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Ensuring the supply of daily consumer goods, most of all foodstuffs, is essential for the functional capacity of the population.
Availability of daily consumer goods, under all circumstances,
via Grocery Trade and its logistics chain plays an important role
in the food supply. The Finnish preparedness model relies on
public-private partnership – cooperation between authorities,
businesses, and non-governmental organisations. The model
emphasises the significance of preventative measures.
Retail and Distribution Pool is an entity within the NESO developing the emergency preparedness of the Grocery Trade branch.
It is chaired by the PTY. In 2017 - 2020, the Retail and Distribution
Pool ran an extensive project to improve the capabilities of the
grocery trade to maintain business continuity in all circumstances. The project consisted of studying a model of minimum required coverage of grocery stores all over Finland to serve consumers’ needs of necessary daily consumer goods in case of severe disturbances and exceptional circumstances, and to develop
emergency preparedness within the grocery store network.
RM and BCM of the Grocery Trade companies are of a high
standard. However, a severe and widespread disturbance in

electricity supply or ICT network could cause a challenging
situation in the society. The project started with analysis of
the current state of preparedness and continued by finding
best continuity management practices. It also included piloting
the chosen best practice solutions in three different stores,
one per company involved. The purpose of the piloting was
to study the feasibility and to verify all-inclusive prices of the
best suitable, portable emergency backup generator systems.
The actual investments were made by each company. The
power of each installed emergency backup generator system
was designed to cover the peak load of the store facilities. The
project organisation also made a list of action proposals to
improve BCM within the store level and to increase food supply network preparedness in the society. The complete, detailed list of project activities, results and conclusions will only be reported within the NESO, for information security reasons. Also, the competition legislation is limiting the scope of
the public reporting. The stakeholders evaluated the project
as useful for both the companies and the NESO and its development activities. The extensive cooperation during the project also seemed to further the willingness to cooperate within the social networks in the 2020 Covid-19 situation.
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ALKUSANAT

Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektin (PTH-projekti) toteuttamista oli suunniteltu
huoltovarmuusorganisaatiossa pitkään ennen kuin se vuoden 2017 elokuussa aloitettiin. Ennen projektia oli 2000-luvun alkupuolella tehty useita erilaisia tätä projektia suppeampia selvityksiä päivittäistavarahuollon nykytilasta ja kehittämistarpeista, mutta niitä koskevista havainnoista tehtiin kirjauksia
lähinnä kauppa- ja jakelupoolin, Huoltovarmuuskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön eri kokousten
pöytäkirjoihin ja harjoitusten raportteihin. Merkittävin ennen tätä projektia toteutettu päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämistä koskeva hanke oli Viljo Holopaisen vuosien 2015 - 2017 aikana
vetämä selvitys- ja kehittämishanke. Sen tuotoksena syntyi tässäkin PTH-projektissa hyödynnetty
Kuntien päivittäishuollon varautumisopas (HVK 2017). Tämä projekti kehitti yhteistyössä viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä (vrt. TEM 2018).
PTH-projektista muodostui vaiherikas, perusteellinen ja hyödylliseksi koettu hanke. Sen toteuttaminen
oli intensiivisimmillään vuosien 2017 - 2019 aikana, johon sen toteuttamisen oli alun perin tarkoitus
rajoittuakin ja sen loppuraportti saatiin koronakriisin vuoksi valmiiksi vasta vuoden 2021 alussa.
Projektissa tunnistettiin päivittäistavarahuollon vakaviin häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin varautumisen nykytila, erityisesti vähittäiskaupan markkinoiden näkökulmasta, ja suunniteltiin sen kehittämistoimenpiteitä. Niitä myös pilotoitiin projektissa useammassa päivittäistavarakaupan myymälässä.
Lisäksi projektin havainnot, tuotokset ja suositellut toimenpiteet otettiin osaksi laajempaa päivittäistavarahuollon kehittämisen kokonaisuutta Huoltovarmuuskeskuksen kehittämisohjelmiin, jotka käynnistynevät v. 2021.
Lämpimät kiitokseni kaikille, jotka mahdollistitte PTH-projektin! Kiitokset kaikille projektiorganisaatiossani sekä HVK:lle projektin rahoittajana. Ilman teitä, SOK:n, Keskon ja Lidlin edustajat, projektiamme
ei olisi ollut mahdollista toteuttaa. Erityiskiitos esimiehelleni Kari Luodolle projektin määrätietoisesta
ja inhimillisestä ohjaamisesta– eikä vähiten projektipäällikön sparraamisesta. Koen olevani etuoikeutettu saatuani toimia projektipäällikkönä näin merkityksellisessä ja hienossa projektissa!
Lahdessa 22.3.2021
Lauri Kulonen
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1 JOHDANTO

Tämä päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektin loppuraportin versio on julkinen. Raportissa kuvataan vuosien 2017 - 2020 aikana toteutetun, vuoden 2021 alussa loppuraportoidun projektin suunnittelun perusteet, toteutus ja
lopputulokset johtopäätöksineen. Huom. liitteiden ja taulukoiden numerointi ei kaikilta osin etene raportin julkisessa versiossa järjestyksessä.
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Tässä raportissa kuvatun projektin tavoitteena oli edistää päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä ja turvata kansalaisten välttämättömyyspalveluiden hankkiminen myös vakavan
häiriötilanteen aikana kehittämällä harvennettua myymäläverkostoa. Suomessa huoltovarmuus eli kyky yhteiskunnan
elintärkeiden toimintojen jatkamiseen myös häiriötilanteissa
perustuu markkinoiden toimivuuteen (Aaltola ym. 2016; VNP
huoltovarmuuden tavoitteista 1048/2018). Yritykset muodostavat liiketoiminnallaan markkinat. Niiden intresseissä on liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Kansalaisten tarvitsema päivittäistavarahuolto (jäljempänä PTH) toteutetaan
Suomessa pääasiassa kahdella tavalla. Päivittäistavaroita eli
päivittäin tarvittavia elintarvikkeita, hygieniatuotteita ja muita välttämättömiä käyttötavaroita hankitaan pääasiassa päivittäistavaroiden vähittäiskaupoista eli päivittäistavarakaupoista (jäljempänä PT-kauppa ja -myymälä). Lisäksi kunnat järjestävät ruokapalvelut lakisääteisesti opetus- sekä sosiaali- ja
terveystoimen asiakkailleen, yhteensä noin miljoonalle kansalaiselle. Muut julkiset ja yksityiset ruokapalvelut tukevat
PTH:n toteuttamista. Normaaliaikana palveluiden kirjo on suuri ja monipuolinen, kun taas erilaisissa häiriötilanteissa joidenkin palveluiden toteuttaminen voi vaikeutua. Niin julkiset kuin
yksityisetkin ruokapalvelut hankkivat raaka-aineensa pääasiassa foodservice-tukkukaupoista (jäljempänä FS-tukkukaupat), jotka ovat toinen PT-kaupan pääsuunnista vähittäiskaupan ohella. Lisäksi ruokapalveluille toimitetaan merkittävässä määrin ruoanvalmistuksen raaka-aineita elintarviketeollisuuden suoratoimituksina sekä osittain tuontina.
Päivittäistavarahuollon tulee toimia kaikissa oloissa – niin normaaliaikana kuin vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
(mm. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
1048/2018; TEM 2018). Yksi keskeisimmistä uhkista, joista
voisi aiheutua vakavia häiriötilanteita Suomessa, on sähkönsaannin häiriintyminen (Turvallisuuskomitea 2017; Minkkinen,
Aufferman & Saarimaa 2017). Sähkökatkojen vaikutukset heijastuisivat PT-kaupassa välittömästi myös maksujärjestelmiin
ja sitä kautta liiketoiminnan jatkuvuuden haasteisiin.
Tarve tarkastella PTH:n vakaviin häiriötilanteisiin varautumisen nykytilaa, sekä kehittää sitä, on tunnistettu huoltovarmuusorganisaatiossa (jäljempänä HVO) sekä työ- ja elinkeinoministeriössä (jäljempänä TEM), jonka hallinnonalaan päivittäis-

