
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 10 december 2013

Statsrådets beslut

857/2013

om målen med försörjningsberedskapen

Utfärdat i Helsingfors den 5 december 2013

Statsrådet har på föredragning från arbets- och näringsministeriet, med stöd av 2 § 2 mom.
och 12 § 2 mom. lagen den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen
(1390/1992), beslutat:

1 A l l m a n n a u t g å n g s p u n k t e r

Med försörjningsberedskap avses tryg-
gande av befolkningens utkomst, landets nä-
ringsliv och sådan väsentlig produktion, ser-
vice och infrastruktur som är nödvändig för
landets försvar i situationer med allvarliga
störningar och i undantagsförhållanden. En
välfungerande internationell marknad, diver-
sifierad industriell bas, stabil offentlig eko-
nomi och konkurrenskraftig samhällseko-
nomi utgör utgångspunkterna för försörj-
ningsberedskapen.

Centrala hot som äventyrar samhällets eko-
nomiska funktionsförmåga är störningar i de
elektroniska data- och kommunikationssyste-
men och näten, avbrott i energitillförseln,
allvarliga störningar i befolkningens hälsa
och funktionsförmåga samt natur- och miljö-
katastrofer. Som det allvarligaste externa ho-
tet mot försörjningsberedskapen betraktas en
krissituation där nationens förmåga att produ-
cera varor och tjänster av väsentlig betydelse
eller skaffa dem från utlandet tillfälligt har
försvårats.

Tryggandet av försörjningsberedskapen
baserar sig på välfungerande internationella
politiska, ekonomiska och tekniska förbindel-
ser. Dessa stöds av de åtgärder som säkerstäl-
ler kontinuiteten hos sådana organisationers
och nätverks verksamhet som har en avgö-
rande betydelse för försörjningsberedskapen

samt av sektorspecifika försörjningsbered-
skapsåtgärder. Försörjningsberedskapsåtgär-
derna genomförs som ett samarbete mellan
den offentliga sektorn, näringslivet och orga-
nisationerna, så att den marknadsbaserade be-
redskapen och den lagbaserade beredskapen
sammanjämkas. Försörjningsberedskapsorga-
nisationen påbörjar och samordnar de åtgär-
der och arrangemang enligt detta beslut som
kräver samarbete.

De nationella beredskapsåtgärderna kom-
pletteras av internationellt samarbete, Euro-
peiska unionens solidaritetsprincip och be-
stämmelser, avtalet om ett internationellt en-
ergiprogram (FördrSr 115/1991) samt de bi-
och multilaterala avtal om ekonomiskt samar-
bete i krissituationer som ingåtts med olika
länder.

Målet för försörjningsberedskapsarbetet är
att de mest allvarliga undantagsförhållanden
kan hanteras med nationella åtgärder.

Försörjningsberedskapsorganisationen be-
står av Försörjningsberedskapscentralen, För-
sörjningsberedskapsrådet samt av sektorer
och pooler. Försörjningsberedskapscentralens
uppgifter består av planering och operativ
verksamhet i anslutning till upprätthållandet
och utvecklandet av landets försörjningsbe-
redskap. Försörjningsberedskapscentralen ut-
gör en del av försörjningsberedskapsorgani-
sationen och har i denna egenskap till uppgift
att stöda poolernas och sektorernas verksam-



het och sköta andra uppgifter som ålagts cen-
tralen i lagstiftningen. I landskapet Åland
sköts de förberedande förvaltningsuppgifter
och andra förberedande uppgifter på området
försörjningsberedskap vilka hör till rikets
myndigheter, gemensamt av rikets och land-
skapets myndigheter på det sätt som anges i
överenskommelseförordningen 900/2000.

Utvecklandet av försörjningsberedskapen
och samordningen av beredskapsåtgärderna
ankommer på arbets- och näringsministeriet.
Varje ministerium ska utveckla försörjnings-
beredskapen inom sitt eget ansvarsområde. I
Säkerhetsstrategin för samhället 2010 preci-
seras ansvarsfrågorna. Genom arrang-
emangen tryggas befolkningens ställning för
den händelse att marknadens normala funk-
tion inte ger tillräcklig försörjningsberedskap.
Utgångspunkten för Finlands försörjningsbe-
redskapsåtgärder är att EU:s inre marknad
fungerar.

2 A l l m a n n a m å l

2.1 Säkerställande av kontinuiteten i or-
ganisationernas och nätverkens verk-
samhet

I samarbete med Säkerhetskommittén och
andra myndigheter samt företag och organi-
sationer samlar och upprätthåller Försörj-
ningsberedskapscentralen uppdaterad infor-
mation om sådan produktion, service och in-
frastruktur som är av avgörande betydelse för
försörjningsberedskapen samt om de hot, be-
roenden och förändringar som påverkar för-
sörjningsberedskapen. Försörjningsbered-
skapsorganisationen utvecklar identifieringen
och analysen av den helhet som består av
nationella och globala system, organisations-
nätverk och leveranskedjor som är viktiga för
Finland samt hanteringen av de risker som är
förenade med dessa. Särskilda prioriteter är
åtgärder för att säkerställa funktionen hos
informations- och kommunikationssystemen,
att trygga eltillförseln samt att trygga de lo-
gistiska tjänsterna och tillgången till alterna-
tiva leveranskällor.

