistä vaikeampaa jäsenmäärien kasvaessa merkittävästi. Tähän vaikuttaa myös 
se, että kylmän sodan jännitystilan väistyminen on tehnyt tilaa perinteisen voi-
mapolitiikan paluulle Euroopan turvallisuuspolitiikkaan. 
 
Eurooppalaiset EU- ja NATO-maat tulevat ottamaan yhä suuremman vastuun 
maanosassaan ja sen lähialueella toimeenpantavasta kriisinhallinnasta. Kriisien 
vaikutukset koskevat myös Suomea velvoitteina osallistua sotilaalliseen ja sivii-
likriisinhallintaan YK:ssa, EU:ssa ja NATOn rauhankumppanuusyhteistyössä. 
Tällä hetkellä käynnissä olevat kriisinhallintaoperaatiot jatkuvat vielä useita vuo-
sia ja sitovat sekä sotilaallisia että siviiliresursseja. 
 
 
9 Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja sodan uhka  
 
Valtioiden ja liittokuntien välisien sotien riski pysyy pienenä Euroopassa, mutta 
riskiä ei kuitenkaan voida kokonaan sulkea pois. Toisaalta on myös nähtävissä, 
että ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset organisaatiot puuttuvat yhä enemmän 
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taloudellisesti ja sotilaallisesti heikkojen sekä poliittisesti epävakaiden maiden 
sisäisiin asioihin. 
 
Suomen geostrateginen asema Venäjän naapurina on merkittävä tekijä myös 
tulevaisuuden turvallisuustilannetta arvioitaessa. Kuolan sotilastukikohtien ja 
Pietarin alueen suojaaminen ovat Venäjälle strategisia tavoitteita. NATOn laa-
jentumisen jälkeen sen ja Venäjän rajat ovat sekä Suomen pohjois- että etelära-
joilla. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa suunnittelussa on varauduttava 
epäsuotuisaankin kehitykseen. 
 
Suomen ympäristössä olevien maiden asevoimiin ollaan tekemässä suuria 
muutoksia. Joukkojen määrää vähennetään (pois lukien Baltian maat), mutta 
jäljelle jäävien ja uusien joukkojen taistelutehoa lisätään merkittävästi. Asevoi-
mien tiedustelu- ja johtamiskykyä nostetaan aivan uudelle tasolle. Tulivoimalla 
voidaan vaikuttaa yhä kauemmas ja tarkemmin, jolloin massamaista tulenkäyt-
töä ei tarvita yhtä paljon kuin ennen. Joukot myös suojataan entistä paremmin. 
Joukoilla ja asejärjestelmillä on hyvä taktinen ja operatiivinen liikkuvuus. Suur-
vallat voivat lisäksi siirtää joukkojaan muutamissa viikoissa strategiselta suun-
nalta toiselle. Asevoimien muutoksen seurauksena sodankäyntitavat muuttuvat. 
 
Sotilaallista voimaa voidaan käyttää sekä uhkaamiseen että varsinaisiin sotilas-
operaatioihin, joista osa voidaan toteuttaa salassa. Painostusvaiheessa saate-
taan käyttää myös voiman näyttöä voimakkaampia sotilaallisia keinoja. Asejär-
jestelmien ja elektronisen sodankäynnin menetelmien kehittyessä asevaikutus 
on ulotettavissa painostuksen kohteena olevan valtion alueelle varsinaista sotaa 
aloittamatta. Jo painostusvaiheessa käytetään informaatiosodankäyntiin kuulu-
via tietojärjestelmäsodankäynnin ja psykologisen sodankäynnin keinoja. Painos-
tusta voidaan tehostaa erikoisjoukkojen iskuilla ja muulla käytöllä sekä alue-
loukkauksilla. 
 
 
10 Aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila 
 
Nykyaikaiset sotilasoperaatiot pyritään pitämään lyhyinä, hyvin suunniteltuina, 
täsmäiskuina. Tällöin mahdollisessa aseellisessa konfliktissa on todennäköistä, 
että pitkää eskaloitumisvaihetta seuraa lyhyehkö intensiivivaihe, jonka aikana 
toinen tai molemmat osapuolet kärsivät suuria tappioita. Strategisen iskun tyyp-
pinen rajoitetun voiman käyttö on tyypillinen sodankäyntimenetelmä myös tule-
valla vuosikymmenellä. Omien tappioiden välttämiseksi ja vastustajan henkisen 
kriisinkestokyvyn heikentämiseksi saatetaan asevaikutus kohdistaa vastapuolen 
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yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja operatiivisten joukkojen tuki- ja huolto-
järjestelmiin sekä heikommin suojattuihin osiin. 
 
Strategisessa iskussa voidaan käyttää  kaikkia puolustushaaroja, yhdistettynä 
muihin (ei-sotilaallisiin) vaikuttamiskeinoihin. Strategisessa iskussa tiedustelu, 
elektroninen sodankäynti ja tulivaikutus ulotetaan koko toiminta-alueen syvyy-
teen. 
 