tavarahuollon koordinointivastuu valtioneuvostotasolla säädetysti kuuluu, yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön
kanssa. Koska markkinat ovat avainasemassa päivittäistavarahuollon toteutumiselle myös häiriötilanteissa, varautumisen
kehittämisen tulee tapahtua elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyönä, kokonaisuudenturvallisuuden mallin mukaan
(mm. Keskinen ym. 2017; Turvallisuuskomitea 2017). Viranomaiset voivat osaltaan kehittää markkinoilla toimivien yritysten toimintaedellytyksiä ja yritykset omaa häiriötilanteisiin
varautumistaan ja jatkuvuudenhallintaansa. Kansallinen huoltovarmuustoiminta tehdään kokonaisturvallisuuden mallin
mukaan yhteistyössä viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken, unohtamatta järjestöjen ja kansalaisten merkitystä (Aaltola ym. 2016; Turvallisuuskomitea 2017).
Kauppa- ja jakelupooli (jäljempänä KJP) teki alkuvuodesta 2017
Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) esityksen, että PTH-varautumista kehitetään kaksivuotisen, HVK:n rahoittaman, Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) vetämän projektin muodossa. HVK hyväksyi esityksen ja 17.3.2020 laaditun, alustavan projektisuunnitelman. Alustavassa projektisuunnitelmassa tarkasteltiin päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektin (jäljempänä PTH-projekti tai projekti) tarvetta, taustoja, tavoitteita,
resursseja ja toteutussuunnitelmia. Projektia suunniteltaessa
yrityksistä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK (jäljempänä SOK), Kesko Oyj (jäljempänä Kesko) ja Lidl Suomi Ky (jäljempänä Lidl) sitoutuivat osallistumaan projektiin. Muut projektiorganisaatioon pyydettävät tahot määriteltiin projektin
alettua. Projektiin osallistuivat varsinaisesti projektiorganisaatiossa - ohjausryhmässä ja/tai projektiryhmässä - HVK, HVO
(Elintarviketeollisuusliittoon raportoiva valmiuspäällikkö), PTY,
SOK, Kesko, Lidl, TEM ja Puolustusvoimat. Projektin aikana yhteistyötä tehtiin lukuisten eri tahojen kanssa niin elinkeinoelämästä kuin järjestö- ja viranomaistoimijoistakin. Projektissa yhdistyivät useiden eri alojen tiedot ja osaaminen.
Ensimmäinen konkreettinen vaihe projektissa oli projektipäällikön rekrytoiminen PTY:n palvelukseen, osaksi huoltovarmuusorganisaatiota kahden vuoden määräajaksi projektia vetämään. Projektipäälliköksi valittiin Lauri Kulonen ja projektin
toteutusajankohdaksi määrittyi 14.8.2017 – loppuvuosi 2019.
Kilpailulainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi PT-kaupan alalla
toimivien yritysten yhteistoiminnan muodostumiseen - myös
huoltovarmuuteen liittyvissä asioissa. HVK laati syksyllä 2017
kilpailulainsäädännön noudattamisesta ohjeen poolitoimijoille. Kilpailulainsäädännön noudattaminen oli projektin toteuttamisen lähtökohta ja siksi yksi projektipäällikön tärkeimmistä rooleista HVO:n jäsenenä oli toimia yhteyshenkilönä yritysten ja viranomaisten välillä. Luottamukselliset tiedot käsiteltiin
vain projektipäällikön ja kulloinkin tarkastelun kohteena ole-

van yrityksen kesken ja yhteisesti käsiteltiin vain aiheita sillä
tarkkuudella, kuin oli tarpeen ja sallittua. Näin projektin aikana voitiin tarkastella tietoja, joita olisi kilpailulainsäädännön
asettamien rajoitusten vuoksi mahdotonta käsitellä yhteistyössä kilpailijoiden kesken. Projektiraportista laadittiin eri
kohderyhmille eri versiot tietoaineiston turvaluokittelutarpeiden ja kilpailu- sekä tietosuojasäädösten asettamien tietojenkäsittelyrajoitteiden mukaisesti.
Tässä raportissa kuvataan projektia sekä sen tuloksia ja johtopäätöksiä. Raportin versiossa joitakin kohtia on esitetty yleisemmässä muodossa kuin muissa versioissa. Raportti rakentuu siten, että ensin johdannossa kuvataan projektin lähtökohdat, tavoitteet ja rajaukset, tehtävät sekä projektiorganisaatio. Johdannossa esitellään myös PT-kaupan toimialaa sekä tarkastellaan tutkimusaiheisiin liittyvää kirjallisuutta. Tulososioissa käsitellään projektissa tehtyjä havaintoja, haastatteluja, analyyseja ja kehittämistoimenpiteitä sekä esitetään
mahdollisia jatkotoimenpiteitä varautumisen kehittämiseksi.
Johtopäätöksissä pohditaan tulosten merkitystä ja sovellettavuutta. Tämä projekti ja sitä koskeva raportti on tehty ammatillisesta ja käytännön näkökulmasta ammattiyhteisön käyttöön ja voidaan määritellä vähintään OKM:n (2016) tarkoittamaksi ammatilliseksi julkaisuksi. Raportin tarkoituksena on
tarjota käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa raportin kohderyhmille. Tiedonhankkimismenetelmät on kuvattu raportin
HVO:lle ja viranomaisille suunnatuissa versioissa yksityiskohtaisuudella, jonka perusteella tietoa voitaisiin hyödyntää myös
varsinaisessa tieteellisessä tutkimuksessa. Loppuraportointi
viivästyi merkittävästi alun perin suunnitellusta. Projektisuunnitelmassa määriteltiin, että kukin projektin yrityksistä pilotoi
parhaita varautumiskäytäntöjä väh. yhdessä myymälässään.
Yhden yrityksen osalta se viivästyi useista eri syistä vuoden
2020 puolelle. Vuoden 2020 alussa alkoi Covid-19 pandemia
yhteiskunnassamme, joka sai aikaan sen, että loppuraportin
kirjoittaminen viivästyi vielä projektin varsinaisten toimenpiteiden toteutuksen jälkeen jopa vuodella.