Försörjningsberedskapsorganisationen
främjar beredskapen hos de organisationer
som är av avgörande betydelse för försörj-
ningsberedskapen inför störningar som på-

verkar deras verksamhet (kontinuitetskon-
troll) samt främjar deras förmåga att identi-
fiera sådana beroenden, risker och föränd-
ringar som är av avgörande betydelse för
dess verksamhet. Försörjningsberedskapscen-
tralen och den övriga försörjningsberedskaps-
organisationen stöder verksamheten med
hjälp av de verktyg som är nödvändiga med
tanke på dess funktion såsom utredningar,
anvisningar och utbildning.

Försörjningsberedskapsorganisationen ut-
vecklar avtalspraxis som syftar till att säker-
ställa kontinuiteten i verksamheten och främ-
jar tillämpningen av sådan praxis i myndig-
heternas och näringslivets verksamhet.

Försörjningsberedskapscentralen utvecklar
förfaranden för att säkerställa tillgången till
material, produkter och komponenter samt
funktioner som är av avgörande betydelse för
försörjningsberedskapen.

Arbets- och näringsministeriet följer med
och bedömer hur ägarstrukturer och föränd-
ringar i dem påverkar försörjningsberedska-
pen enligt de bemyndiganden som anges i
lagstiftningen om utlänningars företagsköp.
Försörjningsberedskapscentralen deltar i ut-
värderingen i egenskap av remissinstans.

En av hörnstenarna i den finländska för-
sörjningsberedskapsverksamheten är nät-
verksbildning med aktörerna inom sektorn.
Försörjningsberedskapscentralen svarar för
upprätthållandet och utvecklandet av samar-
betet också inom affärslivet som präglas av
allt större internationalisering. Det fortlö-
pande samarbetet ska i första hand baseras på
verksamhet som gagnar båda parterna, och
också sådana handlingsmodeller för tryg-
gande av försörjningsberedskapen som även
företag kan dra nytta av ska uttryckligen ut-
vecklas.

Beroendeförhållanden mellan olika funk-
tioner har en allt större betydelse för tryggan-
det av den nationella försörjningsberedska-
pen. Internationella marknader och nätverks-
bildningen får likaså ökad betydelse för den
nationella försörjningsberedskapen. Därför
ska man i försörjningsberedskapsarbetet allt
kraftigare satsa på samarbetet i nationella
nätverk samt på insikten om internationella
beroendeförhållanden och på utvecklandet av
beredskapslösningar utifrån detta.

2 857/2013



2.2 Regional och lokal beredskap

De myndigheter som ansvarar för försörj-
ningsberedskapen upprätthåller och utvecklar
det regionala och lokala samarbetet mellan
myndigheter, företag, kommuner och organi-
sationer och realtidskunskapen i syfte att
trygga försörjningsberedskapen. Försörj-
ningsberedskapscentralen och den övriga för-
sörjningsberedskapsorganisationen utvecklar
i samarbete med regionförvaltningsmyndig-
heterna den regionala och lokala utbildnings-
och övningsverksamheten. Tryggandet av
kontinuiteten i kommunernas verksamhet gör
det möjligt för sådana företag och organisa-
tioner som är av avgörande betydelse för
försörjningsberedskapen att fungera i stör-
ningssituationer och undantagsförhållanden.

Försörjningsberedskapsorganisationen ut-
vecklar i samarbete med regionala och lokala
aktörer de regionala beredskapsarrang-
emangen för distribution av el, bränsle,
dricksvatten och livsmedel samt i fråga om
informations- och kommunikationsnätverk.

De myndigheter och organisationer som
har ansvaret för försörjningsberedskapen och
räddningsverksamheten samt för social- och
hälsovården utvecklar befolkningens förmåga
att handla på eget initiativ i allvarliga stör-
ningssituationer och i undantagsförhållanden.
Dessa stöder genom anvisningar och infor-
mation befolkningens beredskap att lindra de
omedelbara följderna av störningssituationer
samt befolkningens förmåga att anpassa sig
till följderna av långvariga störningar och
undantagsförhållanden.

2.3 Samarbetet med internationella aktö-
rer

Utrikesförvaltningen upprätthåller sådant
samarbete med EU, FN, Nato, OECD, de
nordiska länderna och andra internationella
aktörer av betydelse för landets försörjnings-
beredskap vilket stöder försörjningsberedska-
pen i Finland. Försörjningsberedskapscentra-
len deltar aktivt i internationella samarbetsar-
rangemang och främjar näringslivsrepresen-
tanters deltagande i dem. Försörjningsbered-
skapscentralen deltar aktivt i samarbetsar-
rangemangen i internationella organisationer
samt i samordningen av nationella försörj-

ningsberedskapsåtgärder. Myndigheterna ar-
betar aktivt för att försörjningsberedskapsas-
pekten ska beaktas i Europeiska unionens
beslutsfattande, lagstiftning och kontroll. Mi-
nisterierna utvecklar inom sina respektive
förvaltningsområden arrangemang som base-
rar sig på försörjningsberedskapsavtal mellan
staterna.

