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Valmiuslaki (L 29.12.2011/1552) velvoittaa kunnat huolehtimaan mahdollisimman 
häiriöttömästä toiminnasta myös poikkeusoloissa. Tämä tapahtuu valmiussuunni-
telmin ja etukäteisvalmisteluin. Valmiusvelvoite koskee kaikkia kunnan palvelujär-
jestelmiä, myös ruokapalveluita. Ruokapalveluiden valmiussuunnittelu perustuu 
olemassa olevaan keittiöverkkoon ja sen organisaatioon. Valmiussuunnittelua 
kunnassa johtaa ja siitä vastaa viime kädessä kunnanhallitus, joka velvoittaa kun-
nan toimialat varautumaan. (HVK 2008, 2–7.) 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluu kolme kuntaa, Alajärvi, Soini ja 
Vimpeli, joilla on yhteinen palvelutuotanto. Yhteistoiminta-alue on perustettu vuon-
na 2009. Sen ruokapalveluille ei ole tehty valmiussuunnitelmaa. Yleinen yhteistoi-
minta-alueen valmiussuunnitelma on laadittu vuonna 2011. Työn tarkoituksena oli 
laatia valmiussuunnitelma Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen ruokahuollolle. 
Tehtävä on lakisääteinen ja sen vuoksi tärkeä. 

Varsinaisessa suunnitelmassa kartoitettiin ensin keittiöverkko, keittiöiden olemas-
sa olevat resurssit eli työntekijät, koneet ja laitteet. Seuraavaksi kirjattiin tehosta-
mistoimenpiteitä ja ruokahuollontyöntekijöiden hälytyssuunnitelma häiriötilanteiden 
varalle. Laadittiin perushuoltotason ruokalista energiatasoille 2800 kcal ja 2000 
kcal. Suunnitelmaan haastateltiin veden, sähkön ja lämmön toimittajia sekä jäte-
huollon järjestäjiä heidän varautumisestaan. Elintarvikkeiden osalta laadittiin tau-
lukko, jossa on lähiseudun tuottajien yhteystiedot. 

Viime vuosina kuntien ruokapalveluita on uudelleenjärjestetty, tehostettu, keskitet-
ty ja ulkoistettu. Muutoksesta on tullut jatkuvaa, mikä asettaa omat haasteensa 
myös valmiussuunnittelulle. 
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Emergency Powers Act (L 29.12.2011 / 1552) obliges municipalities to ensure un-
interrupted operations even in emergency conditions. This is done with an emer-
gency action plan and advance preparations. The readiness obligation applies to 
all municipal service systems, including the food services. Food services emer-
gency planning is based on the existing kitchen network and its organization. The 
planning in the municipality is administered by the municipal government, which 
requires the municipal fields of operations to be prepared (Emergency action plan 
instructions for mass catering, 2008, 2–7.)  

Järvi-Pohjanmaa co-operation area consists of three municipalities, Alajärvi, Soini 
and Vimpeli with their mutual service production. The co-operation area was es-
tablished in 2009. The general emergency action plan for the co-operation area 
was drawn up in 2011. The purpose of the study was to draw up an action plan 
even for the food services of Järvi-Pohjanmaa co-operation area.  The plan is 
statutory and therefore important.  

In the first phase of the plan, the kitchen network and the resources i.e. employ-
ees, machinery and equipment, were surveyed.  In the second phase efficiency 
improvement measures and the food service employees´ alert plan were recorded 
for eventual emergency situations. A basic service level menu on the energy levels 
of 2800 Kcal and 2000 Kcal was compiled.  For the plan some water, electricity 
and heat suppliers and waste management operators were interviewed about their 
preparedness. With regard to foodstuffs, a listing of nearby producers´ contact in-
formation was made.  

In recent years, the municipal food services have been re-organized, made more 
efficient, centralized and outsourced. The change has become continuous setting 
its own challenges concerning the emergency action planning. 
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Huoltovarmuuden  käsitteitä 

Food Security ”Food security exists when all people, at all times, have 

physical and economic access to sufficient, safe and nu-

tritious food that meets their dietary needs and food pref-

erences for an active and healthy life.” (FAO 2006.) 

Huoltovarmuus on kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoi-

mintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väes-

tön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja 

turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten 

edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriötilanteissa ja 

poikkeusoloissa. (HVK 2013 e). 

Häiriötila on turvallisuustila, jossa häiriöt vaativat viranomaisilta eri-

tyisiä toimia mutta joka ei kuitenkaan ole niin paha kuin 

poikkeusolot (Suhonen 2009, 55). 

Jatkuvuudenhallinta tarkoittaa verkostoituneen yhteiskunnan jokaisen osan 

varautumista ja omasta toimintakyvystään huolehtimista. 

Tämä toiminta tapahtuu ennalta suunnitelluilla toimenpi-

teillä ja johtamisjärjestelmillä. (HVK 2013 f.)  

Kriisi on tehostettuja toimia vaativa tila, joka on vaarallinen, vai-

kea, sekava tai poikkeuksellinen (Suhonen 2009, 67). 

Normaaliolotila on turvallisuustila, jossa ei ole häiriöitä tai häiriöt ovat vä-

häisiä ja joissa esiintyvät uhat voidaan torjua viranomais-

ten keinoin (Suhonen 2009, 54). 

Omatoiminen varautuminen   

on varautumista, jota tekevät yksityiset ihmiset, yritykset 

ja yhteisöt (Suhonen 2009, 29). 

Omavaraisuus on taloudellinen olotila, jossa tuotanto vastaa tarvetta 

(Suhonen 2009, 108). 
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Poikkeusolot on turvallisuustila, jossa on paljon tai vakavia häiriöitä, 

joiden hallitseminen ei ole mahdollista säännönmukaisin 

toimivaltuuksin (Suhonen 2009, 56). 

Riski on epäsuotuisten seurausten mahdollisuus (Suhonen 

2009, 45.) 

Ruokaturva tarkoittaa sitä, että kaikki maailman ihmiset saavat kaikki-

na aikoina riittävästi ravinteikasta ja turvallista ruokaa. 

Tavoitteena on, että ihmiset voivat elää terveellisesti ja 

aktiivisesti. (Ulkoministeriö 2012.) 

Turvallisuustila on uhkatasosta johtuva yhteiskunnan tila (Suhonen 2009, 

54). 

Uhka on mahdollisesti toteutuva epämieluisa, pelottava tai va-

hingollinen seikka tai tapahtuma (Suhonen 2009, 58). 

Valmius on valmiussuunnittelun tuloksena saavutettu tila, jossa 

kyetään vastaamaan erilaisiin uhkiin (Suhonen 2009, 70). 

Varautuminen on toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman 

häiriötön suorittaminen kaikissa turvallisuustilanteissa 

(Suhonen 2009, 28). 
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1 JOHDANTO 

Viranomaisten velvollisuus varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin perustuu 

valmiuslakiin (L 29.12.2011/1552), joka määrittelee varautumistehtävää seuraa-

vasti. 

Tämän lain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä 
turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjes-
tystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alu-
eellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.  

Varautumisen velvollisuuksia on annettu myös huoltovarmuuden turvaamisesta 

annetussa laissa (L 18.12.1992/1390), pelastuslaissa (L 29.4.2011/379) sekä val-

tioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista (5.12.2013). Nämä lait ja 

ohjeet velvoittavat viranomaisia huolehtimaan toimintansa häiriöttömästä hoitami-

sesta poikkeusoloissa. Tämä on mahdollista varautumalla ja etukäteissuunnittelul-

la. Valmiuslaki velvoittaa kuntia laatimaan valmiussuunnitelmat. Elinkeinoelämälle 

ei tätä velvoitetta suunnitteluun ole asetettu, vaikka yhteiskunnan toiminnan kan-

nalta on tärkeää myös näiden toimijoiden toimintakyvyn säilyminen kriisitilanteissa. 

(HVK 2008, 2.) Kuntien rooli varautumisessa on keskeinen, sillä niiden vastuulla 

on palveluiden järjestämisvastuu normaalioloissa (Valtioneuvoston periaatepäätös 

23.11.2006, 6–7). Ruokahuollon valmiussuunnittelusta vastaa asianomainen kun-

ta, vaikka ruokahuollon tuottajana olisi yksityinen yritys, kuntayhtymä tai jokin muu 

toimija. Eri kuntien välinen yhteistoiminta ruokahuollon varautumisessa on mahdol-

lista, mutta jokainen kunta on itse vastuussa ruokahuoltonsa toiminnasta kriisitilan-

teissa. Käytännössä kunnanhallitus johtaa valmiussuunnittelua alueellaan. Ruoka-

palvelun valmiussuunnittelu hoidetaan joko toimialojen sisällä tai kunnan yhteisen 

ruokapalveluorganisaation toimesta. Joukkoruokailun valmiussuunnittelu on ollut 

itsenäinen osa-alueensa 1990-luvun alkupuolella, ja ensimmäinen ruokahuollon 

valmiussuunnitteluohje saatiin vuonna 1994. Kuntien ruokahuolto on uudistunut 

rajusti viime vuosina. Sitä on tehostettu, keskitetty, ulkoistettu ja uudelleenjärjes-

tetty. Uudet tilanteet ruokahuollossa vaikuttavat myös varautumiseen ja huolto-

varmuuteen. (HVK 2008, 2, 5, 7.) 
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Järvi-Pohjanmaan ruokahuollolla ei ole olemassa omaa ruokahuollon valmius-

suunnitelmaa. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle on laadittu valmiussuunni-

telma 2011. Tämä suunnitelma toimii eräänlaisen pohjana ruokahuollon valmius-

suunnitelmalle. 

 

 



12 
 

 

2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

2.1 Työn tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on laatia valmiussuunnitelma Järvi-Pohjanmaan 

ruokahuollolle, joka on työn toimeksiantaja. Alueen kunnilla ei ole ruokahuollon 

valmiussuunnitelmaa. Yhteistoiminta-alueelle on laadittu oma valmiussuunnitelma 

vuonna 2011. Siinä on perustettu huoltomuodostelmat ja määrätty vastuuhenkilöt 

muonitushuoltoa varten, mutta tarkemmin ruokahuollon valmiuteen ei ole puututtu. 

Ruokahuollon valmiussuunnitelman tavoitteena on, että ruokahuollon tehtävät häi-

riötilanteissa voidaan hoitaa mahdollisimman pitkään normaalisti. Keittiölle laadi-

taan suunnitelma normaaliajan häiriötilanteista suoriutumiseksi. (HVK 2008, 9.) 

Valmiussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa ja turvata organisaation toiminta, 

erityisesti perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. (Järvi-Pohjanmaan yhteis-

toiminta-alueen valmiussuunnitelma 2011, 16.) Tarkoitus on laatia oma suunnitel-

ma kunkin kunnan ruokahuoltoon. Kaikille keittiöille omaa valmiussuunnitelmaa ei 

laadita. Opinnäytetyön raporttiosio on julkinen, mutta kuntakohtaiset suunnitelmat 

ovat salaisia. 

2.2 Työn rakenne ja menetelmät 

Tässä työssä käsiteltiin varautumista yleensä, huoltovarmuusorganisaatiota, lain-

säädäntöä, varautumisen historiaa ja varautumista nykyisin sekä omatoimista va-

rautumista. Lopuksi käsiteltiin mahdollisia riskejä ja uhkakuvia. Teoreettinen viite-

kehys tutkimukselle tuli Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) verkkomateriaalista, eri-

tyisesti Joukkoruokailun valmiussuunnitteluohjeesta (2008), Kaija Rautavirran 

(2010) väitöskirjasta ja Sari Mikkilän (2006) opinnäytetyöstä. Etupäässä kvalitatii-

visella tutkimusotteella tapahtunut tutkimus tehtiin haastattelemalla Järvi-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen viranhaltijoita ja työntekijöitä, palo- ja pelastus-

toimen viranhaltijoita ja pienimuotoisella kyselyllä ruokahuollon esimiehille. Tutki-

muksessa haastateltiin myös sidosryhmien edustajia kokonaiskuvan saamiseksi 

varautumisesta.  
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Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusotteen tarkoituksena on ymmärtää ilmiötä ja 

muodostaa siitä hyvä esitys. Kehittämistyö ei yritä yleistää, vaan tuloksena saa-

daan muutos aikaisempaan. Tämä muutos koskee kehitystyön kohteena ollutta 

seikkaa. (Kananen, J 2012, 29–43.) Varsinaisessa suunnitelmaosiossa kartoitettiin 

ruokahuollon normaalitilanne, johon esitettiin poikkeusolojen vaatimat muutostoi-

menpiteet. Lopuksi pohdittiin koulutustarvetta ja suunnitelman ylläpito- ja päivitys-

tarvetta. Suunnitelmassa ei paneuduttu kriisitilan vakavuuden asteeseen (normaa-

liaikainen häiriö, normaaliajan vakava häiriö ja poikkeusolot). Näiden erottaminen 

toisistaan voi olla vaikeaa, siksi normaalitoimintaa pyritään jatkamaan mahdolli-

simman pitkään ja tästä siirrytään portaattomasti eteenpäin kohti vaikeampia astei-

ta (HVK 2008, 9). 