1.1

Päivittäistavarahuollon
historiasta lyhyesti

Tässä projektissa käsiteltiin ennen kaikkea nykyhetkeen liittyviä uhkia, jotka liittyvät päivittäistavarakaupan jatkuvuudenhallintaan ja varautumisen sekä hahmoteltiin kehittämistoimenpiteitä varautumisen kehittämiseksi lyhyellä ja pitkällä
aikavälillä. Tämä varautumisen, jatkuvuudenhallinnan, turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmien tarkastelu toteutettiin projektissa pääasiassa pohjautuen talouteen ja johtamiseen sekä niiden tutkimuksesta johdettuihin tarkastelutapoihin. Turvallisuuden, kuten myös sen suunnitelmallisen hallinnan eli turvallisuusjohtamisen ja siihen liittyvien varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan, tarkastelua voidaan tehdä
mm. teknistieteellisestä, sosiologisesta ja psykologisesta näkökulmasta (Boholm ym. 2016). Projektissa turvallisuutta ja
siihen liittyviä muita keskeisiä käsitteitä pyrittiin tarkastelemaan sosio-teknisinä kokonaisuuksina (vrt. Reiman & Pietikäinen 2014).

PTH:n historiaa tarkastellaan projektiraportissa vain lyhyesti.
Päivittäistavarahuollon turvaaminen kuuluu huoltovarmuuden
tavoitteisiin ja on kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeää
(Turvallisuuskomitea 2017; TEM 2018), minkä vuoksi tässä
käsitellään ensin huoltovarmuuden historiaa.
Huoltovarmuuden kehittäminen on Suomessa alkanut
1910-luvulla ensimmäisen maailmansodan aiheuttamien elintarvikkeiden säännöstelytarpeiden seurauksena. Toiminnalla,
josta nykyisin käytetään nimitystä huoltovarmuustoimenpiteet, on 1900-luvun aikana ollut useita nimityksiä ja nimityksistä suoraan pääteltävissä olevia painotuksia. 1980-luvulla
lanseerattua huoltovarmuuden käsitettä edeltäviä nimityksiä
samasta asiasta ovat olleet sotatalous, puolustustalous ja kansanhuolto. Vuonna 1988 Valtioneuvosto julkaisi periaatepäätöksen huoltovarmuuden tavoitteista, jossa määriteltiin
1900-luvun aikana yhä tärkeämmäksi katsotun huoltovarmuustyön materiaalisia tavoitteita. Se oli samalla ensimmäinen säädös, jossa huoltovarmuudesta käytettiin sen nykyistä
nimitystä. HVK perustettiin vuonna 1993 koordinoimaan huoltovarmuuden kehittämistä Suomessa sitä varten erikseen perustetun huoltovarmuusrahaston mahdollistamana. Kaikissa
huoltovarmuuden tavoitepäätöksissä, joita on laadittu 1988
jälkeen vuosina 1995, 2002, 2008, 2013 sekä viimeisimmäksi
2018 (valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
1048/2018), on määritelty huoltovarmuuden tavoitteet ja toimien mitoitus, kuten se, miten pitkään valtion varmuusvarastoissa varastoituja raaka- ja polttoaineita tulee riittää vallitsevien uhkakuvien toteutuessakin. Tässä kappaleessa esitetty
lyhyt poiminta historiasta on laadittu HVK:n internetsivuihin
perustuen, jotka pohjautuvat 1996 julkaistuun dosentti Ilkka
Seppisen teokseen Ahdinkoajan varalle. (HVK 2018d.)
Päivittäistavarahuollon käsite liittyy keskeisesti elintarvikehuollon käsitteeseen ja sen tavoitteisiin kuuluvat elintarvikehuollon toimintaedellytysten ja päivittäistavaroiden saatavuuden turvaaminen (Sanastokeskus TSK 2017). PTH:n kehittäminen on ollut keskeinen osa huoltovarmuuden toimenpidevalikoimaa (HVK 2018d), mutta siihen 1900-luvun loppuun asti
kuuluneet suunnitelmat valtion harjoittamista elintarvikkeiden säännöstelytoimista eivät enää kuulu nykyisiin PTH:n varautumisen toimintatapoihin (TEM 2018). Nykymuotoinen KJP
perustettiin vuonna 2005 kehittämään PTH:n jakeluverkon- ja
järjestelmien toimivuutta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle (Turvallisuuskomitea 2015, 110). Fokuksessa, joka on vaikuttanut myös KJP:n rakenteeseen ja toimintaan, on ollut PTH-projektin ajankohtaan asti lähinnä PT-kaupan jakelun ja hankinnan jatkuvuudenhallinta. Poolit tukevat
toimialojensa huoltovarmuuden kannalta kriittisiä yrityksiä
niiden omaehtoisessa jatkuvuudenhallintatyössä sekä tarjoavat viranomaisille tietoa, jonka avulla ne voivat turvata yritysten toimintaedellytykset myös vakavissa häiriötilanteissa
ja poikkeusoloissa (Aaltola ym. 2016; TEM 2018). Viranomaiset pyrkivät turvaamaan markkinoiden toimintaedellytykset
kaikissa tilanteissa (TEM 2018; 2017).
Tarkasteltaessa keinoja, joilla markkinoiden toimintaedellytyksiä pyritään turvaamaan vakavimmissa häiriötilanteissa, ei
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voi välttyä mainitsemasta kuluttajasäännöstelyä. Voimassa
olevan valmiuslain (1552/2011) 32 §:ssä lukee vähittäiskaupan
säännöstelystä, että ”… poikkeusoloissa elinkeinonharjoittaja
saa luovuttaa väestön toimeentulolle välttämättömiä kulutushyödykkeitä kuluttajalle vain ostolupaa vastaan”. Tällaista ostolupakäytäntöä sovellettiin esimerkiksi toisen maailmansodan ajan Suomessa, jolloin eräitä yleisimmin käytettyjä ja kriittisimpiä ruoan- ja juomienvalmistuksen raaka-aineita säännösteltiin kansalaisille jaettavin ostokortein, joissa määriteltiin, miten paljon kotitalous sai ostaa tiettynä määräaikana eri
tuoteryhmiä, kuten sokeria, runsaasti sokeria sisältäviä hilloja,
maitotuotteita, lihatuotteita, kahvia sekä jauhoja (Rautavirta
2010, 96 - 103). Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen
säännöstely toimi kansanhuoltoministeriön ja kunnallisten kansanhuoltotoimikuntien ohjauksessa, mutta silloinkaan ei vältytty lukuisilta kansalaisten tyytymättömyydenosoituksilta säännöstelyjärjestelmää kohtaan (Rautavirta 2010, 99 - 100). PT-tuotenimikkeiden valikoima käsittää nykyisin jopa 25000 tuotetta
myymälätasolla (PTY 2018a). Tästä sekä muutoinkin yhteiskunnan kompleksisuuden ja globalisaation näkökulmasta markkinoiden toimintaedellytyksien edistäminen myös vakavissa häiriötilanteissa on ensisijaista kuluttajasäännöstelyyn nähden.
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Kotitalouksien omatoiminen varautuminen yhteiskunnan häiriötilanteisiin oli ennen yhteiskunnan voimakasta sähköistymistä, ja varsinkin maatalousyhteiskunnassa, jollainen Suomi
oli vielä muutama vuosikymmen sitten, nykyistä tasoa parempaa. Omavaraisuus ruoan raaka-aineissa oli mahdollista vähintään kylätasolla ja joskus jopa tilatasolla. 1960-luvulla viranomaiset alkoivat edistämään kotitalouksien omatoimista
varautumista markkinoimalla ajatusta nk. kotivarasta eli erityisesti hyvin säilyvien ruokatuotteiden koteihin varastoimisesta. Kuitenkin ensimmäisenä asiasta kampanjoi kansalaisille kotivaraesitteen avulla Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK:n edeltäjä Suomen Väestönsuojelujärjestö. Järjestö on
siitä alkaen toteuttanut omatoimisen varautumisen suunnittelua ja neuvontaa valtakunnallisesti Suomessa. (Rautavirta
2010, 164 - 174.) Vuodesta 2012 alkaen SPEK on vetänyt järjestökentän yhteistä kotitalouksien omatoimisen varautumisen
toimikuntaa, KOVA-toimikuntaa, joka toimii HVO:n poolien rinnalla elintarvikehuoltosektorissa ja tukee kotitalouksien varautumista ja edistää viestinnällään siihen liittyvien tietojen ja taitojen kehittämistä (SPEK 2018b). SPEK myös pitää yllä omatoimista varautumista käsittelevää internetsivustoa ”72 tuntia” ja
järjestää konseptiin liittyviä koulutuksia (SPEK 2018a).
Kotitalouksien omatoimisen varautuminen on edelleen tärkeä
osa yhteiskunnan ja kansalaisten kestävyyttä ja kykyä selvitä
kriiseistä. Nykyisinkin PTH-varautuminen ja 72 tuntia -konsepti tukevat toisiaan. (mm. Turvallisuuskomitea 2017.)