Graden av internationalitet har ökat hela
tiden också i poolverksamheten och de pro-
duktions- och serviceorganisationer som har
en inverkan på försörjningsberedskapen har
allt oftare en global bakgrund och företagen
leds ofta från utlandet. Därför är det mycket
viktigt att den internationella företagsled-
ningen förstår sig på försörjningsberedskaps-
arbetets natur och synergismen i det. En så-
dan internationell dialog har naturliga förut-
sättningar att fungera i poolerna.

3 T r y g g a n d e a v d e n v ä s e n t l i g a
i n f r a s t r u k t u r e n

3.1 Systemen för produktion, överföring
och distribution av energi

Försörjningstryggheten i fråga om energi
ska baseras på mångsidiga energikällor och
bränslen, tillräcklig och distribuerad energi-
produktion samt leveranssäkra överförings-
och distributionssystem. Utgångspunkten i
tryggandet av energiförsörjningen utgörs av
fungerande energimarknader, en klar och
långsiktig energipolitik som uppmuntrar till
investeringar samt energieffektivitet.

För att försörjningsberedskapen ska för-
bättras höjs landets självförsörjningsrad i
fråga om energi, särskilt elproduktionskapa-
citeten, genom samtliga energikällor och pro-
duktionsformer utnyttjas på ett hållbart sätt.
Förädlingen av och distributionslogistiken för
oljeprodukter som tillverkas av fossila och
förnybara källor kvarhålls på en tillräcklig
nivå i syfte att trygga landets energiförsörj-
ning. Den ökande betydelsen av träbaserad
energi beaktas vid beredskapen för upprätt-
hållande av infrastrukturen och tillgången på
tillräcklig avverkningsutrustning och trans-
portfordon samt på arbetskraft.

För att behovet av el ska kunna tillgodoses
under belastningstoppar upprätthålls tillräck-
lig inhemsk elproduktionskapacitet och ett
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funktionssäkert överförings- och distribu-
tionsnät för el. Dessutom utvecklas sätten att
styra förbrukningen och flexibiliteten i för-
brukningen. Den ökande produktionen av en-
ergi från förnybara energikällor beaktas i de
lösningar som gäller reglerkrafts- och elsys-
tem.

Med tanke på eventuella störningar i till-
gången på importerad energi och för uppfyl-
landet av internationella avtalsförpliktelser
håller Försörjningsberedskapscentralen im-
porterat bränsle i statens säkerhetsupplag så
att det i landet finns bränsle till förfogande i
en mängd som motsvarar den genomsnittliga
normalförbrukningen av importerat bränsle
under fem månader. I dimensioneringen av
mängden produkter i upplag beaktas använd-
ningen av oljeprodukter som reservbränsle
för naturgas endast när det gäller samhällenas
energiförsörjning.

De målnivåer som uppställts för statens
säkerhetsupplag kan vid behov, och för en
skälig tidsperiod, utan att försörjningsbered-
skapen äventyras underskridas med en
mängd som motsvarar den genomsnittliga
förbrukningen under högst två veckor.
Denna del av säkerhetsupplagen kan vid be-
hov för en kortare tid placeras i en annan
EU-medlemsstat som är belägen inom Öster-
sjöregionen. Var och en av bränsleimportö-
rerna får ha högst 30 procent av det bränsle
som omfattas av deras upplagringsskyldighet
utanför Finland men inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES).

I syfte att trygga fjärrvärmeförsörjningen
ska aktörerna inom sektorn i sina beredskaps-
planer beakta att tillräckliga bränslelager
finns i anslutning till produktionsanlägg-
ningar och att beredskap finns inför elavbrott
med tanke på situationer med allvarliga stör-
ningar och undantagsförhållanden. Använd-
ningen av torv vid samproduktionen av el
och värme ska tryggas. För att torvtillförseln
ska kunna tryggas med tanke på de risker
som är förenade med väderleksförhållandena
är målet att det vid produktionsperiodens bör-
jan i landet ska finnas torvlager som täcker
behovet i cirka ett halvårs tid. För att trygga
naturgasförsörjningen diversifieras de leve-
ranskällor som är anslutna till överföringsnä-
tet för natur- och biogas samt säkerställs att

det skapas terminalkapacitet som är kopplad
till överföringsnätet.

Staten ska ha antingen direkt bestämman-
derätt över de centrala aktörerna eller genom
lagstiftningen tryggade möjligheter att säker-
ställa funktionsdugligheten hos stamnätet för
el och överföringsnätet för gas samt hos de
parter som ålagts systemansvar för dessa, och
att styra deras verksamhet i undantagsförhål-
landen.