Hyökkäys aloitetaan kohdistamalla voimakas asevaikutus siviilihallinnon kohtei-
ta, johtamispaikkoja, energiahuoltoa, lentokenttiä, satamia, tiedonsiirtojärjestel-
miä, sotilaallisen liikekannallepanon kriittisiä kohteita sekä taistelujoukkoja ja 
asejärjestelmiä vastaan. Tähän käytetään ilmavoimia, ohjuksia, tykistöä ja elekt-
ronisen sodankäynnin yksikköjä. Osaan kohteista suunnataan erikoisjoukkojen 
iskuja. Valtio pyritään eristämään muun muassa lamauttamalla kuljetusyhtey-
det. 
 
Tuli-iskua voi seurata maahanlaskujoukkojen, maihinnousujoukkojen ja muiden 
jo  rauhan aikana toimintavalmiiden joukkojen hyökkäys. Niiden tehtävänä voi 
olla valtakunnallisten avainkohteiden valtaaminen, liikekannallepanon osittainen 
estäminen, puolustajan joukkojen lyöminen sekä ilmapuolustuksen kohteiden 
haltuun ottaminen ilmaherruuden hankkimiseksi. Mikäli puolustajan valmiutta on 
kohotettu niin paljon, ettei edellä mainittuihin tehtäviin pystytä, voidaan maa-
voimien ja rajajoukkojen hyökkäyksillä luoda edellytyksiä laajamittaiselle hyök-
käykselle. 
 
Potentiaali laajamittaisen hyökkäyksen tekemiseksi Suomeen säilyy nähtävissä 
olevassa tulevaisuudessa, mutta sen toteuttaminen edellyttää kuukausien val-
misteluja, joita ei pystytä pitämään täysin salassa. 
 
Laajamittaisessa hyökkäyksessä pyritään nopeasti koko taistelualueen ja sen 
eri ulottuvuuksien hallintaan. Laajamittaisessakin hyökkäyksessä pyritään tuli-
iskulla luomaan hyökkäykselle edullinen lähtöasetelma. Hyökkäys toteutetaan 
samanaikaisesti useissa eri suunnissa ja ulottuvuuksissa. Sotatoimia käydään 
ympärivuorokautisesti ja asevaikutus suunnataan kaikkiin tärkeiksi arvioituihin 
kohteisiin. Ilma- ja ohjusiskuja, elektronista sodankäyntiä sekä erikoisjoukkojen 
toimintaa kohdistetaan koko maan alueelle ja maajoukkojenkin taistelua käy-
dään samanaikaisesti satoja kilometrejä syvällä alueella. Hyökkäyksen kohtee-
na olevan maan ydinalueet pyritään eristämään, jotta taistelun jatkaminen vai-
keutuisi ja mahdollisen avun tulo estyisi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

13 

Sodan jälkitila voi jatkua vuosia. Kansalaisten elinmahdollisuuksien ja talous-
elämän toiminnan saaminen kuntoon edellyttää yhteiskunnallisia ratkaisuja ja 
erilaisten ohjauskeinojen käyttöä. 
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LIITE 3: 
 
 
ESIMERKKI VALMIUSSUUNNITELMAN RUNGOKSI 
 
 
Valtioneuvoston ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien ja lainsäädännön 
edellyttämässä laajuudessa myös yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiden 
yritysten tulee ylläpitää valmiuttaan hoitaa tehtäviään kaikissa oloissa. Valmiu-
den edellyttämät suunnittelu- ja muut toimenpiteet on päivitettävä säännöllisesti 
ja aina tilanteen niin edellyttäessä. 
 
Toimintavalmiuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen 
edellyttämät muut valmistelut muodostavat kokonaisuuden, johon sisältyy orga-
nisaation mukaan erilaisia toimia. Esimerkiksi turvallisuus-, tietoturvallisuus- ja 
pelastussuunnittelun sekä niihin liittyvien valmistelujen avulla ylläpidetään ja 
varmistetaan toimintavalmiutta normaalioloissa ja eräissä häiriötilanteissa. Val-
miussuunnittelu käsittää organisaation toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa 
ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan var-
mistamiseksi. Eri suunnitelmien on täydennettävä toisiaan. 
 
Valmiussuunnitelmaan kuuluu esimerkiksi 
− organisaation kokonaistoiminnan päämäärä ja perusajatus 
− tehtävien ja toiminnan määrittely sekä niiden lainsäädännöllinen perusta 
− uhka-arvioiden laatiminen tai toimintaa uhkaavien tilanteiden määrittely, liit-

tyen eri turvallisuustilanteisiin 
− tärkeiden tehtävien toteutus (mukaan lukien käytettävissä olevat voimavarat) 
− turvallisuus-, tietoturvallisuus- ja pelastustoimenpiteet  
− yleiset toimintaedellytykset (toimintojen suojaaminen) 
− suunnitelmien ylläpito ja kehittäminen sekä varautumisen vastuut ja organi-

sointi 
− valmiuteen liittyvä koulutus ja muu valmiuden ylläpito. 
 
Valmiussuunnitelman liitteinä voi olla eri toimialojen erityissuunnitelmia. 
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