1.2

Kehittämisprojektin tavoitteet, 		
rajaukset ja tehtävät

Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektin, joka oli PTY:n ja HVO:n yhteishanke, tavoitteena oli edistää päivittäistavarahuollon toimintaedellytyksiä ja turvata kansalais-

ten välttämättömyyspalveluiden hankkiminen myös vakavan
häiriötilanteen aikana kehittämällä harvennettua myymäläverkostoa. Tarkoituksena oli, että projektissa tunnistettuja parhaita käytäntöjä ja laadittuja ohjeita voidaan soveltaa yrityksissä laajemminkin. Toisin sanoen projektin tarkoituksena oli
tuottaa lisäarvoa yrityksille, jotka siihen osallistuivat – vielä
nykyisinkin laajasti tehtävän huoltovarmuusyhteistyön lisäksi.
Myös muu HVO sekä PT-kaupan ala laajemmin voivat hyötyä
projektin tuloksista projektiraportin kautta. Aaltola ym. (2016,
120) painottavatkin, että pääosin yrityksille vapaaehtoisen
huoltovarmuustoiminnan tulee voida tarjota niille koettavissa
olevia hyötyjä. Tarkasteltaessa varautumisen nykytilaa yritysten kanssa pyrittiin samalla löytämään kehittämiskohteita varten soveltuvia, kustannustehokkaita hallinta- ja kehittämistoimenpiteitä. Muiden muassa Rantala ja Kivisaari (2014) sekä
Juvonen ym. (2014) korostavat riskienhallintatoimenpiteiden
hinnan merkitystä suhteessa vaikuttavuuteen, josta myös keskustellaan tämän raportin kirjallisuuskatsauksessa. Tämän tasapainon löytäminen soveltuvien kehittämistoimenpiteiden
etsimiseksi olikin yksi lähtökohta projektin onnistumiselle.
Projektisuunnitelman mukaisesti projektin toimenpiteet kohdistettiin pääasiassa PT-kaupassa vähittäiskaupan myymäläverkostoon. Projektissa tarkasteltiin siinä mukana olevien yritysten, SOK:n, Keskon ja Lidlin myymäläverkostojen varautumista. FS-tukkukauppaan liittyen projektissa lähinnä jatkettiin
HVK:n toukokuussa 2017 julkaiseman kuntien PTH-varautumisoppaan (HVK 2017) jalkauttamista kuntien ruokapalveluihin sekä edistettiin varautumisen kehittämistoimia foodservice-tukkukauppojen kanssa. Projektisuunnitelman mukaan
erityyppisistä häiriötilanteista (ks. mm. Turvallisuuskomitea
2017) projektissa päätettiin keskittyä tarkastelemaan laajojen
sähkökatkosten sekä ICT- ja maksujärjestelmähäiriöiden vaikutuksia ja niihin varautumisen nykytilaa ja kehittämistä. Projektin aikana tehtiin alla listattujen pääasiallisten tehtävien
lisäksi yksittäisiä muita, lyhyitä selvityksiä, kuten tarkasteltiin
sitä, onko KJP:n toiminnan fokusoituminen tarkoituksenmukainen ja onko sen rakenne sellainen, että fokusalueita kyetään kehittämään suunnitelmien mukaisesti.
Tehtävät projektissa
1.

Varautumisen nykytilan selvittäminen PT-kaupan myymälöissä

2.

Parhaiden varautumiskäytäntöjen tunnistaminen

3.

Vakavassa häiriötilanteessa kansalaisten välttämättömyyspalveluiden hankkimisen turvaamiseksi riittävän
myymäläverkoston selvittäminen

4.

Parhaiden varautumiskäytäntöjen pilotointi kolmen eri
kaupan keskusliikkeen (S-ryhmä, Kesko ja Lidl) myymälöissä eri puolilla maata

5.

Päivittäistavarahuollon varautumisoppaan jalkauttamisen jatkaminen kuntien ruokapalveluihin sekä varautumisen kehittämistoimien edistäminen foodservice
-tukkukauppojen kanssa

6.

Loppuraportointi ja kouluttaminen

1.3

Resurssit

Projektin resurssit määriteltiin rahoituksen osalta alustavassa
projektisuunnitelmassa, joka laadittiin ennen projektipäällikön
rekrytointia. Lisäksi henkilöresursseista sovittiin siinä yhteydessä, että kolme yritystä SOK, Kesko ja Lidl allokoivat projektityöhön erikseen sovittavien asiantuntijoidensa työaikaa. Yritykset
myös sitoutuivat kukin projektin aikana suunniteltavien kehittämistoimenpiteiden pilotointiin vähintään yhdessä PT-myymälässään.

1.3.1 Projektiorganisaatio
Projektille rekrytoitiin täysipäiväinen projektipäällikkö muiden osallistujien projektiorganisaatiossa toimiessa oman toimen ohella. Projektille muodostettiin ohjaus- ja projektiryhmät. Ohjausryhmän tehtävänä oli päättää projektin edellyttämistä linjauksista ja edistää projektin toteuttamismahdollisuuksia sidosryhmäorganisaatioissa. Projektiryhmä muodostettiin projektissa tehtävien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi projektipäällikön kanssa.

1.3.2 Materiaaliset resurssit
HVK toimi projektin rahoittajana. Projektin budjetti käytettiin
pääasiassa projektipäällikön palkka-, matkustus-, neuvotteluja toimistokuluihin.