Arbets- och näringsministeriet styr vid be-
hov genom regleringsåtgärder energiproduk-
tionen och energiförbrukningen på ett sätt
som är ändamålsenligt med tanke på försörj-
ningsberedskapen och uppfyllandet av Fin-
lands internationella avtalsförpliktelser.

3.2 Informations- och kommunikations-
system, -nät och -tjänster

Informations- och kommunikationssystem

Det allmänna målet är att de företag och
organisationer som har en central roll med
tanke på samhällets vitala funktioner i sin
kontinuitetskontroll ska beakta de cyberhot
som eventuellt riktas mot dem och upprätt-
hålla nödvändig beredskap att skydda sig.
Försörjningsberedskapscentralen och den öv-
riga försörjningsberedskapsorganisationen
stöder verksamheten genom utredningar, an-
visningar och utbildning.

De ministerier som ansvarar för de livsvik-
tiga funktionerna i samhället ska i samarbete
med försörjningsberedskapsorganisationen
identifiera de i sammanhanget mest väsent-
liga IKT -strukturerna och -tjänsterna, system
för tekniskt underhåll och behövlig kompe-
tens samt datareserverna. Vidare ska de risker
som är förenade med dessa, systemens sår-
barhet och internationella beroendeförhållan-
den samt konsekvenserna av dessa identifie-
ras och bedömas.

Med tanke på tryggandet av funktionen,
säkerheten och kontinuiteten hos i samman-
hanget väsentliga informations- och kommu-
nikationssystem samt tjänsterna i anslutning
till dessa utarbetar myndigheterna och för-
sörjningsberedskapsorganisationen enhetliga
nationella kriterier för kontroll av överens-
stämmelse med kraven. De organisationer
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som har ansvaret för IKT -systemen inom
den offentliga sektorn använder sig av dessa
kriterier vid fastställandet av strukturen hos
de system som är av avgörande betydelse för
försörjningsberedskapen samt för organise-
ringen, konkurrensutsättningen och utlägg-
ningen av tjänster. Försörjningsberedskapsor-
ganisationen främjar tillämpningen av dem
också inom den privata sektorn.

Det faktum att ett enskilt objekt lamslås
eller drabbas av fel inom de informations-
och kommunikationssystem som är av avgö-
rande betydelse för försörjningsberedskapen
får inte resultera i att hela systemet lamslås.
Funktionen av de system och tillgången till
de datareserver som är de mest väsentliga
med tanke på försörjningsberedskapen ska
tryggas också i sådana fall då internationella
datakommunikationsförbindelser inte är i
bruk eller allvarliga störningar förekommer i
funktionen av dem. När datasystem planeras
och byggs upp ska man på basis av riskanalys
överväga huruvida de produktionssystem, det
tekniska underhåll och den kompetens som
stöder systemen ska kvarhållas i Finland i sin
helhet eller till de väsentliga delarna, eller
räcker det med att de kan återbördas till
Finland genom arrangemang som planerats
på förhand.

De datareserver som är av avgörande bety-
delse för försörjningsberedskapen ska finnas
som dupletter i Finland. Information och
funktioner som är av kritisk betydelse kan
överföras till länder inom Europeiska unio-
nen under förutsättning att deras lagenlighet,
säkerhet och tillgången till dem har säker-
ställts. Försörjningsberedskapscentralen sä-
kerställer att det genomförs utvärderingar av
både nuvarande och nya system.

Masskommunikation

Den nationella beredskapen att förmedla
nyheter på elektronisk väg och i tryck och
annan information som riktas till medbor-
garna ska säkerställas på ett likvärdigt och
geografiskt täckande sätt. Säkerheten hos
programöverförings- och distributionsnätet
för den elektroniska masskommunikationen i
fråga om både det markbundna nätet och
kabelnätet samt infrastrukturen för den gra-

fiska kommunikationen ska upprätthållas på
det sätt som den tekniska utvecklingen förut-
sätter.

Statsrådets kansli, inrikesministeriet, kom-
munikationsministeriet och försörjningsbe-
redskapsorganisationen utvecklar samarbetet
med medierna för att säkerställa de tekniska
förutsättningarna för effektiv information och
kommunikation i situationer med allvarliga
störningar och i undantagsförhållanden.

Myndigheternas informations-, varnings-
och alarmsystem ska fungera under alla för-
hållanden och hålla en hög försörjningsbe-
redskapsnivå. Genom försörjningsbered-
skapsåtgärder kan man främja utvecklingen
av ett masskommunikationsnät som lämpar
sig för sändning av myndighetsmeddelanden.
Myndighetsinformationens tillräckliga täck-
ning, särskilt när det gäller informationen om
en hotande fara, ska säkerställas genom att
beredskapen hos kommersiella radio- och tv-
kanaler upprätthålls och främjas med hjälp av
försörjningsberedskapsåtgärder. De som be-
driver verksamhet i form av elektronisk kom-
munikation ska utveckla kommunikationen
med tanke på störningssituationer och undan-
tagsförhållanden genom att utnyttja de kana-
ler som är i allmänt bruk. Lösningarna ska
säkerställa dubbelriktat informationsflöde
mellan myndigheter, näringslivet, organisa-
tioner och befolkningen.