Tutkimusongelmia työssä olivat seuraavat. 

1. Keittiön toiminnan tehostaminen niin, että toiminta voidaan 

turvata mahdollisimman pitkään normaaliresurssein. 

2. Tiedotuksen ja tiedonkulun häiriötilanteissa 

3. Valmiin suunnitelman päivittäminen ja henkilöstön ajan ta-

salla pitäminen. 

Keittiön toiminnan tehostaminen valikoitui ongelmaksi, koska se on ensimmäinen 

ja helpoin tapa varautua häiriötilanteisiin. Sitä tehdään arkipäivän toiminnassa jat-

kuvasti. Suunnitelmaan kuuluu sen päivittäminen ja koulutus. Henkilöstön täytyy 

tietää suunnitelmasta ja heidän roolistaan siinä. Asiallinen suhtautuminen varau-

tumiseen saavutetaan avoimella ja rehellisellä tiedottamisella ja koulutuksella. On-

gelmina tutkimustyössä olivat työn laajuus ja rajaamisen vaikeus, kuten myös Mik-

kilä työssään (2006, 57) toteaa.   

2.3 Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen esittely 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Alajärven kaupunki, Soinin 

kunta ja Vimpelin kunta. Yhteistoiminta-alue on perustettu vuonna 2009.  Asukkai-
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ta alueelle on noin 16 300 asukasta. Järvi-Pohjanmaa sijaitsee Etelä-Pohjanmaan 

koillisosassa (kuvio 1).  

 

Kuvio 1. Järvi-Pohjanmaa on Etelä-Pohjanmaan koilliskulmalla 
(Mäntylä 2009, 7). 

Järvi-Pohjanmaalla on valtakunnallisesti tärkeää alumiini-, metalli-, puunjalostus- 

ja rakennusalan teollisuutta. Tämän ansiosta elinkeinorakenne ja ammattijakauma 

ovat painottuneet alueella jalostustoimialaan. (Suomen Kuntaliitto 2015 b.) Järvi-

Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen tavoitteet ovat seuraavat: 

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen tavoitteet ovat elinkeinoelä-
män toimintaedellytysten kehittäminen, itsenäisten kuntien yhteistyö, 
tasapuolisuus, lähipalvelujen säilyminen ja kustannusjaon osalta net-
tokustannusperiaate. Tavoitteena on myös toiminnan tehokkuuden ja 
tuottavuuden lisääminen. Yhteisen palvelutuotannon tavoitteena on 
myös pienempi vaihtoehtoinen kustannusten lisäys. (Järvi-
Pohjanmaan yhteistointa-alue [Viitattu 26.2.2015].) 

Kunnilla on yhteinen palvelutuotanto. Kullakin sektorilla on oma yhteislautakuntan-

sa (kuvio 2), joissa kaikilla kunnilla on edustuksensa. Palvelut tuotetaan tilaaja-
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tuottajamallilla, jossa kunta määrittää palvelun tasonsa ja tuottajana toimii yhteis-

lautakunnan alainen organisaatio. (Mäntylä 2009, 7.) 

 

Kuvio 2. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen organisaatiokaavio 
(Suomen Kuntaliitto 2015 a). 

Yksi syy Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen perustamiselle on alueen elin-

mahdollisuuksien turvaaminen.  Jalostustoiminnan kasvu ja kehittäminen on koko 

Järvi-Pohjanmaan elinehto. Palvelualojen kehitys on suhteellisen hidasta, koska 

valtionhallinnon palveluita on alueella vähän, kunnilla on pienet resurssit sekä vä-

estön tulotaso on alhainen. Vain terve elinkeinoelämä takaa jatkossakin Järvi-

Pohjanmaan olemassa olon. Toinen syy yhteistoiminta-alueen perustamiselle on 

väestön ikääntyminen. Tämä on maanlaajuinen ongelma, joka tulee erittäin voi-

makkaasti esille Järvi-Pohjanmaalla. Yhteistoiminta-alueen tarkoitus on tehostaa 
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kuntien palveluiden tuottamista, ja näin turvata ne pienemmillä resursseilla. (Män-

tylä 2009, 9-11.) 

Alajärven kaupunki sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. Sen kokonaispinta-ala on 1 060 

neliökilometriä. Asukasluku oli 2013 vuoden lopussa 10 230 asukasta. Alajärven 

kunta on perustettu vuonna 1868, ja vuonna 1986 se sai kaupunkioikeudet. (Ala-

järven kaupunki [Viitattu 5.22015].) Alajärvellä asuvan työllisen työvoiman määrä 

oli 3 743 työntekijää (31.12.2012). Kuvio 3 esittää työvoiman jakautumista eri aloil-

le. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä (31.12.2012) oli 29,5 %. (Tilastokeskus 

2014 a.) 

 

Kuvio 3. Alajärven työvoiman jakautuminen aloittain  
(Tilastokeskus 2014 a). 

Soinin kunta sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla keskellä Suomenselkää. Sen pinta-ala 

on 553 neliökilometriä ja asukasluku 31.12.2013 oli 2 282 asukasta. Se on perus-

tettu vuonna 1868. (Soinin kunta 2015.) Soinissa oli vuoden 2012 tilaston mukaan 

työllistä työvoimaa 800 henkilöä. Heidän jakautuminen aloittain näkyy kuviossa 4 

(Tilastokeskus 2014 b). 

11 % 

27 % 

60 % 

2 % 

alkutuot. jalostus palvelu muut
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Kuvio 4. Työvoiman jakautuminen aloittain Soinissa  
(Tilastokeskus 2014 b). 

Vimpelin kunta on perustettu vuonna 1866. Asukkaita oli 2013 vuoden lopussa 

3 171 asukasta. Vimpeli sijaitsee Lappajärven itärannalla. (Vimpelin kunta 2005.) 

Tilastokeskuksen (31.12.2012) mukaan Vimpelin työllisen työvoiman määrä oli 1 

206 henkilöä, heidän jakautuminen aloittain on esitetty kuviossa 5.  

 

Kuvio 5. Työvoiman jakautuminen aloittain Vimpelissä 
(Tilastokeskus 2014 c). 

Yhteenveto Järvi-Pohjanmaan kunnista numeroiden valossa on taulukossa 1. Nu-

meroista näkee, että Alajärvi on yhteistoiminta-alueen isoin toimija.   

17 % 

21 % 

59 % 

3 % 

alkutuot. jalostus palvelut muut

9 % 

40 % 
50 % 

1 % 

alkutuot. jalostus palvelut muut
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Taulukko 1. Kuntien tunnuslukujen vertailu 
(Tilastokeskus 2014 a, b, c). 

  
ALAJÄRVI 

 

 
SOINI 

 
VIMPELI 

 
Pinta-ala km² 

 

 
1 060  

 
552 

 
287 

 
Asukasluku 
31.12.2013 

 

 
10 227  

 
2 284 

 
3 171 

 
Työllinen työvoima 

yhteensä 
31.12.2012 

 

 
3 742  

 
800 

 
1 206 

 
Alkutuotanto 

31.12.2012 
 

 
           11,0 %  

 
17,2 % 

 
8,6 % 

 
Palvelut 

31.12.2012 
 

 
60,0 % 

 
59,1 % 

 
49,9 % 

 
Jalostus 

31.12.2012 
 

 
27,0 %  

 
21,4 %  

 
40,0 % 

 
Toimiala tuntematon 

31.12.2012 
 

 
2,1 %  

 
2,3 %  

 
1,5 % 

 
Työttömyysaste 

31.12.2012 
 

 
12,2 % 

 

 
14,7 % 

 
13,2 % 

 
Eläkeläiset 
31.12.2012 

 

 
29,5 %  

 
33,9 % 

 
30,0 % 

 
Yritystoimipaikkojen 

lukumäärä  
2012 

 

 
932 

 
237 

 
291 
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3 VARAUTUMISTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA 

VARAUTUMISEN TARKOITUS 

3.1 Perustuu lakiin ja määräyksiin 

Useat lait ja määräykset säätelevät varautumista, ja antavat ohjeita sitä varten. 

Näitä ovat mm. 

Euroopan unionin antama direktiivi 2008/114/EY turvaa elintärkeät perusraken-

teet, jotka koskevat kahta tai useampaa unionin jäsenmaata. Se koskee elintärkei-

den alojen energia- ja logistiikkainfrastruktuureja. (HVK 2013 a.) 

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta (L 18.12.1992/1390) turvaa väestön toi-

meentulon poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa, maan talouselämän ja maanpuo-

lustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset 

järjestelmät. 

Valmiuslaki (L 29.12.2011/1552) määrittelee poikkeusolot. Laissa määrätään va-

rautumisvelvollisuudesta, varautumisen johtamisesta, valvonnasta ja yhteensovit-

tamisesta. Se kertoo rahamarkkinoiden ja vakuutusalan toiminnasta poikkeus-

oloissa. Siinä määrätään hyödyketuotannosta ja -jakelusta sekä energiantuotan-

nosta huolehtimisesta sekä rakentamisen ja rakennustarpeiden sääntelystä. Sosi-

aaliturvaan liittyviä seikkoja määritellään. Laissa on toimenpiteitä sähköisten tieto-

järjestelmien ja viestintäverkon turvaamiseksi sekä kuljetusten ja polttonesteiden 

saannin varmistamiseksi. Laissa on määräyksiä myös työvelvollisuudesta poikke-

usoloissa. 

Pelastuslaki (L 29.4.2011/379) takaa ihmisten turvallisuutta ja pienentää riskiä 

onnettomuuksille. Onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, 

elintärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan. 

Laki määrää mm. rakennusten paloturvallisuudesta, pelastusteistä, laitteiden kun-

nossapidosta, nuohouksesta, pelastussuunnitelmasta, palovaroittimista jne.  
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Valtioneuvoston periaatepäätös (16.12.2010) yhteiskunnan turvallisuusstra-

tegia toteaa, että kansakunnan turvallisuuden varmistaminen on yksi valtiovallan 

tärkeimpiä tehtäviä. Päätöksessä on erityisesti otettu esille kansainvälinen ulottu-

vuus, varautuminen ja kriisinjohtaminen. Päätöksessä kerrotaan julkishallinnon 

toimijoista ja vastuusta. Yhteistoiminta elinkeinoelämän ja vapaaehtoisjärjestöjen 

kanssa nähdään tärkeänä, vaikka varsinaista velvoitetta niillä ei ole. Turvallisuus-

tutkimus on merkittävää häiriötilanteiden ja varautumisen hallinnan organisoinnille. 

Kansainvälinen yhteistyö on keskeisessä osassa kansallisen varautumisen rinnal-

la. (Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010.) 

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 857/2013 antaa määri-

telmän huoltovarmuudelle. Se määrittelee huoltovarmuusorganisaation, johon kuu-

luvat Huoltovarmuuskeskus, huoltovarmuusneuvosto, sektorit ja poolit. Näille mää-

ritellään tehtävät ja yleiset tavoitteet. Päätöksessä kuvaillaan alueelliset ja paikalli-

set tavoitteet sekä kansainvälisen toiminnan tavoitteet. Päätös määrää yhteiskun-

nan kriittisen infrastruktuurin turvaamisesta ja varmuusvarastoinnista. Siinä on 

myös mainittu kuntien ruokapalveluiden jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä. (Val-

tioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 5.12.2013.) 