1.4

Päivittäistavarakaupan
toimialan kuvaus

Tässä osiossa tarkastellaan PT-kaupan toimialaa, tuotevalikoimia ja myymälätyyppejä. Tarkastelussa on käytetty lähteenä
pääasiassa PTY:n internetsivuja (PTY 2018a; 2020).
PT-kauppa vastaa elintarvikkeiden ja jokapäiväisten kulutustavaroiden tarjonnasta. Tavaratalo- ja hypermarketkauppa tarjoaa lisäksi käyttötavaroita, kuten vaatteita, kosmetiikkaa sekä kodin ja vapaa-ajan tuotteita. Foodservice-tukkukauppa vastaa vähittäiskaupan ulkopuolisesta
tavaranvälityksestä. Sen suuria asiakasryhmiä ovat hotellit,
kahvilat ja ravintolat sekä julkishallinnon laitokset kuten
päiväkodit, koulut, vanhustenhuolto ja sairaalat. Suomessa
on noin 16 143 ammattikeittiötä (2020) eli HoReCa-toimipaikkaa (lyhenne tulee sanoista Hotels, Restaurants ja Catering), jotka tarjoavat asiakkailleen vuosittain noin 749
miljoonaa ateriaa. Niiden raaka-aineista suurin osa hankitaan foodservice-tukkukaupoista.
PTY ja sen jäsenyrityksiä on mukana Suomen huoltovarmuustoiminnassa, poolitoiminnassa (KJP), joka turvaa elintarvike- ja päivittäistavarahuoltoa erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, yhteistyössä elintarvikehuoltosektorin kahden muun poolin, alkutuotanto- ja elintarviketeollisuuspoolin kanssa. Tässä raportissa esitetty PTH-projekti kuuluu KJP:n vuosien 2017 - 2020 toimintasuunnitelmien toimenpiteisiin.
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PT-kauppa ja FS-tukkukauppa työllistävät suoraan ja välillisesti noin 80 000 henkilöä ja investoivat joka vuosi kotimaahan
suorina investointeina noin 600 miljoonaa euroa. Vuonna
2019, kuten useita vuosia peräkkäin aiemminkin, suomalaiset
ovat arvioineet päivittäistavarakaupan yksityisen sektorin vastuullisimmaksi toimialaksi. Kauppa on vastuullinen toimija,
joka panostaa paljon myös mm. elintarvikkeiden turvallisuuteen, ympäristöystävällisen toiminnan kehittämiseen, korkeaan palvelutasoon sekä koko maan kattavien lähipalveluiden ja asuttavuuden säilymiseen.
Seuraavassa esitellään PT-kaupan tuotevalikoimia ja hankintaa
koskevat perusasiat vähittäiskaupassa. Sen jälkeen kuvataan
PT-kaupan myymälätyyppejä ja -määriä. FS-tukkukaupan valikoimaa ja myymälöitä ei käsitellä tässä yhteydessä. FS-tukkukaupan tilaus- ja noutotukuissa asioivat kuluttaja-asiakkaiden sijaan yritykset.

1.4.1 Tuotevalikoimat
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Päivittäistavarakaupan vähittäiskaupan myymälöiden valikoimien tulee vastata kuluttajien tarpeita sekä asiakkaiden ketjuun kohdistamia odotuksia. Myymälän tarjoama
kokonaisvalikoima muodostuu ketjun perusvalikoimasta
sekä myymäläkohtaisesta, täydentävästä tuotevalikoimasta. Kaikki tuotteet eivät ole kovin suuria myynniltään, mutta niillä voi olla suuri merkitys tärkeille asiakasryhmille.
Valikoimien koko vaihtelee pienten myymälöiden noin 2 000

tuotteesta suurimpien hypermarkettien noin 25 000 tuotteeseen.
Kaupan ketjut ja hankittavat tuotteet ovat erilaisia. Siksi
myös hankintapäätösten prosessi voi vaihdella yrityksestä
ja tuoteryhmästä riippuen. Suomessa päivittäistavarakaupan hankinnat tehdään pääasiassa neljän eri toimitusketjun kautta. Näitä ovat Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Kesko Oyj, Lidl Suomi Ky ja Tokmanni Oy. Lisäksi
hankintoja tehdään kansainvälisten hankintayhtiöiden
kautta. Tavaranhankintaan ja myymäläkohtaisten valikoimien muodostamiseen osallistuvat hankintayhtiön lisäksi
yrityksestä riippuen myös kauppiaat, myymäläpäälliköt ja
ketjujohto.

1.4.2 Myymälätyypit
Tässä projektissa on tarkasteltu myymälätyypeistä eniten hypermarketteja ja suuria supermarketteja. Alla kuvataan lisäksi selvyyden vuoksi myymälätyypeistä tavaratalo ja valintamyymälä ja muu lähikauppa. Myymälöiden lukumäärät esitetään taulukossa 2. Projektin aikana myymälämääränä on käytetty karkeata lukua 2800 sekä 3 000 kpl. Myymälämäärien
tilastointia muutettiin alalla projektin aikana.
Myymälöiden myyntipinta-alaan lasketaan tilat, joissa myyntitoimintaa harjoitetaan. Myyntipinta-ala lasketaan myymälän seinien mukaisesti, jolloin siihen kuuluvat palvelutiskit ja

Myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan vuonna 2019
Myymälätyyppi

Myyntipinta-ala/Määritelmä

Hypermarketit

Citymarket, Prisma ja Minimani

154

Tavaratalot

≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä alle 2/3)

87

Supermarketit, isot

≥ 1 000 m2 (päivittäistavaroiden osuus myynnistä yli 2/3)

699

Supermarketit, pienet

2

400 - 999 m

483

Valintamyymälät, isot

200 - 399 m2

836

Valintamyymälät, pienet

100 - 199 m2

293

Pienmyymälät

< 100 m

237

2

Yhteensä 1.1.2020

Erikoismyymälät

745

Kauppahallit/suoramyyntihallit

29

Halpahintamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa

353

Huoltoasemamyymälät, osa päivittäistavaravalikoimaa

591

Yhteensä 1.1.2020

4 507

Myymäläautot ja -veneet

11

Lopettaneet

202

Taulukko 2. Myymälöiden lukumäärä myymälätyypin mukaan vuonna 2019 (Nielsen Päivittäistavaramyymälärekisteri).

niiden takana oleva tila. Siihen ei lueta kassalinjan takaista
aluetta tai tuulikaappia, eikä alueita, joihin vain henkilökunnalla on pääsy, kuten sosiaali-, säilytys- ja varastotiloja.

Hypermarket
Hypermarket on monen alan tavaroita myyvä pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva vähittäismyymälä, jonka myyntipinta-ala on yli 2 500 m² (keskimäärin 7 000 m²). Elintarvikkeiden osuus on vähemmän kuin puolet kokonaispinta-alasta, mutta myynnin painopiste on päivittäistavaroissa.
Hypermarket voi sijaita kaupungin keskustassa, sen tuntumassa, kauppakeskuksessa tai muualla liikenteellisesti hyvin
saavutettavissa paikoissa.

Supermarket ja market
Supermarket on pääosin itsepalveluperiaatteella toimiva päivittäistavaramyymälä, jonka myyntipinta-ala on vähintään
400 m² ja jossa elintarvikkeiden osuus on yli puolet myyntipinta-alasta. Toimialan käytännön tilastoinnissa supermarketmyymälät jaetaan pinta-alaltaan suuriin eli yli 1 000 m² ja
pieniin eli 400 - 1 000 m² supermarketteihin, joita kutsutaan
myös yleisesti marketeiksi.