3.3 Tjänster inom finanssektorn

Myndigheterna och försörjningsbered-
skapsorganisationen fastställer vilka funktio-
ner och system som är av avgörande bety-
delse för försörjningsberedskapen samt sä-
kerställer att uppgifterna om dessa är à jour,
så att ordnandet av finansieringen, betal-
ningsförmedlingen och värdepappershandeln
för hushållen, företagen och den offentliga
sektorn tryggas effektivt och att förmågan att
tillhandahålla finansierings- och försäkrings-
tjänster upprätthålls.

Myndigheterna och försörjningsbered-
skapsorganisationen säkerställer att aktörerna
i finansbranschen, när de organiserar sin af-
färsverksamhet, säkerställer att de system
som behövs för upprätthållande av väsentliga
funktioner fungerar samt att det finns tillgång
till tillräckligt färska uppgifter också i sådana
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fall då systemen finns utanför de nationella
gränserna. Man ska särskilt sörja för de re-
servsystem som tryggar betalningsrörelsen
mellan bankerna, clearing-, leverans- och för-
varingsverksamheten inom värdepapperssek-
torn och utbetalningen av pensioner och an-
dra periodiskt återkommande utbetalningar
också i de situationer då klareringsfunktionen
i Finland eller utanför landets gränser inte är
tillgänglig. Också funktionen av infrastruktu-
ren för kortbetalningar och kortverifieringar
ska säkerställas.

Myndigheterna och försörjningsbered-
skapsorganisationen arbetar aktivt för främ-
jande av det internationella samarbetet kring
och inflytandet över beredskapen inom fi-
nansbranschen på EU-nivån samt mellan
myndigheterna i olika stater. Målet är att
koppla beredskapen inom finansbranschen
effektivt till tillsynen över branschen både i
hemlandet och på EU-nivån. Inom försörj-
ningsberedskapsorganisationen utvecklas
samarbetet kring aktörernas beredskap, infor-
mationsutbyte och övningsverksamhet.

3.4 Transporter och logistik

Det huvudsakliga målet är en logistik som
tillgodoser befolkningens och samhällets be-
hov i fråga om försörjningsberedskap och
som är i så hög grad störningsfri som möjligt.
Försörjningsberedskapen i fråga om logistik
grundar sig på ett existerande funktionssäkert
transportsystem. Kontinuiteten i verksamhe-
ten säkerställs genom myndigheternas och
aktörernas beredskapsåtgärder.

De infrastrukturer inom logistiken vars
funktion ska säkras är tranportmedel, ham-
nar, flygplatser, stationer för varu- och per-
sontrafik, terminaler, lager samt informa-
tions- och säkerhetssystem. Aktörerna identi-
fierar och bedömer vilka punkter som är de
mest kritiska, de risker som är förenade med
dessa och tryggar tillgången till dem och
deras förmåga att återhämta sig i alla situatio-
ner. Beroendet av datakommunikations- och
elsystem ska beaktas särskilt.

Vid beredskapen ligger tyngdpunkten på
sjötransporter, inhemska transporter som är
av avgörande betydelse för näringslivets och
samhällets funktion och befolkningens ut-

komst samt stödet till det militära försvaret.
De viktigaste varutransporter som ska tryg-
gas är energi-, kemikalie- och livsmedelstran-
sporterna. Nödvändiga posttjänster ska tryg-
gas i hela landet.

I trafikpolitiken beaktas tryggandet av utri-
keshandeln i situationer med allvarliga stör-
ningar och i undantagsförhållanden. För sä-
kerställande av att marknaden fungerar och
för tryggande av försörjningsberedskapen be-
hövs transportkapacitet och kapacitet för un-
derhåll av farleder inklusive isbrytning. Det
som är viktigt med tanke på tryggandet av
försörjningsberedskapen, utöver det att gra-
den av inhemskt ursprung hos företagen och
materielen är tillräckligt hög, är att man dess-
utom sörjer för den finländska kompetensen
på området.

Kommunikationsministeriet och försörj-
ningsberedskapsorganisationen främjar till-
sammans med transportörerna funktionsdug-
ligheten hos transportsystemet, som är en
förutsättning för pendlingstrafiken samt för
befolkningens utkomst och säkerhet. Rädd-
ningsmyndigheterna upprättar intentions- och
beredskapsavtal om transporterna med tanke
på situationer med allvarliga störningar och
undantagsförhållanden.

Kommunikationsministeriet, försvarsmak-
ten och försörjningsberedskapsorganisationen
fastställer behovet av sådana transporter som
är nödvändiga ur försörjningsberedskapens
synvinkel. Med tanke på behovet av väg-
transporter i undantagsförhållanden och i så-
dana situationer med allvarliga störningar
som kan jämställas med dem, säkerställs att
det finns tillräckligt med transportmateriel
och yrkeskunnig personal. Kommunikations-
ministeriet, arbets- och näringsministeriet och
försörjningsberedskapsorganisationen bere-
der sig på att styra bränsleförsörjningen vid
transporter som är av kritisk betydelse.

