
 

 

 

Alueellinen huoltovarmuus ja siihen liittyvä 

varautuminen  

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue 

tukee ja tiedottaa aktiivisesti alueelliseen huoltovarmuuteen ja siihen liittyvään 

varautumiseen liittyvistä asioista. Esimerkiksi virasto osallistui Pohjoinen 

Teollisuus -tapahtumassa, jossa teemamme oli alueellinen huoltovarmuus ja 

siihen liittyvä varautuminen.  

 

Suomessa huoltovarmuus on organisoitu yhteistyöverkostoksi, josta käytetään 

nimitystä huoltovarmuusorganisaatio, jossa ovat mukana talouselämän ja hallinnon 

eri alat sekä toimialajärjestöt. 

 

Huoltovarmuuden kehittämistä tukee, ohjaa ja koordinoi Huoltovarmuuskeskus. 

Aluetasolla huoltovarmuus on järjestetty viiden yli sektorirajojen toimivan 

Elinkeinoelämän alueellisen varautumisyhteistyö -toimikunnan eli ELVAR-

toimikunnan kautta. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 

toimii Pohjois-Suomen ELVAR-toimikunta. Lisäksi alueellista huoltovarmuustyötä 

tehdään rakennuspoolin aluetoimikunnissa.  

 



 

 

ELVAR-toimikuntien tehtävänä on kehittää elinkeinoelämän, julkishallinnon ja 

kolmannen sektorin alueellista yhteistoimintaa ja tiedonvaihtoa. Huoltovarmuuden 

aluetoiminnalla kartoitetaan myös alueellisia tarpeita, riskejä sekä uhkia ja tehdään 

alueellista suunnittelua. ELY-keskukset koordinoivat toimikuntien työtä, mutta 

elinkeinoelämän ohella toiminnassa on mukana laaja joukko muita viranomaisia.  

 

Alueellinen toiminta on tärkeä osa huoltovarmuustyötä. Eri hallinnonalojen ja 

toimialojen varautumisen ja huoltovarmuuden yhteensovittamista kehitetään sekä 

valtakunnallisella että alueellisella tasolla. ELVAR-toimikuntien avulla alueellinen 

varautuminen kytkeytyy myös valtakunnallisesti hoidettavaan varautumiseen.  

 
ELVAR-toimikuntien työn tavoitteena on, että: 

• luodaan puitteet alueen yhteiselle varautumisen kehittämiselle elinkeinoelämän 

näkökulmasta 

• toiminta luo konkreettista hyötyä siihen osallistuville yrityksille 

• yhteistoiminta kehittyy ja yhdessä tekeminen parantaa kaikkien valmiuksia 

• havainnoidaan paremmin keskinäisriippuvuuksia ja yhteisiä riskejä 

• parhaita käytäntöjä jalkauttamalla yritykset säästävät aikaa ja rahaa  

• yhteiset toimialariippumattomat projektit auttavat kehittämään kaikkien osapuolten 

varautumista ja kykyä varmistaa yritysten kriittiset tehtävät mahdollisimman hyvin.  

 

Toimikunnat toimivat alueellisina suunnittelu- ja yhteistyöfoorumeina, joissa 

elinkeinoelämän alueellista varautumista yhteensovitetaan. Toimikunnat jakavat 

tietoa ja parhaita käytäntöjä eri toimijoiden kesken ja tuottavat maksuttomia 

palveluita ja valmiuksia, joilla kehitetään alueiden elinkeinoelämän varautumista ja 

jatkuvuuden hallintaa. Yhteistyössä arvioidaan tarpeita ja kehityskohteita ja 

vastataan niihin yhteisten projektien kautta.  

 

Huoltovarmuuskeskus tekee tiivistä yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa 

alueellisen huoltovarmuuden ja siihen liittyvän varautumisen edistämiseksi. 

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä koskevissa asioissa tukena 

toimii kolme aluehallintovirastojen huoltovarmuusylitarkastajaa. 

 

Alueellinen elinkeinoelämän varautumisen kehittäminen on osa valtakunnallisia 

elinkeinoelämän valtakunnallisia varautumisen järjestelyitä ja valtakunnallista 

huoltovarmuusorganisaatiota. Julkaisun laatimisessa on hyödynnetty 

Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuja. Lue lisää alueellisesta toiminnasta 

Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta.  

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/alueellinen-toiminta


 

 

 

Lisätietoja:  

Ylitarkastaja Joni Kinnunen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Pelastustoimi ja 

varautuminen -vastuualue, joni.kinnunen@avi.fi, puh. +358 29 501 7553. 
 

   
 