Joukkoruokailun valmiussuunnitteluohje 2008 määrittelee joukkoruokailun 

kuuluvan elintarvikesektorin jakelun osa-alueeseen valmiussuunnittelussa. Jouk-

koruokailun valmiussuunnittelu pohjautuu kuntien keittiöverkkoon. Kunta on velvol-

linen huolehtimaan valmiussuunnittelusta, vaikka toimijana olisi kunnan ulkopuoli-

nen taho. Valmiussuunnittelu lähtee periaatteesta, että toiminta häiriötilanteissa 

pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään normaalina toimintana. Ohje antaa 

neuvoja käytännön valmiussuunnittelun toteuttamiseen kohta kohdalta. Ohjeen 

lopussa on tutkimus ruokahuollon valmiussuunnittelun tilasta vuonna 2007, johon 

osallistui 102 kuntaa. Sen johtopäätöksessä sanotaan, että keittiöiden oman toi-

minnan riskit on hyvin mietitty. Riskit yhteistyökumppaneiden rajapinnoilla olivat 

jääneet vähemmälle huomiolle. Riippuvuuksien ymmärtämiseksi ehdotetaan elin-

tarvikesektorin yhteisharjoituksia. (HVK 2008, 2, 8–9, 20.) Taukokkoon 2 on koottu 

tärkeimmät huoltovarmuuteen liittyvät lait ja määräykset. 

 



21 
 

 

Taulukko 2 Huoltovarmuuteen liittyvät lait ja määräykset. 
 

Laki, asetus tai muu määräys 

 

Tavoite 

Euroopan unionin direktiivi 

2008/114/EY 

turvaa elintärkeät perusrakenteet 

 

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 

(L 18.12.1992/1390) 

 

väestön olojen turvaaminen poikkeus-
oloissa 

Huoltovarmuuskeskuksen perustami-
nen 

Valmiuslaki      

(L 29.12.2011/1552) 

varautumisvelvollisuus valtiolle ja kun-

nille 

Pelastuslaki  

(L 29.4.2011/379) 

 

ihmisten turvallisuus 

pelastustoimet 

pelastussuunnitelmat 

Valtioneuvoston periaatepää-
tös(16.12.2010) Yhteiskunnan turvalli-
suusstrategia 

turvallisuuden varmistaminen valtion 
tärkeimpiä tehtäviä 

kansainvälinen ulottuvuus, 

varautuminen ja kriisinjohtaminen 

Valtioneuvoston päätös huoltovar-
muuden tavoitteista 857/2013 

huoltovarmuusorganisaatio 

Huoltovarmuuskeskus, huoltovar-
muusneuvosto, sektorit ja poolit 

Joukkoruokailun valmiussuunnitteluoh-
je 2008 

lakisääteisyys, velvoite kunnilla 

pohjautuu kuntien keittiöverkkoon 

häiriötilanteissa säilytetään mahdolli-
simman pitkään normaali toiminta 
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3.2 Huoltovarmuuden organisaatiot  

Huoltovarmuusorganisaatioon (kuvio 6) kuuluu Huoltovarmuuskeskus (HKV), 

jolla on toimitusjohtaja ja hallitus, sekä huoltovarmuusneuvosto, sektorit ja poolit. 

Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on tarkastella huoltovarmuuden tilaa yleisellä 

tasolla ja toimia aloitteellisesti huoltovarmuuteen  liittyvissä asioissa. Sektoreiden 

tehtävä on edesauttaa viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyötä 

huoltovarmusasioissa. Poolit hoitavat operatiivista varautumista. Ne toimivat 

yhdessä yritysten kanssa ja suunnittelevat ja ohjaavat toimenpiteitä eri alojen 

käytännön varautumista varten. (HVK 2013 b.) 

Huoltovarmuuskeskus (kuvio 7) on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos, 

joka vastaa maamme huoltovarmuuden suunnittelusta ja toiminnasta. Toimintaa 

hoidetaan huoltovarmuusrahastosta saatavilla resursseilla, jotka ovat valtion 

budjetin ulkopuolisia varoja. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävä on varmistaa 

yhteiskunnan kriittisten toimintojen toimivuus kaikissa tilanteissa. Tämän tehtävän 

se hoitaa yhdessä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. 

(HVK  2013 c.)  
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                                        HUOLTOVARMUUSNEUVOSTO     

                                    

                                                           HUOLTOVARMUUSKESKUS                   

                                 

                                                       HALLITUS 

Elintarvike-
huoltosektori 

Energia-
huoltosektori 

Logistiikka-
sektori 

Terveyden-
huoltosektori 

Tietoyhteis-
kuntasektori 

Finanssi-alan 
sektori 

Teollisuus-
sektori 

Alkutuotanto-

pooli 

Elintarviketeolli-

suuspooli 

Kauppa- ja 

jakelupooli 

KOVA-

toimikunta 

 

Voimatalouspooli 

Aluetoimikunta 

Kaukolämpöjaosto 

Kotimaisten polt-
toaineiden jaosto 

Öljypooli 

Maakaasujaosto 

Ilmakuljetus-

pooli 

Maakuljetus-

pooli 

Vesikuljetus-

pooli 

Terveydenhuol-

topooli 

Vesihuoltopooli 

Tekstiili- ja 

jalkinepooli 

Jätealan huolto-

varmuus-

toimikunta 

 

Graafinen pooli 

Joukkoviestintä-

pooli 

ICT-pooli 

Rahoitushuolto-

pooli 

Vakuutusalan 

pooli 

Kemian pooli 

Teknologiapooli 

Elektroniikka-

pooli 

Metsäpooli 

Muovi- ja kumi-

pooli 

MIL-pooli 

 

                          RAKENNUSPOOLI – ALUETOIMIKUNNAT (6) 

 

                     HUOLTOVARMUUSKRIITTISET YRITYKSET (n. 1500) 

Kuvio 6. Huoltovarmuusorganisaatio  
(Kananen, I 2012, 20). 
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                                              HALLITUS 

                                    

                                       TOIMITUSJOHTAJA 

 

                 Hallinto-osasto 

 

   Huoltovarmuussihteeristö 

 

Perustuotanto-osasto 

 

Energiahuolto-osasto 

 

Infrastruktuuriosasto 

                                

                                   Suomen Huoltovarmuusdata Oy 

Kuvio 7. Huoltovarmuuskeskuksen organisaatio  
(Kananen, I 2012, 21). 

3.3 Varautumisen tarkoitus 

Varautuminen ”tarkoittaa kaikkia toimenpiteitä, joilla varmistetaan tehtävien mah-

dollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa” (Valtioneuvoston 

periaatepäätös 23.11.2006, 11). Valtioneuvosto antaa noin viiden vuoden välein 

päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista. Viimeksi 5.12.2013 on määritelty uudet 

tavoitteet huoltovarmuudelle valtioneuvoston päätöksessä 857/2013. Siinä tode-

taan, että yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä alueita ovat energian tuotan-

to, siihen liittyvät jakeluverkot, tieto- ja viestintäjärjestelmät, finanssialan palvelut, 

liikenne ja logistiikka, vesihuolto, infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito 

sekä jätehuolto. Näissä tavoitteissa korostetaan mm. jatkuvuudenhallintaa eli huol-

tovarmuudelle kriittisten organisaatioiden varautumista toimintaansa vaikuttaviin 

häiriöihin. Huoltovarmuustyön tavoite on, että vakavimmat poikkeusolot pystytään 

hoitamaan kansallisin toimenpitein. (Valtioneuvoston päätös 5.12.2013.)  
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4 ELINTARVIKEHUOLLON HISTORIA 

4.1 Elintarvikehuollon historia Suomessa 

Ensimmäisen maailmansodan aika. Elintarvikkeiden säännöstely kesti ensim-

mäisen maailmansodan seurauksena vuodesta 1916 vuoteen 1921. Kevät 1918 

oli pahin, silloin oli pärjättävä maamme omilla tuotteilla. Koko maan alueella sään-

nösteltiin vain viljaa ja viljavalmisteita. Muista elintarvikkeista oli pulaa lähinnä asu-

tuskeskuksissa ja Itä- ja Pohjois-Suomessa. Säännöstely ja ruoan tasaus eri maan 

osien kesken ei toiminut täysin. Syyksi tähän todettiin mm. logistiikkaongelmat. 

Kansalaisten tiedon lisäämiseksi perustettiin vuonna 1917 Valtion kotitaloustoimi-

kunta, joka koostui eri alojen asiantuntijoista. Toimikunta koulutti noin 400 neuvo-

jaa. Neuvojat neuvoivat edullisten raaka-aineiden ja luonnontuotteiden käyttöä 

sekä elintarvikkeiden säilöntää ja säilytystä. Järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui 

174 000 ihmistä ja julkaisuja painettiin 100 000 kappaletta. (Rantatupa 1979, 237–

240; Rautavirta 2010, 85–86.) 

Ruokapulaa torjuttiin järjestämällä edullisia ruokailuja vähävaraisille, näin yleistyi 

keittolatoiminta, jonka myötä perustettiin ammatillinen emännöitsijäkoulutus. Elin-

tarvikkeiden niukkuus vaikutti sekä ruoan määrään että sen sisältöön. Ruoasta ei 

saanut tarpeeksi energiaa. Pahimmillaan päivän annos saattoi olla vain neljäsosan 

energian tarpeesta. Poikkeusolot vaikuttivat myös ruoan turvallisuuteen, koska 

pula-aikana syötiin kaikkea syötäväksi kelpaavaa. Sairaala- ja laitoshoidossa ole-

vat potilaat olivat huonossa asemassa. Elintarvikepulan seurauksia olivat laihtumi-

nen, tautien vastustuskyvyn heikkeneminen, nälkä-edeema ja iho-oireet. (Rauta-

virta 2010, 87–88 mukaan Lepistö 1994, 212–213.) 

Toisen maailmansodan aika. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen taloudessa 

oli nopea kasvun aika aina 1920-luvun lopulle asti. Sitä seurasi 1930-luvun lama, 

jonka seurauksena työttömyys kasvoi myös Suomessa. Lama jäi kuitenkin lyhyt-

aikaisemmaksi kuin monissa muissa maissa. (Hjerppe 1988, 45–46.) Suomen vä-

estöstä työskenteli 1930-luvun lopulla yli puolet maa- ja metsätaloudessa. Palve-

luammateissa ja teollisuudessa työskenteli noin 20 % väestöstä. Maanviljelys oli 

kehittynyt niin, että leipäviljaa ei jauhettuna tarvinnut tuoda ulkomailta lainkaan. 
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Elintarviketeollisuuden suurimpia aloja olivat mylly- ja jauhatusteollisuus, kahvin-

paahtimot, sokeriteollisuus ja lihanjalostusteollisuus. Säännöstely kesti vuosien 

1939–1954 välisen ajan ja oli koko maan kattavaa ja yhtenäisempää kuin ensim-

mäisen maailmansodan aikaan. Säännöstely perustui saksalaiseen malliin, jossa 

kaikki tärkeimmät elintarvikkeet olivat säännösteltynä. Ruoka oli yksipuolista ja 

perustui perunaan ja viljaan. Säännöstely ja pula aiheuttivat lieveilmiöitä, kuten 

salakauppaa, korvikkeita, tuoteväärennöksiä ja elintarvikkeiden hygienian heikke-

nemistä. Kansanhuoltoministeriö ja useat neuvontajärjestöt tekivät neuvontatyötä. 

Sen tavoitteena oli ihmisten mukauttaminen säännöstelymääräyksiin, oma tuotan-

to, luonnonkasvien käyttö, ruoanvalmistuksen suunnittelu ja taloudellisuus. (Rau-

tavirta 2010, 91, 157–158.) 

Sotien jälkeinen aika. Sodat opettivat suomalaisille, että kriisiaikoihin on varau-

duttava etukäteen. Idea omavaraisuudesta sai kannatusta entistä enemmän. (Ka-

nanen 2013, 3.) Leimaa-antavaa 1950-luvun lopulle oli sotakorvausten suorittami-

nen. Ne loivat kuitenkin toimintamahdollisuuksia ja markkinoita Suomen teollisuu-

delle. Vuonna 1955 joulukuussa perustettiin puolustustaloudellinen suunnittelukun-

ta (PTS) kehittämään maamme taloudellista valmiutta. Se toimi kauppa- ja teolli-

suusministeriön alaisuudessa. Laki valtion varmuusvarastoista säädettiin vuonna 

1958. (HVK 2013 d.) Sotien jälkeen varautumistoimenpiteet suuntautuivat etu-

päässä alkutuotantoon eli maatalouteen. Julkisen ruokahuollon varautumiseen 

keskityttiin vasta 1990-luvulla. Tätä kehitystä vauhdittivat 1991 annettu valmiuslaki 

ja osaltaan Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus. (Rautavirta 2010, 168–169.) 