3.5 Vattenförsörjning

Vattenförsörjning av hög kvalitet är en
nödvändighet för befolkningen och för en
betydande del av näringslivet. Tillgången till
vattenförsörjningstjänster tryggas för hushål-
len, samhällen och hälso- och sjukvårdens
inrättningar liksom också för sådan produk-
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tion som har en avgörande betydelse för för-
sörjningsberedskapen och som är beroende
av vattentillförsel.

De ansvariga myndigheterna ser till att vat-
tenresurserna används på ett hållbart sätt
samt bereder sig på störningar och exceptio-
nella väderleks- och vattenförhållanden. De
vattentjänstverk som betjänar stora samhäl-
len, centralsjukhus och sådan livsmedelsin-
dustri som är beroende av vatten säkerställer
kontinuiteten i verksamheten samt tillgången
till alternativa källor för vattenförsörjning.

Vattentjänstverken förbättrar sin driftssä-
kerhet och bereder sig på störningar i vatten-
försörjningen. Kommunerna samordnar och
utvecklar beredskapen och kontinuitetskon-
trollen i fråga om vattenförsörjning och an-
nan samhällsteknik. Försörjningsberedskaps-
organisationen samordnar beredskapen inom
vattenförsörjningen med annan regional och
lokal beredskap. Vattentjänstverken skapar i
samarbete med sina energileverantörer samt
leverantörer av anordningar och kemikalier
ett reservsystem för hantering av långvariga
störningar i distributionen.

Samarbetet mellan de olika aktörerna i vat-
tenförsörjningskedjan förbättras i syfte att ut-
veckla hanteringen av störningar.

3.6 Byggande och underhåll av infra-
strukturen

Byggande samt reparation och underhåll
av den bebyggda miljön är nödvändigt med
tanke på funktionen hos den infrastruktur
som befolkningen, näringslivet och försvaret
behöver.

Snabb tillgång till byggnadskapacitet sä-
kerställs i situationer med allvarliga stör-
ningar i trafikinfrastrukturen, den kommu-
nala infrastrukturen samt i energi- och tele-
nät. Försörjningsberedskapsorganisationen,
räddningsverken och kommunerna utreder
möjligheten att utveckla ett system med in-
tentions- och beredskapsavtal för att säker-
ställa tillgången till sådan transportmateriel
och sådana arbetsmaskiner som räddnings-
myndigheterna behöver i situationer med all-
varliga störningar.

Inom byggnadssektorn och industrin som
tillverkar byggprodukter bereder man sig på
att stöda försvarsmakten i en situation då det

är aktuellt med höjning av beredskapen och i
undantagsförhållanden. Avtalsparterna upp-
rätthåller och utvecklar de intentions- och
beredskapsavtal som ingåtts i detta syfte. De
ansvariga myndigheterna gör upp planer och
svarar för den administrativa beredskapen att
snabbt genomföra sådana omfattande bygg-
nadsprojekt som landets försvar kräver.

Man bör sörja för att konstruktionerna för
översvämningsskydd är i gott skick och stän-
dig beredskap för att undvika och förebygga
översvämningsskador.

3.7 Avfallshanteringen i exceptionella si-
tuationer

Försörjningsberedskapen i fråga om hante-
ring av sådant avfall som uppkommer i ex-
ceptionella situationer, såsom vid bekämp-
ningen av olje- och kemikalieskador, i situa-
tioner som medför risk för strålning samt vid
bekämpningen av sjukdomsepidemier, tryg-
gas så att uppsamlingen, mellanlagringen och
hanteringen av avfall som uppkommit efter
det akuta avvärjningsskedet kan ordnas på
tillbörligt sätt och att man till alla delar kan
övergå till normal verksamhet.

4 T r y g g a n d e a v p r o d u k t i o n o c h
s e r v i c e a v v ä s e n t l i g b e t y d e l s e

4.1 Livsmedelsförsörjningen

Mångsidigheten hos och den tillräckliga
omfattningen av inhemsk primärproduktion
liksom också den inhemska livsmedelsindu-
strins ställning som bearbetade av råvaror
tryggas. Försörjningsberedskapsorgani-
sationen stöder funktionen av livsmedelslo-
gistiken och handeln när det gäller distribu-
tionen av inhemska och importerade livs-
medel. Statsrådet utövar inflytande över Eu-
ropeiska unionens jordbrukspolitik så att en
från försörjningsberedskapssynpunkt tillräck-
lig inhemsk primärproduktion kan tryggas
genom den gemensamma jordbrukspolitiken
och de nationella åtgärderna.

I statens säkerhetsupplag lagras spannmål
för att säkerställa inhemskt utbud med tanke
på normala förhållanden, situationer med all-
varliga störningar och undantagsförhållan-
den, så att den mängd som står till förfogande
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i landet motsvarar den genomsnittliga för-
brukningen som människoföda under sex må-
nader. Dessutom upplagras certifierade frön,
proteingrödor och andra nödvändiga varor
för att säkra primärproduktionen.