Tavaratalo
Tavaratalo on monen alan tavaroita myyvä vähittäismyymälä,
jonka myyntipinta-ala on vähintään 2 500 m². Tavaratalossa
minkään tuoteryhmän osuus myyntipinta-alasta ei ylitä puolta kokonaismyyntipinta-alasta. Osastot vastaavat alan erikoisliikkeiden valikoimia. Tavaratalossa on korkea palveluaste ja
kassat sijaitsevat osastoilla. Tavaratalo voi sijaita esimerkiksi
kaupungin keskustassa tai muualla sijaitsevassa kauppakeskuksessa. Niin kutsutut halpahallit ovat usein joko tavarataloja tai hypermarketteja.

Valintamyymälät ja muut lähikaupat
Lähikauppa on kuluttajia lähellä oleva ja helposti myös jalan
saavutettavissa oleva, asuinalueella sijaitseva päivittäistavaramyymälä. Useimmin lähikaupaksi tilastoidaan pinta-alaltaan alle 400 m² olevat valintamyymälät. Isot valintamyymälät ovat pinta-alaltaan 200 - 399 m² ja pienet valintamyymälät 100 - 199 m². Asutuskeskuksissa supermarketit toimivat
usein samalla lähikauppoina. Lähikauppa on myös kyläkauppa, joka määritetään kyläkaupan investointitukea varten haja-asutusalueella tai pienissä taajamissa sijaitsevaksi päivittäistavaramyymäläksi, jonka pinta-ala on alle 400 m² ja vuosimyynti alle kaksi miljoonaa euroa.

1.5

Kirjallisuuskatsaus

Seuraavassa kuvataan projektin toteutuksen ja projektiraportin kannalta keskeiset käsitteet ja keskustellaan niistä lähdeaineiston valossa. Projektin aiheella, varautumisella on selkeä
yhteys useisiin aloihin ja ilmiöihin, mikä lisää keskeisten käsit-

teiden avaamisen tärkeyttä. Mikäli käsitteitä ei käytetä täsmällisesti, voi projektin tulosten sovellettavuus ja kokemus
tulosten luotettavuudesta nähdäkseni kärsiä. Varautuminen
tarkoittaa Kotimaisten kielten keskuksen (2018) mukaan valmistautumista jonkin varalta. Huoltovarmuuden ja tämän projektin yhteydessä varautumisesta keskusteltaessa viitataan
valmistautumiseen häiriötilanteiden varalle.
Päivittäistavarahuolto on Sanastokeskus TSK:n vuonna 2017
julkaiseman Kokonaisturvallisuuden sanaston mukaan ”toimintaa, joka on osa elintarvikehuoltoa turvaavaa järjestelmää
ja jonka ensisijaisena tavoitteena on turvata väestön hyvinvoinnin kannalta tärkeiden päivittäistavaroiden saatavuus ja
joukkoruokailun toimintaedellytykset”. Määritelmä viittaa päivittäistavaroiden saatavuuden lisäksi joukkoruokailun toimintaedellytyksien turvaamiseen. Tässä projektiraportissa käytetään joukkoruokailu -termin sijasta tämän synonyymiä ruokapalvelut, jota käytetään nykyään usein esimerkiksi kuntien
kontekstissa kyseisestä toimialasta. Päivittäistavarat määritellään samassa lähteessä (Sanastokeskus TSK 2017) seuraavasti: ”Päivittäistavaroita ovat elintarvikkeet, hygieniatuotteet ja
muut sellaiset tuotteet, joita ihmiset hankkivat päivittäiseen
käyttöönsä”. Tässä raportissa päivittäistavaroiden käsitteellä
tarkoitetaan päivittäin tarvittavia elintarvikkeita, hygieniatuotteita ja muita välttämättömiä käyttötavaroita. Tämä muutos
päivittäistavara -termin määritelmään on otettu käyttöön siitä syystä, että ”muut sellaiset tuotteet, joita ihmiset hankkivat
päivittäiseen käyttöönsä” kuuluvat PT-kaupan alalla käytetyssä ammattikielessä yleensä tuoteryhmään käyttötavarat (PTY
2018a). Kansalaisten osuutta PTH-varautumisessa eli kotitalouksien omatoimista varautumista, 72 tuntia -konseptia
(SPEK 2018b), on käsitelty tämän raportin aiemmassa, historiaa käsittelevässä kohdassa.
Laissa huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992) huoltovarmuus määritellään väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömien taloudellisten toimintojen ja niihin liittyvien teknisten järjestelmien
turvaamiseksi poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien
vakavien häiriöiden varalta. Koska markkinat eivät riitä ylläpitämään edellä mainittuja yhteiskunnan tärkeitä toimintoja
vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, tarvitaan toimenpiteitä, joilla niihin vaikutetaan eli huoltovarmuustoimenpiteitä (HVK 2018c). Huoltovarmuustoimenpiteitä toteutetaan
huoltovarmuusorganisaatiossa (HVO), joka on talouselämän
ja hallinnon eri alojen sekä toimialajärjestöjen yhteistyöverkosto (Sanastokeskus TSK 2017). PTH on tärkeä osa huoltovarmuutta
Huoltovarmuuden lähikäsitteisiin kuuluu resilienssi, jolla tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä turvallisuuden ja riskienhallinnan viitekehyksessä organisaation tai kokonaisen yhteiskunnan materiaalista varautumista häiriötilanteisiin, kykyä ja
osaamista riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen häiriötilanteissa sekä kykyä toipua niiden aiheuttamista haitallisista vaikutuksista (mm. Paton & Johnson 2001; Juntunen
2014; Aaltola ym. 2016). Aaltola ym. (2016) pohtivat myös,
olisiko suomalaisessa huoltovarmuuskeskustelussa hyvä siir-
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tyä käyttämään huoltovarmuus -käsitteen sijasta resilienssin
käsitettä. Toistaiseksi kuitenkin Suomessa yleisesti käytetyin
nimi tämän käsitteen subtanssille on huoltovarmuus resilienssin sijaan (Aaltola ym. 2016; Juntunen 2014), minkä vuoksi
tässä raportissa tarkastellaan substanssia pääasiassa huoltovarmuuden käsitettä soveltamalla. Myös kokonaisturvallisuudella on samantyyppinen merkitys sen tarkoittaessa konseptia, jolla viranomaiset, elinkeinoelämä ja kolmas sektori yhteistyössä kehittävät varautumista yhteiskunnan kannalta keskeisten toimintojen ylläpitämiseen kaikissa oloissa, mukaan
lukien vakavissa häiriötilanteissa ja valmiuslain (1552/2011)
tarkoittamissa poikkeusoloissa (Keskinen ym. 2017, 125, 128;
Turvallisuuskomitea 2017).
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Riskin käsitettä on mahdollista lähestyä useista eri näkökulmista, eri tieteenalojen lähtökohdista (Aven 2011). Keskusteltaessa riskistä on nähdäkseni hyvä määritellä siihen läheisesti liittyvä termi uhka, joka Kotimaisten kielten keskuksen
(2018) mukaan tarkoittaa mahdollisesti toteutuvaa, vahingollista seikkaa tai tapahtumaa. Tapahtumia voi olla seurauksiltaan negatiivisten lisäksi myös positiivisia eli mahdollisuuksia
sekä niiden yhdistelmiä (Hiles 2010, 36). Ennakoitu uhka merkitsee riskiä (Boholm ym. 2016), kun taas positiivinen tapahtuma voi merkitä voiton mahdollisuutta – mihin viitataan erityisesti talouden kontekstissa riskejä käsiteltäessä (Kuusela
ym. 2005). Erityisesti vahinkoriskejä tarkasteltaessa, mutta
yleensä myös puhekielessä, riski viittaa ei-toivotun tapahtuman, uhkan toteutumisen mahdollisuuteen (Boholm ym.
2016).
Riski-termillä voidaan viitata eri yhteyksissä myös muiden
muassa tapahtuman syihin, toteutumistodennäköisyyteen ja
toteutumisen seurauksiin (Boholm ym. 2016). Koskinen (2018,
13-15) tarkastelee erityisesti taloudessa sovellettavia riskimitan laskentakaavoja, joiden avulla tappioiden suuruutta voidaan arvioida kvantitatiivisesti ja sitä kautta arvioida taloudellisen riskin suuruutta mahdollisimman objektiivisesti. Tässä
raportissa riskin käsitteellä viitataan pääasiassa ei-toivotun
tapahtuman mahdollisuuteen eli uhkaan, eikä käsitellä tarkasti taloudellisten riskien todennäköisyyksiä. Riskin suuruuteen
vaikuttavat sen aiheuttava olosuhde tai ilmiö, riskin toteutumisen todennäköisyys ja ennakoitujen seurausten vakavuus
– jälkimmäisten kahden tekijän määrittelyn tapahtuessa
useimmiten kvantitatiivisella asteikolla (Koskinen 2018). Vakuutuskielessä riskille on useita erilaisia nimityksiä, joita käytetään eri asiayhteyksissä, kuten vastuuvaara, vastuunvaara,
vastuu tai muiden alojen tapaan riski (Rantala & Kivisaari
2014, 61 -62).
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa luokitella riskejä (Rantala &
Kivisaari 2014, 65). Riskejä voidaan Hilesin (2010, 39 - 40) mukaan luokitella esimerkiksi seuraaviin kategorioihin: luonnonmullistukset (natural hazards), ihmisen aiheuttamat (man-made hazards), taloudelliset riskit (financial risks), operatiiviset
riskit (operational risks), strategiset riskit (strategic risks), tietoriskit (information risks) ja compliance-riskit (compliance
riskit, kuten yritykselle lain tai sopimuksen rikkomuksesta aiheutuvat riskit). Rantalan ja Kivisaaren (2014, 65) mukaan va-