Varmuusvarastoinnissa todettiin olevan puutteita 1970-luvulla. Öljykriisi vuonna 

1973 oli opettavainen. Suomella oli heikot säännöstelyvalmiudet, ja kuitenkin 

maamme saattoi joutua mukaan kansainvälisiin kriiseihin. (HVK 2013 d.) Joukko-

ruokailun ensimmäinen kriisiin varautumisohje saatiin vuonna 1994. Se perustui 

puolustustaloudellisen suunnittelukunnan julkisten ruokapalveluiden valmiustyö-

ryhmän mietintöön. Tätä ohjetta uudistettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 2008 

(Rautavirta 2010, 169).  

Siitä huolimatta, että huoltovarmuustyön luonne, ulottuvuudet, organisointi ja me-

nettelytapavalikoima ovat vuosien saatossa suuresti muuttuneet, argumentit ovat 

pysyneet muuttumattomina. Perustavoite on ollut aina sama, kansalaisten perus-
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tarpeet ja niiden kannalta välttämättömien toimintojen varmistaminen. (Kananen 

2013, 4.) 

4.2 Elintarvikeomavaraisuus nykyisin 

FAO määrittelee ruokaturvan (food security) tarkoittavan sitä, 

että kaikki maailman ihmiset saavat kaikkina aikoina riittävästi ravin-
teikasta ja turvallista ruokaa. Tavoitteena on, että ihmiset voivat elää 
terveellisesti ja aktiivisesti. (Ulkoasiainministeriö 2012.) 

Ruokaturvan varmistaminen on valtiovallan tehtävä. Se on ns. julkishyödyke kuten 

huoltovarmuuskin. Yksityiset markkinat eivät pysty turvaamaan riittävää ruokatur-

vaa. Maamme ruokaturvaa parannetaan vähentämällä ruoantarjontaan liittyviä 

riskejä. Yhteiskunnan kannalta sopivan ruokaturvan tason saavuttaminen vaatii 

tasapainoa riskien ja hyötyjen sekä kustannusten välillä. Ruokaturva ei jää yksis-

tään markkinoiden varaan. EU:ssa tuetaan voimakkaasti maataloutta ja käytetään 

tullisuojaa ulkoapäin tulevia tuotteita vastaan. Näin halutaan turvata oma sisäinen 

maataloustuotanto. Lisäksi Suomi maksaa kansallista tukea. Kansainvälisesti kat-

soen Suomen ruokaturva on korkealla tasolla. (Niemi, Knuuttila, Liesivaara & Va-

tanen 2013, 9–10, 12.) Kotimaisen ruoan tuottamiseen tarvitaan ulkomailta tuotuja 

tuotannontekijöitä. Usein juuri energia on tuontitavaraa. Suomi on riippuvainen 

ulkomailta tuotavista öljystä, kivihiilestä, ydinenergiasta, maakaasusta ja sähköstä. 

Todellista omavaraisuutta kuvaa se, kuinka suomalaisia ovat eri tuotannontekijät. 

(Knuuttila 2013.) Maassamme valmistettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste oli 

75 % vuonna 2008, kun se oli vuonna 2003 n. 80 %. Kaikkien elintarvikealojen 

tuontipanosaste oli vuonna 2008 18 %, kun se oli vuonna 2003 13,5 %. (Knuuttila, 

Vatanen, Jansik & Niemi 2012, 3.) 

Omavaraisuutta voidaan myös mitata tuotannon suhteessa kulutukseen kuten tau-

lukossa 3. Siitä selviävät tuotantomäärät 1970-luvulta tähän päivään asti. Vuonna 

2014 tuotettiin leipäviljaa, siipikarjanlihaa, kananmunia ja sianlihaa riittävästi 

omaan kulutukseen nähden. Sokerintuotanto oli kuitenkin vain noin 50 % kulutuk-

sesta. 
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Taulukko 3. Suomen elintarvikeomavaraisuusasteen kehitys v. 1970–2014  
(Tilastokeskus 2015). 

            

    
Tuotannonmäärä % kulutuksesta 

      

Tuotteet 
  
 

1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Leipävilja 
 

  114 70 175 103 102 96 116 114 114 97 123 114 115 155 

Maito 
nesteet 

  129 122 112 109 106 103 103 103 101 98 95 95 97 

Maito 
rasvat 

126 130 143 132 133 132 129 125 124 121 112 108 
 

  

Naudan- 
liha 

110 102 109 93 89 90 90 85 86 83 83 79 81 81 

Sianliha 
 

  111 119 114 101 116 115 115 116 112 109 103 99 100 99 

Siipikarjan 
liha 

97 106 99 93 103 106 102 109 102 99 103 106 105 103 

Kanan- 
munat 

136 149 136 114 119 116 116 117 106 117 116 111 115 113 

Sokeri   27 61 91 71 92 65 47 33 44 46 57 36 39 51 

 

Tulevaisuuden haasteena on globaalisti turvata 2050 vuoteen mennessä maatalo-

ustuotannon kasvu, jota tarvitaan noin 60 %, jotta ruokaa riittää maapallonväestöl-

le. Maataloustuotannon kasvun ennustetaan hidastuvan 1,7 % vuodessa seuraa-

vien kymmenen vuoden aikana. Tuottavuuden lisääminen ja kestävät tuotantoket-

jut ovat välttämättömiä maailman elintarviketurvalle. (OECD 2013.) 

4.3 Kotitalouksien omatoiminen varautuminen 

Kotivara-nimitystä käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1966 kauppa- ja teolli-

suusministeriön esitteessä. Vastuu varautumisesta oli edelleen valtiovallalla, mutta 

kotitalouksien oman varautumisen todettiin olevan tärkeää. Ruotsi ja Sveitsi olivat 

tässä mallimaina Suomelle. (Rautavirta 2010, 171.) 

Kova-toimikunta on yhteisö, joka edistää kotitalouksien omatoimista varautumis-

ta. Se on perustettu elintarvikehuoltosektorin toimesta vuonna 2012. Työtä koor-

dinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Vuoteen 2014 mennessä toi-

minnassa oli 15 organisaatioita. Kova-toimikunta toimii eri järjestöjen kautta. Sen 
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tavoitteena on turvata ja kehittää kotitalouksien omatoimista varautumista ja toi-

mintakykyä häiriötilanteissa. (Kunnaskari 2014, 7.) Omatoimista varautumista ovat 

kotivaran lisäksi esimerkiksi ensiaputaidot ja palontorjuntataidot. 

Kotivaralla tarkoitetaan, että kotiin hankitaan hyvin säilyvää ruokaa ja muita vält-

tämättömyystarpeita ylimääräisesti varastoon, ja näiden varastojen pitäisi riittää 

noin viikon ajaksi. Sähkökatko, sairastuminen, tulva, säteilyvaara, kaasuvuoto tai 

myrskyt voivat sulkea kaupat tai estää ulkona liikkumisen. Pitkään säilyviä ruoka-

tarvikkeita ovat esim. säilykkeet, lastenruoat, viljatuotteet, iskukuumennetut maito-

valmisteet ja erilaiset mehut. Kotiin varataan tavallisia hyödykkeitä, jotka noudatte-

levat perheen ruokatottumuksia ja joita se käyttää muutenkin. Tätä varastoa käyte-

tään normaaliaikana FIFO- eli First in First out -periaatteella. Tämä tarkoittaa, että 

vanhemmat tuotteet käytetään ensimmäisenä. Näin käytössä on aina tuoreita hy-

viä elintarvikkeita, ja kuitenkin on varauduttu ongelmatilanteisiin. On hyvä pohtia, 

kuinka ruokaa voidaan valmistaa kotivaran tuotteista sähkökatkon sattuessa. Mar-

tat suosittelevat yhden viikon tarpeeksi yhdelle aikuiselle ihmiselle varattavaksi: 

– energialisäkettä 1 kg peruna, makaroni ja riisi, (perunaa 0,5 kg ja makaro-

nia ja riisiä 0,5 kg)  

– rasvoja yhteensä 0,5 kg öljyä, margariinia ja voita   

– maitotaloustuotteita 1 l UHT- maitoa ja 1,3 kg maitoa ja maitovalmisteita  

– vihanneksia ja juureksia 1,5 kg ja hedelmiä ja marjoja 1 kg  

– kala, liha ja muna ryhmän tuotteita 1 kg 

– herkkuja varataan 1 kg.   

– viljatuotteita ja pähkinöitä 1,5 kg (Velin 2015, 19.) 

Herkuilla on tärkeä henkinen merkitys mielihyvän ja turvallisuuden tuojana (Rauta-

virta 2010, 177). 

Kaikista tärkeintä on huolehtia puhtaan veden saannista. Vedenjakelun keskeyty-

essä tai veden ollessa saastunut viranomaiset organisoivat vedenjakelupisteitä. 

Tätä varten on hyvä pitää kotona kannellisia astioita, joihin vettä voidaan varastoi-
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da. Kannelliset muoviset ämpärit tai muoviset kanisterit ovat hyviä tähän tarkoituk-

seen. Vettä varataan 16 l /viikko/henkilö juomavedeksi. Tämän lisäksi tarvitaan 

vettä hygienian hoitamista varten ja WC:n toimintaan. Muita hyödykkeitä, joita ko-

tiin kannattaa varata ovat lääkkeet, dieetin vaatimat elintarvikkeet, säilykepur-

kinavaaja, kosteuspyyhkeet, käsien desinfiointiaine, hygienian vaatimat tarvikkeet 

ja vaipat, tuorekelmut ja teipit, taskulamppu ja siihen paristot, joditabletit, retkikeitin 

tai grilli ja siihen polttoainetta, lemmikkien tarvikkeet, käteistä rahaa sekä känny-

kän autolaturi. Yleisradion lain määräämä tehtävä on viranomaisten vaaratiedot-

teiden välittäminen. Vuosittain radiossa luetaan noin 30 vaaratiedotetta, tämän 

vuoksi radio ja patterit ovat tärkeät häiriötilanteissa. (Martat.fi) Joditabletteja nauti-

taan, jos viranomaiset kehottavat ottamaan niitä. Oikein ajoitettuna niiden käyttö 

ehkäisee radioaktiivisen jodin kasaantumisen kilpirauhaseen. Jodin nauttiminen on 

erittäin tärkeää lapsille ja raskaana oleville naisille. (Sisäasiainministeriö 2015.)  

Pelastusalan Keskusjärjestö on tutkinut kansalaisten varautumista häiriötilantei-

siin. SPEK:n vuonna 2013 teettämässä kyselytutkimuksessa 40 % vastaajista ar-

vioi selviytyvänsä 1 viikon kotoa löytyvillä elintarvikkeilla ja lääkkeillä. Alle puolet 

eli 45 % vastaajista osallistui omatoimiseen varautumiseen liittyviin koulutuksiin. 

Hälyttävintä oli, että 57 % vastaajista ilmoitti, ettei halua lisätietoa kodin tai sen 

lähiympäristön turvallisuuden parantamisesta. Omatoimisen varautumisen termillä 

näyttää olevan huono kaiku ihmisten mielissä, se yhdistetään sota-aikaan ja pula-

aikaan. Sanalla on negatiivinen leima. Tämä on haaste järjestöille, jotka tekevät 

työtä omatoimisen varautumisen parissa. (Kunnaskari 2014, 17–18.) 

4.4 Varautuminen muualla Euroopassa 

Kansainvälisesti verrattuna Suomella on laaja varautumisjärjestelmä. Tämä järjes-

telmä kattaa kriittisten tuotannon panosten varmuusvarastoinnin ja eri alojen val-

miussuunnittelun. Suuret elintarvikkeiden tuottajamaat turvautuvat kriisin sattuessa 

vientirajoituksiin. Maat, jotka elävät tuonnin varassa, joutuvat luottamaan maail-

manmarkkinoiden toimintaan. Euroopan unionin jäsenmaat ovat luoneet vahvat 

yhteismarkkinat ja turvaavat niihin. Monissa maissa ajatellaan varautumisjärjes-

telmän jarruttavan maailmankaupan vapautumista. Isossa-Britanniassa on tehty 
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selvitys elintarviketuotannosta vuonna 2008, siinä korostetaan elintarviketarjonnan 

turvaamista kehityksen ja vapaan kaupan avulla. Ruotsi ja Norja ovat luopuneet 

varmuusvarastoinnista ja purkaneet ne. Suomella, Sveitsillä ja Saksalla on edel-

leen varmuusvarastointitoimintaa. (HVK 2009, 17.) Myös Suomen valtio on ilmoit-

tanut pienentävänsä viljan varmuusvarastoja 2016 vuoden loppuun mennessä, 

syynä tähän on valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista. Entisen 

vuoden sijaan varastoidaan 6 kuukauden leipäviljat. (Pohjanpalo 2014).  