Kommunerna tryggar kontinuiteten i de
måltidstjänster som de ansvarar för i situatio-
ner med allvarliga störningar och i undan-
tagsförhållanden. Producenter av viktiga mål-
tidstjänster utvecklar sin kontinuitetskontroll
med stöd av försörjningsberedskapsorgani-
sationen.

Jord- och skogbruksministeriet bereder sig
på att i samarbete med arbets- och näringsmi-
nisteriet på ett ändamålsenligt sätt styra an-
vändningen av resurser samt produktionen av
och utbudet på livsmedel i situationer med
allvarliga störningar och vid undantagsförhål-
landen.

4.2 Hälsovård och basservice

En prestationsduglig och anpassningsbar
social- och hälsovård är en viktig förutsätt-
ning för befolkningens funktionsförmåga och
välbefinnande och för kontinuiteten i ekono-
min samt för landets försvar.

De offentliga och privata aktörerna inom
hälsovården samarbetar för att säkerställa och
utveckla åtgärder som tryggar tillgången på
livsviktiga mediciner, blodprodukter och un-
derhållstjänster för medicinsk utrustning samt
på produkter och utrustning för social- och
hälsovården. Social- och hälsovårdsministe-
riet utvecklar i samarbete med försörjnings-
beredskapsorganisationen säkerhetsupplag-
ringen av de viktigaste medicinerna och häl-
sovårdsartiklarna med tanke på störningssi-
tuationer, smittosamma sjukdomar och un-
dantagsförhållanden. I detta syfte föreslår so-
cial- och hälsovårdsministeriet en utvärdering
av ändamålsenligheten med systemet för
obligatorisk upplagring och säkerhetsupplag-
ring av mediciner. I samband med beredska-
pen inom hälsovården beaktas också biolo-
giska, kemiska och radiologiska hot.

De aktörer som har ansvaret för social- och
hälsovårdens servicesystem säkerställer ge-
nom sina egna åtgärder och vid behov genom
avtalsarrangemang kontinuiteten i och an-
passningsförmågan hos det servicesystem

och de stödfunktioner som är av avgörande
betydelse för försörjningsberedskapen.

Social- och hälsovårdens nationellt viktiga
dataresurser och de system som styr deras
funktion ska finnas på sådana servrar som
finns inom Finland. Social- och hälsovårds-
ministeriet meddelar med försörjningsbered-
skapsorganisationens stöd anvisningar som
kan användas som grund för utveckling av
social- och hälsovårdens kontinuitetsplane-
ring på nationellt enhetlig basis.

Vid hälsovårdssystemets serviceproduk-
tion och den materiella beredskapen beaktas
det faktum att försvarsmakten stöder sig på
den offentliga hälso- och sjukvården. Social-
och hälsovårdsmyndigheterna och försvars-
makten utvecklar samarbetet i syfte att effek-
tivisera utnyttjandet av resurser på alla nivåer
av förvaltningen.

Social- och hälsovårdsmyndigheterna
främjar det internationella samarbetet på be-
redskapsområdet i Världshälsoorganisationen
WHO, Europeiska unionen och Nato samt
mellan de nordiska länderna.

4.3 Industrin

Den i Finland verksamma industrins förut-
sättningar och kapacitet att i situationer med
störningar och i undantagsförhållanden leve-
rera produkter, produktionsinsatser och tjäns-
ter som är avgörande betydelse för försörj-
ningsberedskapen utvecklas. Försörjningsbe-
redskapsorganisationen säkerställer för sin
del åtgärder som tryggar tillgången på mate-
rial och reservdelar som är av väsentlig bety-
delse för industrin.

Bevarandet av tillräcklig kompetens i fråga
om produktionsautomatik och processunder-
hållstjänster i Finland stöds genom samarbete
mellan myndigheter, företag, försörjningsbe-
redskapsorganisationen och forskningsinsti-
tut.

Staten främjar inom olika politikområden
och genom samtliga ministeriers åtgärder be-
varandet av sådan industri, forskning, plane-
ring och produktutveckling som är av avgö-
rande betydelse för försörjningsberedskapen i
Finland. Från försörjningsberedskapssyn-
punkt är det viktigt att Finlands beroende av
utländska energikällor minskas. I detta syfte
främjas utvecklingen av infrastrukturerna och
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kompetensen inom industrin i fråga om bio-
ekonomi samt produktionen av drivmedel
som baserar sig på inhemska råvaror.

Exportindustrins verksamhetsbetingelser
främjas genom att man säkerställer kontinui-
teten i samhällets basfunktioner och stöder
den företags- och sektorsspecifika beredska-
pen. Utöver de finländska exportföretagen
främjas kontinuitetsplaneringen också hos så-
dana globala företags filialer i Finland som är
av avgörande betydelse för försörjningsbe-
redskapen.