kuutuskontekstissa riskit luokitellaan useimmiten staattisiin,
joihin useimmat vahinkoriskit kuuluvat ja jotka säilyvät niiden
ilmenemisestä alkaen suhteellisen muuttumattomina ja ovat
sen vuoksi vakuutuskelpoisia sekä suhdanteiden ja olosuhteiden mukaan helposti muuttuviin, dynaamisiin riskeihin, jotka
eivät yleensä ole vakuutuskelpoisia.
Riskienhallinnalla tarkoitetaan tässä raportissa Suomisen
(2000) määritelmiä soveltaen toimenpiteitä, joilla organisaatiossa pyritään saavuttamaan tavoiteltu toiminnan tavoitteiden ja turvallisuuden taso eli hallitsemaan riskien aiheuttamaa epävarmuutta sekä taloudellisten että vahinkoriskien
näkökulmista. Hiles (2010) sekä ISO (2009) korostavat, että
yrityksen riskienhallinta on strateginen prosessi, jolla voidaan
saada lisää varmuutta yrityksen tavoitteiden toteuttamiseksi
ja sen ohjaaminen on erityisesti ylimmän johdon käsissä. Riskienhallinta muodostuu toistuvista vaiheista, jotka ovat riskien tunnistaminen ja seuranta, riskien suuruuden ja yhteisvaikutuksien arvioiminen ja riskien rajaaminen, niiltä suojautuminen tai riskien siirto (Koskinen 2018, 22; Rantala & Kivisaari 2014, 93 - 95). Riskienhallinnan tulee ulottua läpi organisaation, kaikilla tasoilla tapahtuvaan toimintaan (mm. Hiles 2010;
Juvonen ym. 2014).
Riskien tunnistamiseen, jota voidaan pitää riskienhallinnan
tärkeimpänä vaiheena, käytetään eri menetelmiä ja niille on
ominaista, että ne sisältävät erilaisia listoja kysymyksistä ja
asiasanoista, joiden avulla riskit tunnistetaan (Juvonen ym.
2014, 18 – 19). Menetelmät vaihtelevat yrityksittäin ja toimialoittain, mutta pääasia on, että riski tunnistetaan luotettavasti ja säännöllisesti (Viner 2010, 110 – 112; Torabi, Giahi &
Sahebjamnia 2016, 202). Riskit tulee tunnistaa kaikkiin yrityksen toimintoihin liittyen (Rantala & Kivisaari 2014, 95), unohtamatta tytäryhtiöitä (Juvonen ym. 2014, 16). Riskien tunnistamisen yhteydessä tarkastellaan myös niiden syitä (Juvonen
ym. 2014, 20). Riskejä voidaan tunnistaa haavoittuvuusanalyysillä, hazop-riskienarvioinnilla (poikkeamatarkastelu) tai
vikapuuanalyysillä (Juvonen ym. 2014, 19) ja muita menetelmiä ovat esimerkiksi potentiaalisten ongelmien analyysi, toimintovirheanalyysi, työn turvallisuusanalyysi, vaarallisten skenaarioiden analyysi (Riskienhallintayhdistys 2013). Haavoittuvuusanalyysiä käytetään erilaisten organisaatioiden riskien
tunnistamiseen karkealla tasolla, kun taas poikkeamatarkastelu ja vikapuuanalyysi soveltuvat paremmin prosessien ja
teknisten järjestelmien aiheuttamien riskien tunnistamiseen
(Juvonen ym. 2014, 19). Potentiaalisten ongelmien analyysi
on haavoittuvuusanalyysin tapaan tarkoitettu tunnistamaan
suurempien kokonaisuuksien sisältämiä riskejä asiasanoja aivoriihityöskentelyssä käyttämällä (Riskienhallintayhdistys
2013).
Riskienhallinnan yhteydessä on tärkeää tiedostaa epävarmuus, joka sisältyy riskien kontekstin käsittelyyn. Kattavasta
ja pitkälle kehitetystä riskienhallintamallista huolimatta yrityksen toimintaan voi kohdistua riskejä, joita ei ole etukäteen
tunnistettu ja jotka ilmenevät vasta useiden osatekijöiden vaikuttaessa yhtä aikaa toimintaympäristössä (ISO 2009). Kuitenkin riskienhallintamallien kehittämistä ja siihen investoimista