Sveitsissä huoltovarmuus perustuu perustuslakiin. Suomella ja Sveitsillä on paljon 

yhtäläisyyksiäkin huoltovarmuudessa. Suomen huoltovarmuusorganisaatiota muo-

kattaessa otettiin mallia jo 1950-luvulla Sveitsistä. Muita yhtäläisyyksiä ovat riippu-

vuus tuontitavaroista, varsinkin energiasta. (Aukia 2015a.) Sveitsissä yksityiset 

yritykset hoitavat tuotteiden varastoinnin ja huolehtivat niiden kierrätyksestä. Kus-

tannukset katetaan tavaroiden hinnassa olevalla veron luonteisella maksulla. Sak-

sassa valtio omistaa varmuusvarastot ja kierrättää niitä. Saksan varastot ovat mel-

ko pienet, koska sen viljanviljely on ylijäämäistä. Varastot ovat alle 2 % vuosittai-

sesta sadosta. Varastojen ostot ja myynnit voivat ajallisesti vaihdella, näin varasto-

jen suuruuskin vaihtelee. Tämä järjestelmä aikaan saa häiriöitä markkinoilla. (HVK 

2009, 17–18.) 

Myös Euroopan unioni varautuu. Sen talous- ja sosiaalikomitea on antanut lau-

sunnon koskien maatalous- ja elintarvikesektorien huoltovarmuutta vuonna 2011. 

Tässä lausunnossa sanotaan mm. että ruokaturvan tärkeimpiä tekijöitä on paikalli-

nen tuotanto; siksi on tärkeää säilyttää monipuolinen maataloustuotanto. Lausun-

nossa korostetaan myös kestävän maataloustuotannon ja maataloustuotteiden 

markkinoiden merkitystä. Maatalouspolitiikan merkityksen korostuessa valtioiden 

on kyettävä vahvaan ja yhtenäiseen maatalouspolitiikkaan. Tämä takaa maatalo-

us- ja elintarviketuotannon huoltovarmuuden kaikissa jäsenvaltioissa. Huoltovar-

muus vaatii, että EU:n on panostettava entistä enemmän organisoituun varautumi-

seen. Näin voidaan luottaa, että maatalous- ja elintarvikesektorit toimivat erilaisis-

sa häiriötilanteissa. Elintarvikkeiden tarjonnan turvaaminen tulee olla jatkossakin 

EU:n maatalouspolitiikan perustavoitteita. (Euroopan unionin virallinen lehti 

19.2.2011.) 
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5 MAHDOLLISET UHAT  

5.1 Suomeen kohdistuvat uhat  

Uhkakuvia ovat energiantuotannon ja -jakelun häiriöt, tietoliikenteen 

ja -järjestelmien häiriöt (kyberuhat), liikenteen ja kuljetusten häiriöt (logistiik-

kauhat), yhdyskuntatekniikan häiriöt, elintarvikehuollon häiriöt, finanssijärjestelmi-

en häiriöt, väestön terveyden ja hyvinvoinnin häiriöt, suuronnettomuudet ja luon-

non ääri-ilmiöt, terrorismi, sotilaallinen uhka (Valtioneuvoston periaatepäätös 

(16.12.2010, 15–16). 

Sotilaallinen voimankäyttö. Toimitusjohtaja Ilkka Kananen Huoltovarmuuskes-

kuksesta sanoo, että sotilaallisen konfliktin mahdollisuus on maassamme pieni 

(Kananen 2014.) Kuitenkin viimeaikaiset tapahtumat esimerkiksi Ukrainassa ovat 

muistuttaneet meitä lähialueiden kriisien mahdollisista vaikutuksista maamme tur-

vallisuustilanteeseen. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola kertoo, 

Janne Toivosen haastattelussa, Ukrainan kriisin lisänneen kriisitietoisuutta Suo-

messa.  Samaan aikaan Suomi on käpertynyt sisäänpäin ja globaali ajattelu on 

jäänyt taustalle. Venäjäsuhde on muuttunut, naapurimme tuntemus on heikennyt. 

Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta sanoo puoles-

taan, että turvattomuuden tunne on levinnyt. Ukrainan kriisiin ei ole näkyvissä no-

peaa ratkaisua. Hänen mielestään kriisi on ulkopoliittinen ongelma. Hyvässä ulko-

politiikassa yritetään ymmärtää toisen näkökulma. Ymmärtäminen ei tarkoita kai-

ken hyväksymistä. Sotilasjohtamisen professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolus-

tuskorkeakoulusta sanoo, että jokainen alueloukkaus yhdistetään nopeasti Ukrai-

nan kriisiin. Lähialueiden turvallisuuskysymyksiin reagoidaan herkästi. On muistet-

tava, että kaikki yksittäistapaukset eivät ole osa suurempaa kokonaisuutta. Kiihty-

nyt keskustelu aiheuttaa paineita erityisesti poliitikoille, joiden on tehtävä oikeita 

ratkaisuja, koska poliittinen vastuu on heillä. Tiukkoja tilanteita on ollut aiemminkin, 

esimerkiksi Varsovan liiton miehitys, yöpakkaset ja noottikriisi. (Toivonen 2015)  

Energia. Energiatehokkuus parantaa energian omavaraisuusastetta, pienenevien 

sähköntuotantoreservien myötä on yhä tärkeämmäksi tullut energian säästäminen. 

Energia-alan huoltovarmuustyössä etusijalla on fossiilisten polttoaineiden (öljy ja 
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kivihiili) varmuusvarastointi sekä energian tuotantoyhtiöiden ja jakeluyhtiöiden 

valmiussuunnittelusta huolehtiminen. (Nieminen 2014.) Suomi on hyvin riippuvai-

nen öljystä. Jos jostakin syystä Venäjältä öljyn tuonti loppuu, riittävät Suomen öljy-

varmuusvarastot reilun 4 kuukautta. Vaihtoehtona fossiilisille polttoaineille voisivat 

olla kotimaiset biopolttoaineet sekä yhteiskunnan rakentaminen ja suunnittelu si-

ten, että autojen käyttö tehostuu ja riippuvaisuus tuonti öljystä vähenee. (Partanen 

2014.) Huoltovarmuuskeskuksen voimajärjestelmäasiamies Petri Niemisen mu-

kaan vaikeuksissa olevat ydinvoimalaprojektit voivat vaarantaa sähkön omavarai-

suutta. Sähköntuotannon omavaraisuus on jo tällä hetkellä Euroopan heikoimpia. 

Samaan aikaan lakkautetaan voimaloita ja korvaavia laitoksia ei saada rakennet-

tua. Sähkön kulutus kuitenkin kasvaa tulevaisuudessa. Ratkaisuna tähän esittää 

Nieminen vanhojen voimaloiden jättämistä varareserviin. (YLE TV - Uutiset 

3.7.2015.) 

Yhteiskuntamme on nykyisin täysin riippuvainen sähköstä. Sähkön saannin lisäksi 

tietotekniikka ja tiedon siirtotekniikka ovat tärkeitä. Sähköriippuvaisuus ja kyber-

uhat ovat liittyneet toisiinsa tiiviisti. (Laitinen 2015, 1.) Maamme sähkövoimajärjes-

telmä muodostuu sähkön tuotannosta, jakelusta ja kulutuksesta, toisin sanoen 

voimalaitoksista, kantaverkosta, alueverkosta, jakeluverkosta ja sähkön kuluttajis-

ta. Sähköverkon jakeluhäiriöt voivat johtua sääilmiöistä, rakenne- ja käyttövirheis-

tä, eläimistä ja ulkopuolisista tahoista. Ilmajohtoverkkojen häiriöt ovat seurausta 

niille kaatuvista puista. Keskimääräinen sähkökatkos on haja-asutusalueella noin 3 

tuntia ja taajamassa vajaa tunti vuodessa per asiakas. (Pylkkänen 2014, 3, 6.) 

Voimalajärjestelmäasiamies Petri Nieminen kertoo, että Suomessa viimeisin vaka-

va häiriö koettiin vuonna 1974. Muualla maailmassa on 2000-luvulla ollut vakavia 

ongelmia sähköjärjestelmissä mm. Yhdysvalloissa ja Italiassa. Kaikkein pahin oli 

Intian vuoden 2012 sähkökatkos, joka katkaisi sähköt lähes 700 miljoonalta ihmi-

seltä. Suomen sähkökaupan kansainvälistyminen antaa joustoa ja varmuutta toi-

mintaan, joskin se tuo myös epävarmuutta. Jos Suomen kantaverkko romahtaa, 

kestää kantaverkon sähköistäminen yhden vuorokauden ja jakeluverkon kuntoon 

saattamiseen kuluu toinen vuorokausi. Tapaninpäivän myrsky 2011 teki runsaasti 

vahinkoja ja mittavia vaikeuksia sähkön jakelussa. Sähkönjakeluyhtiöille asetettiin 

vuonna 2013 varautumisvelvoite. Yhtiöitä on kaikkiaan 94, joilla kaikilla on oma 
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varautumissuunnitelma. Yhtiöt ovat hyvin eri kokoluokkaa, ja niiden resurssit ovat 

erilaiset; kaikilla ei ole varavoimaloita käytettävissään. (Aukia 2015b.) Sähkön ja-

keluhäiriöitä voivat aiheuttaa myös salamaniskut, lumi- ja jääkuormat, kuivuus, 

ilkivalta, eläimet tai sähkökatkos voi olla suunniteltu. Häiriöistä kuitenkin noin puo-

let johtuu linjoille kaatuneista puista. (KTM 2006, 30–31.) Pitkät sähkökatkot ovat 

ongelmallisia kunnan johtamista ajatellen kriisitilanteessa, koska kunnan kriisi-

suunnitelmaa ei ole mahdollista noudattaa, ellei sähköä ole. Kunnan johtoryhmän 

käytössä täytyy olla helposti saavutettavaa varavoimaa. Kunnan täytyy varautua 

riittävillä, siirrettävillä varavoimaloilla. (Laitinen & Vainoi 2009, 11.) 

Sähkönsaanti elintarvikehuollossa. Elintarviketehtaiden tarvitsema sähkö pyri-

tään turvaamaan syöttämällä sähköä useammasta eri muuntopiiristä tehtaisiin. 

Näin yhden muuntopiirin vioittuminen ei lopeta tuotantoa. Tilanteessa, jossa elin-

tarviketuotanto joutuu varavoiman varaan, riittää se vain prosessin hallittuun 

alasajoon. Elintarvikkeita tuottavat yritykset ovat sitoutuneet yhteistoimintaan, jon-

ka päämääränä on turvata elintarvikkeiden riittävä saatavuus häiriö- ja poikkeus-

oloissa koko Suomessa. Elintarvikeketjun toiminnassa kuljetukset ovat tärkeitä. 

Keskusliikkeet ovat keskittäneet toimintojaan. Pääkaupunkiseudun keskusvarastot 

välittävät tavaroita muualta Suomesta ja ulkomailta kauppoihin ja suurtalouksiin. 

Käytössä on tilaus- ja tietojärjestelmiä, jotka tarvitsevat sähköä. Kauppaliikkeet 

tarvitsevat sähköä kassajärjestelmiin ja kylmäsäilytykseen. Hypermarketeissa ja 

uusissa kauppakeskuksissa on varavoimajärjestelmät, jotka takaavat sähkön-

saannin enintään neljäksi tunniksi. Kylmäsäilytystä vaativien tavaroiden säilyttämi-

seksi on henkilökuntaa opastettu. Tuotteet voidaan siirtää myymälän tiloista kyl-

mäkuljetusautoon tai -kontteihin. (Laitinen & Vaino 2009, 24–25.)  

Kyberturvallisuus. ”Kyberuhka tarkoittaa mahdollisuutta sellaiseen kybertoimin-

taympäristöön vaikuttavaan tekoon tai tapahtumaan, joka toteutuessaan vaarantaa 

jonkin kybertoimintaympäristöstä riippuvaisen toiminnon. Kybertoimintaympäris-

töön kohdistuvat uhkat ovat tietoturvauhkia, jotka toteutuessaan vaarantavat tieto-

järjestelmän oikeanlaisen tai tarkoitetun toiminnan.” (Valtioneuvoston periaatepää-

tös 24.1.2013, 13).  