4.4 Produktion och tjänster som stöder
det militära försvaret

Försvarsmaktens prestationsförmåga kan
bäst upprätthållas under sådana förhållanden
då hela samhällets försörjningsberedskap har
tryggats samt då kompetensen, tekniken och
ekonomin är internationellt sett konkurrens-
kraftiga.

De områden som är kritiska med tanke på
den militära försörjningsberedskapen är spa-
ning, övervakning, ledning och stödet till
målbestämning samt inflytande. Försvarsför-
valtningen säkerställer att tillräcklig kompe-
tens, teknik och produktion som behövs för
dessa samt sådan integrations-, service-, un-
derhålls- och skadereparationsberedskap un-
der krisförhållanden som tillhandahålls längs
logistikkedjan stannar i landet. Försvarsmak-
ten utvecklar kompetensen och tekniken i
anknytning till sådan datasäkerhet och kryp-
tering som är av avgörande betydelse för den
militära försörjningsberedskapen i enlighet
med strategin för cybersäkerheten. Försörj-
ningsberedskapsorganisationen stöder och
främjar detta arbete.

Staten upprätthåller och stöder, genom be-
hövliga åtgärder, sådan försvarsindustri som
är av avgörande betydelse och kompetensen
inom den samt sådan serviceproduktion som
har anknytning till centrala nationella säker-
hetsfördelar. Försvarsförvaltningen upprätt-
håller i samarbete med Försörjningsbered-
skapscentralen produktionskapaciteten för de
viktigaste förbruksmaterialen under krigstid,
såsom krutet för artilleriet och ammunitio-
nen, samt nödvändiga säkerhetsupplag som
stöder landets försvar.

Försvarsförvaltningen utvecklar genom

partnerskapsarrangemang kontrollen av livs-
längden hos sådant försvarsmaterial och så-
dana försvarssystem som är av avgörande
betydelse.

Försvarsförvaltningen främjar det nordiska
samarbetet särskilt kring ammunitionslogisti-
ken och produktionen av ammunition samt
vid underhållet och lagringen av försvarsma-
terial.

Finland deltar i internationella samarbets-
projekt med de viktigaste aktörerna, t.ex. Eu-
ropeiska försvarsbyrån, NORDEFCO, och
Nato. Försvarsförvaltningen utvecklar bi- och
multilaterala beredskapsarrangemang för att
möjliggöra gemensam utveckling, fördelning
och användning av den militära prestations-
förmågan. Försvarsförvaltningen främjar i
samarbete med arbets- och näringsministeriet
Europeiska unionens försörjningsberedskaps-
arrangemang i syfte att förbättra funktionen
hos marknaden för försvarsmateriel.

5 U t v e c k l i n g a v f ö r s ö r j n i n g s b e -
r e d s k a p s a r b e t e t

Försörjningsberedskapsarbetet och det
samarbete mellan den offentliga sektorn och
den privata sektorn som främjar försörjnings-
beredskapsarbetet är viktiga funktioner i
medborgarsamhället, men de är trots allt rela-
tivt dåligt kända. Försörjningsberedskaps-
centralen ska fästa särskild vikt vid ökning av
medvetenheten om försörjningsberedskapsar-
betet samt ökning av kännedomen om verk-
samheten och dess utgångspunkter.

Försörjningsberedskapscentralen är en
myndighet vars verksamhetsprinciper be-
stäms i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet. På grund av försörjningsbe-
redskapsarbetets natur kan antalet motiverade
undantag vara större än hos andra organisa-
tioner, men huvudregeln är att verksamheten
och handlingssätten är offentliga.

Allt större uppmärksamhet har fästs vid de
konsekvenser som den offentliga maktens
ekonomiska verksamhet har för konkurren-
sen. Försörjningsberedskapscentralen förvän-
tas organisera sin verksamhet på ett sätt som
inte äventyrar konkurrensneutraliteten mellan
ekonomiska aktörer, om det inte finns några
vägande skäl, som har att göra med landets
försvar och den nationella säkerheten, för att
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handla annorlunda. Försörjningsberedskaps-
centralen ska inte heller i egenskap av myn-
dighet verka som näringsidkare eller ta stora
ekonomiska risker, om detta inte är nödvän-
digt med tanke på dess uppgifter.

Beredskapskapaciteten och krisberedska-
pen hos de aktörer inom den privata sektorn
som har en avgörande betydelse för försörj-
ningsberedskapen byggs upp under normala
förhållanden. Viktiga metoder är en systema-
tisk kontroll över säkerheten hos företag samt
planering av kontinuiteten i affärsverksamhe-
ten. Försörjningsberedskapscentralen och den
övriga försörjningsberedskapsorganisationen

främjar användningen metoder för kontinui-
tetskontroll vid sådana företag som har en
avgörande betydelse för försörjningsbered-
skapen.

6 A n p a s s n i n g a v s ä k e r h e t s u p p -
l a g e n

Statens säkerhetsupplag ska anpassas till
de mängder som anges i detta beslut före den
31 december 2016.

Detta beslut träder i kraft den 5 december
2013.

Helsingfors den 5 december 2013

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Handelsråd Tomi Lounema
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