Useimmat yhteiskuntamme palvelut ja tapahtumat ovat kiinteästi yhteydessä tieto-

liikenteen kautta sähköisiin palveluihin. Suurin osa yhteiskunnan kriittisistä palve-
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luista perustuu sähköiseen tiedonsiirtoon ja tietokantojen käyttöön. Monet yhteis-

kunnan palveluista ovat täysin sähköisiä palveluja. Nämä järjestelmät verkostoitu-

vat laajoiksi globaaleiksi kokonaisuuksiksi, joissa toimintahäiriöt leviävät. Sähköi-

nen infrastruktuuri muodostaa haavoittuvan ja vaikeasti hallittavan järjestelmän. 

Uhka on erittäin merkittävä, ja sen merkittävyyttä lisää se, että sähköenergian va-

rassa toimivia tieto- ja viestintäkokonaisuuksia käytetään yhteiskunnan johtami-

seen sekä väestön varoittamiseen niin häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissa. Uhka 

kohdistuu kaikkiin, jotka käyttävät sähköisiä palveluita. (Valtioneuvoston periaate-

päätös 16.12.2010, 66.)  

5.2 Järvi-Pohjanmaan riskit ja uhat  

Riskienhallinnan kokonaisuutta hallitsee kuntajohto, joka ohjaa resurssit toimialoil-

le, tunnistaa riskejä ja reagoi niihin. Näin luodaan kunnan riskienhallintapolitiikka ja 

kunnan haavoittuvuutta arvioidaan. Pelastuslaitos on määritellyt riskialueet 

ja -kohteet kuntakohtaisesti. Samalla se on arvioinut poikkeusolojen uhkatekijöitä 

ja määritellyt toimintavalmiudet palvelutasopäätöksessä, joka on hyväksytty 

25.8.2009. Alueen kunnat ja pelastuslaitos ovat koonneet yhteistyössä riskejä. 

Alueen kuntien riskit ovat suurimmaksi osaksi samoja. Yhdessä varauduttaviin 

riskeihin kuuluvat suuronnettomuudet alueella, tietojärjestelmiin kohdistuvat uhat, 

taloudelliset riskitekijät, esimerkiksi kansainvälinen lama, ulkoiset uhkatekijät, esi-

merkiksi sota, öljykriisi tai väestön siirtymät. Yhteistoiminta-alueen riskien kartoitus 

on toteutettu tutkimalla alueen onnettomuustilastoja, asukkaiden sijoittumista, ra-

kennuskantaa, liikennettä, ympäristöä, kulttuuriarvoja, vaarallisten aineiden käsit-

telyä, varastointia ja kuljetusta sekä teollisuuden riskejä. Uhkakuvia on arvioitu 

yhdessä pelastustoimen kanssa sekä kunnissa että pelastustoimessa suoritetussa 

valmiussuunnittelussa. (Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen valmiussuunni-

telma 2011, 10, 14.) 

 Mahdollisia uhkia alueellamme ovat teollisuus ja siihen liittyvät kemikaalit sekä 

niiden varastointi ja kuljetus, luonnonilmiöt ja niihin liittyvät seuraamukset. Isot tur-

vetuotantoalueet sekä vesialueet ovat riskialttiita, samoin suuret yleisötapahtumat 
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ja niiden mukanaan tuomat turvallisuusriskit sekä vilkkaan liikenteen mukanaan 

tuomat vaarat. (Haveri 2015.) 

Järvi-Pohjanmaan alueelle on laadittu yhteinen turvallisuussuunnitelma vuosina 

2010 ja 2011. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle on muodostettu myös tur-

vallisuustyöryhmä. 

Riskien arvioinnissa ensimmäisenä keskitytään riskien tunnistamiseen, koska on 

tiedettävä, mitä torjutaan, ennen kuin voi löytää keinot torjuntaan. Järvi-

Pohjanmaan ruokahuollossa riskejä ovat sähkökatkot, tulipalot, tietoliikennehäiriö, 

jakeluliikenteen katkot, vesikatkot, veden saastuminen, ruokamyrkytys, tautiepi-

demiat, lakot ja laitteiden rikkoutumiset. 

Seuraavassa vaiheessa riskien todennäköisyys ja vakavuus arvioidaan. Apuna voi 

käyttää taulukoita ja luokitteluja. Suunnitellaan toimenpiteet riskien torjumiseksi ja 

vähentämiseksi. Toteutetaan toimenpiteet ja suunnitellaan seuranta. (Leino [Viitat-

tu 16.6.2015].)  

Suunnitelmaan laadittiin ruokahuollon riskinkartoitustaulukko, jossa arvioidaan 

mahdollisia riskejä ja niiden toteutumisen todennäköisyyttä sekä vakavuutta. 
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6 RUOKAHUOLTO NORMAALI- JA POIKKEUSOLOISSA 

6.1 Ruokahuollon organisaatio ja toiminta normaalioloissa 

Järvi-Pohjanmaan ruokahuolto kuuluu teknisen toimen alaisuuteen, ja siinä on 

isäntäkuntana Soinin kunta. Ruokahuollon työntekijät ovat Soinin kunnan työnteki-

jöitä. Heidän esimiehensä on ravitsemispalvelupäällikkö, jonka esimies on tekni-

sen toimen johtaja.  

                                    SOININ KUNTA 

                                Tekninen lautakunta 

                                    Tekninen johtaja 

                                Ravitsemispalvelupäällikkö 

Alajärven keittiöt 

keittiöiden esimiehet ja työn-

tekijät 

Soinin keskuskeittiö 

keittiön esimies ja työnteki-

jät 

Vimpelin keskuskeittiö 

keittiön esimies ja työnteki-

jät 

Kuvio 8. Järvi-Pohjanmaan ruokahuollon organisaatiokaavio. 

6.2 Henkilöstöresurssit ja hälytyssuunnitelma 

Suunnitelmaan laadittiin taulukko normaaliajan henkilöstöresursseista ja ruokaili-

jamääristä. Taulukossa on keittiöiden esimiesten nimet ja puhelinnumerot sekä 

keittiöiden työntekijöiden nimet ja ammattinimikkeet. Työvoiman suunnittelu on 

yksi keskeisimpiä kohtia valmiussuunnittelussa. Jos ruokahuollon keskeisissä 

henkilöissä on asevelvollisia, heille täytyy anoa vap-vapautukset (vapautus ase-

palvelusta). Evakuointitilanteessa naiset, joilla on pieniä lapsia, poistuvat työvoi-

masta. Heille täytyy löytyä korvaava työvoima. Myös lisätyövoiman hankinta suun-

nitellaan valmiiksi. Esimerkiksi evakuointitilanteessa saattaa ruokailijoiden määrä 

kasvaa huomattavasti. Korvaava työvoima on otettava huomioon erityisesti keittiö-

verkon niissä keittiöissä, jotka ovat tärkeässä asemassa. (HVK 2008, 10.) Korvaa-
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vaa työvoimaa voidaan etsiä esimerkiksi työvoimatoimistosta ja vapaaehtoisjärjes-

töistä. Mahdollisia olisivat Maa- ja kotitalousnaiset ja Martta-järjestö.  

Hälytyssuunnitelma. Sisäisen hälyttämisen perusperiaatteena voidaan pitää jo-

kaisen velvollisuutta ilmoittaa asiasta esimiehelleen sekä edelleen tarvittaessa 

toimialan johtajalle tai viestinnästä vastuussa olevalle viranhaltijalle. Hälytysjärjes-

telmiä suunniteltaessa on hyvä miettiä seuraavia seikkoja: Kuka tarvitsee ensim-

mäisenä tiedon tapahtuneesta? Kuka tarvitsee koko ajan ajantasaista tietoa tapah-

tumista? Kuka on keskeinen toimija ja päättäjä tapahtumassa? Kenen on hyvä 

saada tietoa tapahtumasta? Tulee tiedostaa mitä tarvitaan, että tiedetään, kenet 

on hälytettävä? (Korhonen 2010, 22, 25–26.) Valmiussuunnitelmassa esitetään 

ruokahuollon hälytyssuunnitelma ja kunkin kunnan valmiussuunnittelun vastuu-

henkilö sekä yhdyshenkilöt Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle.    

Toimintakortit. Keittiöille tehtiin ns. toimintakortit, jotka on tarkoitus panna esille 

kaikkien työntekijöiden näkyviin. Korteissa on ohjeet ensikäden toimintaan keittiöl-

lä häiriötilanteissa. Toimintakortteihin kirjattiin yleinen hätänumero, ruokahuollon 

ylempien esimiesten puhelinnumerot, koska työntekijän vastuu häiriötilanteissa on 

ilmoittaa esimiehelle tapahtuneesta, sekä ympäristöterveydenhuollon puhelinnu-

merot eli terveystarkastajan ja eläinlääkärin puhelinnumerot. Elintarvikealan toimi-

jan on välittömästi ilmoitettava ruokamyrkytysepäilystä kunnan elintarvikevalvonta-

viranomaiselle elintarvikelain mukaan (L 13.1.2006/23, 24 §). 

Ruokahuollon toiminnan muuttaminen ja tehostaminen. Laitteiden ja koneiden 

käyttöä voidaan tehostaa muuttamalla keittiötä toimimaan kahdessa vuorossa, 

tällöin laitteista saadaan kaksinkertainen kapasiteetti irti. Tämä järjestely vaatii li-

sätyövoimaa. Uusi työvoima perehdytetään. Tästä vastaa esimies, joka voi dele-

goida tehtävän muille työntekijöille. Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja koke-

neita keittiöalan toimijoita, jotka osaavat myös perehdyttämisen. Koulujen keittiöillä 

on mahdollista toteuttaa kaksivuorojärjestelmä, mutta sairaalan ja hoitolaitosten 

keittiöt toimivat usein jo valmiiksi pidempään. 

Ruokalista on suunnitelma, joka muodostuu ruokalajeista ja ruokaohjeista. Ruoka-

ohjeet määrittävät pitkälle koko ruoanvalmistusprosessia. Ruokalista määrää keit-

tiön toiminnan. Keittiön esimies pystyy ohjaamaan keittiön työskentelyä ruokaoh-
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jeiden ja ruokalistan avulla. Hän määrittelee riittävät resurssit toimintaan. (Mauno 

& Lipre 2005, 49.) Tehostamistoimenpiteenä on laadittu viikon ajalle perushuolto-

tason ruokalista annoskooltaan 2800 kcal = 11,7 MJ ja 2000 kcal = 8,3 MJ ener-

giatasoille. Suunnitelmaan laadittiin ruokaohjeet sadalle hengelle. Apuna käytettiin 

Jamix tuotannonohjausohjelmaa. Ruokalistan suunnittelussa pyrittiin yksinkertai-

suuteen. Raaka-aineet valittiin niin, että niissä voitaisiin käyttää mahdollisimman 

paljon Järvi-Pohjanmaan omia tuotteita. Suunnittelussa on huomioitu valmius-

suunnitteluohjeen antamat suositukset. 

Tehostamistoimenpiteenä voidaan käyttää myös yhden lämpimän aterian valmis-

tamista päivässä, jolloin voidaan ruokailijamäärää kasvattaa. Toiminta tehostuu 

myös käyttämällä mahdollisemman paljon valmisruokia. 

6.3 Elintarvikkeiden hankinta 

Maamme elintarvikehuollon tavoitteina on peruselintarvikkeiden riittävä omavarai-

suusaste. Keskimäärin 2800 kcal:n eli 11,7 MJ:n ravinnon saanti on tavoitteena. 

Leipäviljasta on noin yhden vuoden varastot. Elintarvikkeiden tuotantoon tarvittavia 

panoksia varastoidaan riittävästi. Viranomaisilla on valmius ohjailla elintarvikkei-

den tuotantoa ja kulutusta haluttuun suuntaan. Laitoskeittiöt käyttävät pitkälle ja-

lostettuja elintarvikkeita. Tilaukset tapahtuvat ruokatuotannon tarpeen mukaan. 

Elintarvikkeiden varastot ovat keittiöillä vähäiset. (HVK 2008, 6, 11.) Huonoin on 

huoltovarmuuden kannalta edelleen tilanne, jossa kykymme tehdä tai toimittaa 

kriittisiä tuontitavaroita on vaikeutunut. Elintarviketuotantomme riippuvuus ulko-

maankaupasta ja logistiikasta on lisääntynyt. Huoltovarmuus pidetään tasolla, jolla 

asukkaiden elinmahdollisuudet ja yhteiskuntajärjestelmän toiminta voidaan taata 

myös vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Elintarviketuotanto perustuu 

maamme omaan alkutuotantoon ja elintarviketeollisuuden työn jatkuvuuden hallin-

taan. Elintarviketeollisuudelle on varmistettava kotimainen raaka-aine. Periaattee-

na on, että maataloustuotteiden saanti turvataan yhden huonon sadon yli. (HVK 

2009, 5.) 

Normaalioloissa päivittäistavarahuolto on normaalia kaupankäyntiä. Kaupalliset 

organisaatiot hankkivat tavaran ja kuljettavat ne eri puolille suurkeittiöihin (Järvi-
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Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen valmiussuunnitelma 2011, 30). Järvi-

Pohjanmaan ruokahuollon keittiöt ostavat elintarvikkeet Etelä-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin hankintarenkaan kautta. Tarjouspyynnössä on maininta, että toimit-

tajan tulee liittää selvitykset varautumisesta, valmiudesta sekä käytännöistä ja pal-

velun toimivuudesta poikkeusoloissa. Hankintarenkaan sopimuskausi on kaksi 

vuotta ja kaksi optiovuotta vuosi kerrallaan. (Koskenmäki 2015.) 

Järvi-Pohjanmaan omavaraisuus. Elintarvikkeiden tuotanto on raaka-

ainepuolella Järvi-Pohjanmaalla melko runsasta. Tuotteita ovat perunat, juurekset, 

viljat, marjat, hunaja, maito, liha, kala ja kananmunat. Tuotteiden jalostusaste on 

ongelmallinen, koska on kyse suurtalouksista, jotka tarvitsevat tuotteet pitkälle ja-

lostettuina. (Kuoppala 2015.) Valmiussuunnitelmiin laadittiin taulukko Järvi-

Pohjanmaan omista tuotteista, tuottajista ja heidän yhteystietonsa. Lisäksi otettiin 

muutama lähialueen toimija mukaan. 

6.4 Keittiöiden laitteet ja niiden huolto 

Yhdistelmäuunit, sekoittavat padat sekä astianpesukoneet ovat eniten käytettyjä 

laitteita ammattikeittiössä. Säilytyksessä käytetään lämpösäilytyskaappeja, lämpö-

vaunuja ja jäähdytyskaappeja. Tärkeimpien koneiden ja laitteiden kunnosta on 

huolehdittava hyvin myös normaalioloissa. Niiden on kestettävä myös kasvavassa 

kuormituksessa. Ruokaa on voitava valmistaa kaikilla koneilla kahdessa vuorossa. 

Koneiden hankintavaiheessa on kiinnitettävä huomiota niiden kestävyyteen ja toi-

mivuuteen. (HVK 2008, 14.) Valmiussuunnitelmaan laadittiin luettelot keittiöiden 

koneista ja laitteista. 

Koneiden ja laitteiden toiminta voi muodostua kriittiseksi tuotannontekijäksi esi-

merkiksi varaosien ja huollon saannin vaikeutuessa. Normaalioloissa koneet ja 

laitteet tulee huoltaa säännöllisesti. Pienimuotoinen häiriötilanne on keittiöllä, kun 

astianpesukone tai uuni rikkoutuu. Se aiheuttaa muutoksia ruokalistaan, käytettä-

viin astioihin ja ruoanvalmistusmenetelmiin. Suunnitelmaan ja toimintakorttiin kir-

jattiin talonmiesten ja huollon yhteystiedot. 
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6.5 Energia 

Energiaa tarvitaan ammattikeittiössä ruoan valmistukseen, kylmäsäilytykseen, as-

tianpesuun ja tilojen puhtaanapitoon. Tämän lisäksi ilmanvaihto ja keittiön lämmi-

tys vaativat energiaa. Useimmiten se on sähköä. Ammattikeittiössä on siirrytty vii-

me aikoina vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin ja koneisiin sekä toimintata-

poihin ja prosesseihin. (Rautiainen 2013, 6.) Poikkeusoloissa tai häiriötilanteissa 

energian kulutus voi jopa kasvaa lisääntyneiden aterioiden ja vuorojen vuoksi 

(HVK 2008, 14). 

Alajärven, Soinin ja Vimpelin sähköntoimittajilta tiedusteltiin heidän omasta varau-

tumisestaan ja mahdollisuudestaan toimittaa varavoimaa. Kysyttiin myös mahdolli-

suudesta priorisoida sähkönkäyttäjät. Teknisen toimen edustajilta selvitettiin kun-

kin kunnan ja kaupungin eri keittiöiden varavoimajärjestelmistä. Kaikki vastaukset 

kirjattiin kunkin kunnan omaan valmiussuunnitelmaan. 

6.6 Talousvesi 

EU on antanut vuonna 1980 juomavesidirektiivin (direktiivi 98/83/EY), jota on tar-

kistettu vuonna 1998 (EY VL L 330, 5.12.1998). Juomavesidirektiivi sisältää juo-

mavedelle asetettavat vähimmäisvaatimukset. (EU:n komissio 2014, 2–3.) Suo-

messa sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen talousveden laatuvaa-

timuksista (A 2.6.2014/ 442). Vaatimukset koskevat vettä kohdassa, jossa se tulee 

käyttäjän hanasta. Talousvettä myyvä laitos on vastuussa veden laadusta kulutta-

jan vesijohtoliittymään asti. Kunnan terveysviranomainen valvoo veden laatua 

säännöllisin tarkastusnäyttein. (A 2.6.2014/442.) Puhdas vesi on välttämätön ruo-

an raaka-aineena. Sitä tarvitaan myös tilojen, laitteiden, koneiden ja astioiden 

puhdistuksessa. Paikallisen vesilaitoksen kanssa varmistetaan saatavuus poikke-

usoloissa. Sieltä saadaan tieto toimenpiteistä, jotka ovat välttämättömiä vedenkäy-

tön yhteydessä (esimerkiksi keittäminen saastumistilanteissa). (HVK 2008, 15.) 

Järvi-Pohjanmaan vesihuoltopäälliköltä tiedusteltiin, mistä puhdas vesi tulee Järvi-

Pohjanmaan kuntiin ja onko vesilaitoksilla valmiussuunnitelmat häiriötilanteiden 

varalle. Häneltä kysyttiin myös, kuinka häiriötilanteissa tiedotetaan ja kenellä on 



42 
 

 

vastuu tiedottamisesta. Vielä selvitettiin, onko mahdollista priorisoida kuluttajia 

ongelmatilanteissa. Saadut vastaukset kirjattiin suunnitelmiin. 

6.7 Hygienia 

Omavalvontavelvoite on esitetty elintarvikelaissa L 13.1.2006/23, 20 §. Jokaisella 

keittiöillä on omavalvontasuunnitelmat, joita päivitetään säännöllisesti ja joita nou-

datetaan. Omavalvonta merkitsee sitä, että keittiöhenkilökunta vastaa suurkeittiön 

hygieniasta. Keittiöhenkilökunta on hyvin koulutettu, ja heillä on voimassa olevat 

hygieniapassit. Se takaa, että työntekijä käsittää omavalvonnan perusajatuksen ja 

merkityksen ja soveltaa niitä työssään. Hän pystyy havaitsemaan ja estämään 

toimissaan elintarvikehygieeniset vaarat. (Evira 2012.) Hän tuntee keittiötyön kriit-

tiset pisteet ja osaa toimia hygieenisesti työssään. Hän tiedostaa hygienian tär-

keyden ja osaa noudattaa sitä myös poikkeusoloissa. Tavaran toimittajia kehote-

taan erityiseen huolellisuuteen, jotta he toimittavat vain puhtaita tavaroita häiriöt-

tömästi. Jokainen elintarvikeketjun osa vastaa itse osansa omavalvonnasta. Puh-

taat raaka-aineet ja puhdas vesi ovat erityisen tärkeitä. Katkeamaton kylmäketju 

on välttämätön. Häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa yleinen järjestys ja siisteys 

tuovat selkeyttä työskentelyyn. Henkilökunnan oman terveyden ja henkilökohtai-

sen hygienian merkitys korostuu kriisiaikana. (HVK 2008, 16.) Omavalvontakansi-

oissa on työntekijöiden hygieniapassien jäljennökset sekä todistukset terveystar-

kastuksista. 

6.8 Kuljetukset 

Ruokahuollon omat kuljetukset tapahtuvat omilla autoilla. Kuljetukset ovat ruoan-

kuljetuksia jakelukeittiöille ja asiakkaiden koteihin. Häiriötilanteissa saatetaan jou-

tua sulkemaan osia keittiöistä, tällöin ruoankuljetuksen tarve saattaa kasvaa. Voi-

daan joutua kuljettamaan esimerkiksi vettä, likaisia ja puhtaita astioita, elintarvik-

keita tai henkilöitä. Tämä vaatii hyvää suunnittelua, jotta samalla kuljetuskalustolla 

voidaan hoitaa useampia toimintoja. Suunnitelmiin kirjattiin keittiöiden kuljetuska-

lusto. Suunnitelmaan kirjattiin taksi- ja kuljetusyrittäjät ja heidän yhteystietonsa.  
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6.9 Varastoitava materiaali 

Keittiöille varastoitavia materiaaleja ovat elintarvikkeiden ja koneiden suojaukseen 

käytettävät muovit, esimerkiksi jätesäkit, lisäksi tarvitaan teippiä, kertakäyttöastioi-

ta ja veden puhdistusainetta (esim. Micropur forte). Joditabletit kuuluvat varmuus-

varastoon samoin kuin radio ja paristot. Käytöstä poistetut ruokailuvälineet, astiat 

ja kuljetuslaatikot säilytetään häiriötilanteita varten. Pakkaustarvikkeita, pesuainei-

ta ja pesuvälineitä varataan kriisin kärjistyessä. (HVK 2008, 17.) 

6.10 Jätehuolto 

Jätelain (L 17.6.2011/646) tarkoitus on torjua jätteistä ja jätehuollosta koituvaa 

vaaraa tai haittaa terveydelle ja ympäristölle, pienentää jätteiden määrää ja niistä 

koituvia haittoja, edesauttaa luonnonvarojen kestävää kulutusta ja turvata toimiva 

jätehuolto. Jätelaki velvoittaa kunnat hoitamaan jätteenkeräilyn kunnan alueella. 

Usein tämä keräily on ulkoistettu yksityiselle yritykselle. Jätehuollon toimiminen 

myös häiriötilanteissa on tärkeää, koska noin 20 % suurkeittiöiden jätteistä on bio-

jätettä. Tämän vuoksi tyhjennyskertojen taajuus on merkittävä. (HVK 2008, 17.) 

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu, joka vaikuttaa asukkaiden terveyteen ja 

viihtyvyyteen. Jätehuollon kokonaisuus on useiden toimijoiden systeemi, joka kat-

taa koko jätteenkäsittelyn kaaren. Siinä on mukana keräys-, kuljetus- ja käsittely-

yksiköt. Vuonna 2010 maassamme oli 35 alueellista jäteyritystä, joiden alueelle 

kuului 95 % maamme asukkaista. Kuntien jätelaitoksille varautumissuunnitelman 

tekeminen on valmiuslain määräämä velvollisuus. Tapauksessa, jossa kunta on 

antanut jätehuollon hoitamisen kunnalliselle yhtiölle tai yksityiselle yritykselle, ke-

hotetaan sopimukseen liittämään velvoite laatia suunnitelma. Suunnitelman laati-

minen on suositeltavaa muillekin jätealan toimijoille. Jätehuollon tarkoitus on kai-

kissa tilanteissa turvata ympäristönsuojelun ja terveyden vaatima palvelutaso. 

Priorisoinnin periaatteista ensimmäisenä tulee terveysongelmien mahdollisimman 

pieni määrä. Valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä määritellään, 

että mm. yhdyskuntatekniikan varautumista kehitetään. (HVK 2011, 4, 8, 10,13.)  

Millespakka Oy hoitaa omistajakuntien (Alajärvi, Halsua, Kyyjärvi, Lappajärvi, Les-

tijärvi, Perho, Reisjärvi, Soini ja Vimpeli) puolesta jätehuoltoa, jätelain (2001) mu-
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kaisesti jätteenkäsittelyn. Jätelautakunta on osakaskuntien yhteinen lautakunta, 

jonka isännyyttä hoitaa Alajärven kaupunki. Jätteenkuljetuksesta Järvi-

Pohjanmaan alueella huolehtii Jätehuolto Neulaniemi Oy. Suunnitelmaa varten 

tiedusteltiin molemmilta toimijoilta valmiussuunnitelmaa, ja kyselyn tulokset kirjat-

tiin suunnitelmiin. 

6.11 Palontorjunta 

Tulen päästessä irti, on nopeilla alkusammutus toimenpiteillä tärkeä merkitys. En-

simmäiset kolme minuuttia ovat ratkaisevat palon leviämisen kannalta. Alkusam-

mutus, joka tehdään joko sammutuspeitteellä tai sammuttimella, saattaa pelastaa 

ihmishenkiä ja estää taloudellisia vahinkoja. Keittiöhenkilökunnan on ehkäistävä 

tulipalon syttymistä ja muita vaaratilanteita.  Heidän on varauduttava henkilöiden, 

omaisuuden ja ympäristön suojelemiseen vaaratilanteissa. Henkilökunnan on 

myös varauduttava tulipalon sammuttamiseen ja muihin pelastustoimenpiteisiin, 

joihin he omatoimisesti kykenevät. Heidän on myös ryhdyttävä toimenpiteisiin 

poistumisen turvaamiseksi tulipalossa ja muissa vaaratilanteissa, sekä helpotetta-

va mahdollista pelastustoimintaa. ( Kangastie 2015.) Työnantaja kouluttaa yhdes-

sä paloviranomaisten kanssa säännöllisesti henkilökuntaa palontorjuntaan. Kaikilla 

keittiöillä on oltava sammutuspeitteet ja sammuttimet, ja ne on merkittävä ja huol-

lettava asianmukaisesti.  

6.12 Tiedonhallinta ja viestintä 

Keittiötasolla tärkeitä ovat tilaus- ja toimituslogistiikka, oman tuotantotoiminnan 

ohjaaminen ja ruokapalvelun ja henkilöstöhallinnon tiedot sekä yhteistyötahojen 

tiedottaminen. Näiden tietojen asianmukaisesta jakamisesta ja säilyttämisestä 

huolehtiminen on tärkeää. Järvi-Pohjanmaalle on laadittu oma henkilöstön tietotur-

vallisuusohje.  Siinä korostetaan, että vastuu tietoturvallisuudesta ja tähän liittyvis-

tä osaamisesta kuuluu koko henkilöstölle. Näin turvataan yksilön, yhteisön ja yh-

teiskunnan oikeudet. Tietoturvallisuus perustuu useisiin lakeihin mm. viranomais-

ten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin ja asetukseen. Myös työnantaja voi 
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luokitella tietoja ja asiakirjoja salaisiksi. Asiakirjat ovat osaltaan yhteisön pääomaa. 

Tiedosta on huolehdittava sen koko elinkaaren ajan. Tietoturvasta on huolehditta-

va eri vaiheissa esim. tiedon luominen, käyttäminen, muuttaminen, tallentaminen, 

siirtäminen, jakelu, kopioiminen, arkistointi ja hävittäminen. (Alajärven kaupungin-

hallitus 2010, 4-5.) 

Toimivan ja tehokkaan viestinnän kulmakivinä ovat luotettavuus, nopeus ja vuoro-

vaikutteisuus. Luotettavaksi tiedon tekee oikeellisuus, riittävyys ja selkeys. Tie-

donantajalla täytyy olla valta toimia asiassa. Interaktiivinen (vuorovaikutteinen) 

viestintä perustuu avoimuuteen, kaksisuuntaisuuteen ja palveluhalukkuuteen. Näi-

den periaatteiden tärkeys tulee esille juuri häiriötilanteissa. (Valtioneuvoston kans-

lia 2007, 9–10.) Kuntien johtavien viranhaltijoiden ja sidosryhmien hälyttämiseksi 

nopeasti kehittyvissä erityistilanteissa saatetaan tarvita suunniteltuja ja testattuja 

järjestelmiä. Tilannetietojen vaihtaminen ja kerääminen sekä niiden pohjalta ajan-

tasaisen tilannekuvan kokoaminen ovat tärkeässä asemassa myös kuntien kriisin-

hallinnan johtamisessa. Tieto on avainasemassa kriisinhallinnassa. (Korhonen 

2010, 3.) Kunta huolehtii paikallisen tason tiedottamisesta. Se perustuu kunnallis-

lain määräyksiin, kunnan tiedotusorganisaatioon ja normaaliolojen tiedotussuunni-

telmaan. (Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen valmiussuunnitelma 2011, 43.) 
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7 KOULUTUS JA SUUNNITELMAN YLLÄPITO 

7.1 Koulutus 

Koulutusta on kahdentyyppistä. Ensinnä on ruokapalveluiden johdolle tarkoitettua 

koulutusta. Sitä järjestää Huoltovarmuuskeskus ja pelastusopisto yhteistyössä. 

Tämä koulutus perustuu Joukkoruokailun valmiussuunnitteluohjeeseen. (2008, 

18). 

Koko henkilökunnalle tarkoitettuja koulutuksia ovat kaikki valmiusharjoitukset. Näi-

tä ovat esimerkiksi paloharjoitukset, ensiapukoulutukset ja erilaiset sisäiset valmi-

usharjoitukset. Näiden lisäksi voidaan valmiussuunnitelmaa, pelastussuunnitelma 

ja henkilöstön tietoturvaohjetta käydä läpi työpaikkakoulutuksena tai työmaapala-

vereiden kerran vuodessa. Uuden työntekijän perehdytykseen pitäisi kuulua tutus-

tuminen valmiussuunnitelmaan. (HVK 2008, 18.) 

7.2 Suunnitelman ylläpito 

Valmiussuunnitelma esitetään aina sekä sähköisessä että kirjallisessa muodossa. 

Sähköinen suunnitelma tehdään otsikko ja sivu – periaatteella. Näin suunnitelman 

päivittäminen on helppoa. Asiat esitetään selkeästi, yksityiskohtaisesti ja täsmälli-

sesti. Valmiussuunnitelma päivitetään kokonaan kerran vuodessa. Pienempiä kor-

jauksia, esimerkiksi henkilövaihdoksia, tehdään useammin. Vastuuhenkilönä 

suunnitelman ylläpidossa on ruokapalveluesimies. Suunnitelmaa säilytetään kulla-

kin keittiöllä kansiossa. Sitä voidaan käyttää perehdytyksessä ja henkilökunnan 

koulutuksessa. (HVK 2008, 18–19.) 
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8 POHDINTA 

Valmiussuunnittelu on tärkeää työtä, joka on kunnan ja kuntayhtymien kohdalla 

lakisääteistä. Valmiuslaki (L 29.12.2011/1552) velvoittaa kuntia laatimaan valmi-

ussuunnitelmat. Tämä antaa tehtävälle työlle riittävästi merkitystä ja tärkeyttä. 

Varautuminen on hoidettu usein hyvin yksityisissä yrityksissä, erityisesti isoimmat 

yritykset ovat huolehtineet asian. Toisaalta on yrityksiä, joissa ei ole asiaa huomi-

oitu lainkaan. Kilpailutuksen yhteydessä esitetään usein vaatimus valmiussuunni-

telmasta. Kilpailuttavan organisaation pitää huolehtia myös omasta valmiudestaan, 

jotta huoltovarmuuden tavoitteissa oleva jatkuvuuden hallinnan periaate toteutuu. 

Jatkuvuudenhallinta, joka edellyttää kaikkien sektoreiden jatkuvaa huolehtimista 

omasta valmiudestaan, on hyvä pohja myös paikalliselle varautumiselle. Järvi-

Pohjanmaalla tämän tavoitteen toteuttamiseksi tehdään työtä. Työ pitäisi tehdä 

yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa. Näin saadaan parempi yleiskuva varau-

tumisesta. Eri sektoreiden suunnitelmat tulisi saada linjaan toistensa kanssa. Työ-

hön pitäisi saada mukaan keittiöiden esimiehet aiempaa suuremmalla panoksella. 

Heillä on paras tietämys omasta keittiöstään. Pohjatyö auttaa kuitenkin edelleen 

kehittämään valmiutta. 

Kapasiteetti Järvi-Pohjanmaan keittiöillä riittää mahdollisesti poikkeusoloissa li-

sääntyneisiin tarpeisiin. Elintarvikkeiden saatavuus saattaa tuoda ongelmia. Va-

rastot ovat keittiöillä nykyisin melko pienet. Kuljetuslogistiikan toiminta on ratkaise-

vassa asemassa näissä tilanteissa. Toinen pulmallinen tekijä saattaa olla lisätyö-

voiman saanti (Mikkilä 2006, 58.) 

Suunnitelman laatiminen ei sinänsä vaadi mitään erityistä tietämystä, sillä Huolto-

varmuuskeskuksella on hyviä ohjeita eri alojen valmiussuunnitelmia varten esim. 

Joukkoruokailun valmiussuunnittelu ohje (2008). Niihin perehtymällä voi laatia 

oman valmiussuunnitelman. 

Lähiseudun tuotteilla voisi olla tärkeä merkitys häiriötilanteessa. Meidän alueel-

lamme on paljon elintarviketuottajia. Ongelmallista on, että kun ei voida ostaa 

normaalioloissa lähituottajilta, kuinka yhtäkkiä kriisitilanteessa voidaan ostaa. Suh-

teiden ylläpito lähituottajiin olisi tärkeää. Tämä on yksi peruste käyttää suurem-



48 
 

 

massa määrin lähituottajien tuotteita jokapäiväisessä toiminnassa. Tosin se taas 

vaatii tavarantoimittajilta pitkälle jalostettuja tuotteita, joita suurkeittiöt käyttävät. 

Olisiko kunnilla mahdollisuus rohkaista tuottajia jalostusasteen nostamiseen? Tä-

mä pyörittäisi rahaa enemmän omalla paikkakunnalla ja lähialueilla. 

Rautavirta (2010, 181) esittää väitöskirjassaan valtion ravitsemusneuvottelukun-

nan ottamista mukaan huoltovarmuustyön suunnitteluun; onhan se toiminut jo 

kuusi vuosikymmentä suomalaisten ravinnon ja terveyden parhaaksi. Valmius-

suunnitelman kehittämiseen se voisi tuoda mielenkiintoista näkökulmaa, vaikka 

perushuoltotason ruokalista on laadittu poikkeustilanteita varten. 

Suhtautuminen huoltovarmuusasioihin yllätti. Pelko on pahaksi tässäkin asiassa. 

Sitä voitaisiin hälventää asiallisella ja avoimella tiedottamisella ja huoltovarmuus-

näkökulman esillä pitämisellä. Valmiussuunnitelman ylläpito pitäisi saada luonte-

vaksi osaksi jokapäiväistä toimintaa. Näin automaattisesti ottaisimme huomioon 

myös valmiussuunnittelun tehdessämme päätöksiä työssämme päivittäin. Viime 

aikoina on ollut näkyvästi esillä tiedotusvälineissä omatoiminen varautuminen ja 

kotivara, mikä on omiaan hälventämään pelkoja.  

Olisiko mahdollista kehittää valmis pohja tai kaavake valmiussuunnitelmaa varten. 

Se ohjaisi tekijää oikeiden asioiden ääreen. Se voisi helpottaa suunnitelman laa-

dintaa työkiireiden keskellä. Toisaalta valmiusasioiden pohdinta saattaisi jäädä 

tällöin vajavaiseksi ja valmiussuunnitelmasta tulisi vain mekaanisesti lokeroihin 

etsittyjen tietojen yhdistelmä. Näin syvällisempi paneutuminen asiaan jäisi puut-

teelliseksi. Valmiussuunnitelman tekeminen on työ, joka ei koskaan tule valmiiksi. 

Se vaatii jatkuvaa korjausta ja tarkastelua. Koko ajan muuttuvat tilanteet ja olosuh-

teet pitää huomioida suunnitelmassa. Tämän työn tekemisen aikana ehti tapahtua, 

todella paljon muutoksia maatamme ympäröivässä maailmassa ja myös sisäisissä 

oloissa. Esim. Ukrainan kriisi kärjistyi ja maahamme suuntautuva pakolaisvirta 

voimistui. 
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