tukee käänteisesti esitetty kysymys, miten paljon ja minkä suuruisia riskejä toteutuisikaan, ellei yrityksellä olisi käytössä toimivaa riskienhallintamallia? Riskienhallinnan yksi fundamentaalinen tarkoitus on lisätä tilanteen tietoista hallintaa ja näin
ollen vähentää epävarmuutta. (Juvonen ym. 2014; ISO 2009.)
Tämän raportin menetelmät -osiossa kuvataan projektissa tehtyyn varautumisen nykytila-analyysiin liittyvää riskien tunnistamista. Se toteutettiin Suomen riskienhallintayhdistyksen
(2013) PK-RH -sivuston aineistoa soveltamalla ja osittain täydentämällä. Seuraavana esitetty Suomen riskienhallintayhdistyksen (2013) riskien luokittelu on nähdäkseni tarkoituksenmukainen projektissa toteutettavaan riskien tunnistamiseen:
liikeriskit, henkilöriskit, sopimus- ja vastuuriskit, tietoriskit,
tuoteriskit, ympäristöriskit, projektiriskit, keskeytysriskit, rikosriskit sekä paloriskit.
Kun riskit on tunnistettu, niistä kullekin määritellään riskienarviointiryhmässä toteutumistodennäköisyys asteikolla, jota on
sovittu käytettävän sekä toteutumisen mahdolliset seuraukset, suurimman mahdollisen vahingon mukaan (Estimated
Maximum Lost = EML) (mm. Torabi ym. 2016, 206 - 207; Hiles
2010, 90; Juvonen ym. 2014, 20). Seurauksia ja todennäköisyyttä voidaan arvioida joko yleisillä riskimatriiseilla (mm. Riskienhallintayhdistys 2013; ks. esimerkki siitä sovelletusta matriisista taulukossa 6) tai organisaation sisäisten asiantuntijoiden laatimien EML-kustannusarvioiden mukaan tai niistä molempia hyödyntämällä (Charters 2010, 160 - 164). On kuitenkin tärkeää huomioida, että suorien kustannusten lisäksi riskien toteutuminen voi vaikuttaa haitallisesti yrityksen maineeseen tai ympäristöön (mm. Boholm ym. 2014). Hiles (2010,

91) esittää havainnollisella kuviolla operatiivisten riskien hallintamallin, jossa kuvataan soveltuvat riskienhallintatoimenpiteet sekä riskin todennäköisyys ja seuraukset (ks. kuvio 1),
jossa mahdollisimman suuri osa riskeistä pyritään esittämään
taloudellisten seurausten muodossa. Taloudellisten seurausten lisäksi on huomioitava ja arvioitava myös sellaiset seuraukset, joita ei voida yleensä mitata rahassa (ISO 2009).
Riskienhallintaan on useita keinoja. Periaatteena on, että riskien vakavuuden ja merkityksen yrityksen tai organisaation
toiminnalle arvioinnin jälkeen päätetään sovellettavista hallintakeinoista, joita ovat riskien välttäminen, pienentäminen,
jakaminen ja siirtäminen sekä omalla vastuulla pitäminen.
Välttäminen merkitsee, että toimenpidettä, joka aiheuttaa riskiä, ei toteuteta lainkaan. Riskien siirtämisen käytetyin ilmentymä ovat vakuutukset. (Juvonen ym. 2014, 23 - 28; Viner
2011, 111 - 113; McMurray 2018, 188 - 189; ISO 2009.) Vahingontorjunta on myös tärkeä riskienhallintakeino, joka onnistuessaan pienentää riskiä jo ennen kuin sitä on arvioitukaan (Rantala & Kivisaari 2014, 92). Vakuutuksenantajien intresseissä on vakuutusehdoissa vakuutuksenottajilta edellytettyjen vahingontorjuntatoimien lisäksi tukea heitä riskienhallinta- ja vahingontorjuntatyössä, jotta vahinkoja ei syntyisi
(Rantala & Kivisaari 2014, 92 - 95).
Riskienhallintakeinojen valinta tehdään aina ihmisten turvallisuuden etusijalle asettamisen lisäksi kustannukset huomioiden. Perusperiaatteena on, että jos riskiä ei voida torjua tai
välttää, arvioidaan sen toteutumisen aiheuttama taloudellinen ja muu vahinko ja valitaan ja mitoitetaan hallintatoimiin
panostus siihen suhteuttamalla – pyrkien optimaaliseen ris-
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kitason ja kustannuksen suhteeseen. (Juvonen ym. 2014, 24.)
Yritykset päättävät riskienhallintakeinoista niiden kustannusarviot huomioiden, pohjautuen yritysten hallitusten ja ylimmän johdon asettamiin riskinottohalun ja riskinkantokyvyn
rajoihin. ISO 31000 -standardissa riskinottohalulla tarkoitetaan, miten paljon ja minkä tyyppisiä riskejä yritys on valmis
ottamaan ja riskinkantokyvyllä sitä, miten paljon se on valmis
itse kantamaan eritasoisia riskejä. (ISO 2009.) Riskien taloudellisen arvioinnin kannalta on keskeistä, että huomioidaan
myös riskien yhteisvaikutukset, eikä vain osaoptimoida yksittäisien riskien hallintakeinoja (Juvonen ym. 2014, 10). Vakuutusten määrittämiseksi vahinkoja estimoidaan laskennallisesti, hyödyntäen laajaa vahinkohistoriatietoa, mikä on tarkempaa kuin perinteisillä riskimatriiseilla (Rantala & Kivisaari
2014, 62 – 69). Alla esitetään kuviossa 2 Rantalan ja Kivisaaren
(2014, 93) mukaisesti yksinkertaisen piirroksen avulla riskienhallinnan kokonaiskustannusten optimointimalli, jossa vahinkomenojen ja hallintakustannuksien summalle etsitään minimiarvoa, jossa vahinkoja saadaan merkittävästi vähennettyä,
mutta hallintakustannukset pysyvät kohtuullisina.

Kustannus
yhteensä

Kustannukset
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Keskeytysvakuutus korvaa vakuutuksenottajalle tämän käyttöomaisuudelle aiheutuneen omaisuusvahingon perusteella
yleensä yrityksen henkilöstökulut keskeytysajalta. Keskeytysvakuutuksella voi näin ollen kattaa merkittävän osan omaisuuden kohtaaman vahingon aiheuttaman keskeytyksen yritykselle aikaansaaneista kuluista. Keskeytysvakuutukset kuuluvat liitännäisiksi omaisuusvakuutuksiin. Keskeytysvakuutuksille ei yleensä ole vakuutusyhtiöillä erillisiä suojeluohjeita,
mutta niihin sovelletaan omaisuusvakuutusten suojeluohjeita
ja ehtoja. (Rantala & Kivisaari 2014, 571 - 578.)

Yritysten toimintaan kuuluu riskejä, joita on joko mahdotonta
tai vaikeaa vakuuttaa. Esimerkiksi liikeriskejä ei voida vakuuttaa keskeytysvakuutuksella. Keskeytysvakuutukset eivät korvaa digitaalisessa ympäristössä realisoituneesta riskistä aiheutuneita vahinkoja, elleivät ne ole aiheutuneet ensin fyysisestä
vahingosta. Keskeytysvakuutukset eivät ilman liitännäisiä
yleensä kata sodasta tai terrorismista aiheutuneita vahinkoja.
Osa eri vakuutuksiin kytkettävistä liitännäisvakuutuksista, kuten poliittisen riskien vakuutukset ja sotavakuutukset, korvaavat sodasta tai siihen verrattavasta riskistä aiheutuneita
kustannuksia (Rantala & Kivisaari 2014, 203, 550, 553, 556,
560, 572, 606). Terrorismia ei kuitenkaan katsota poliittisen
riskin vuoksi otetuilla vakuutuksilla korvattavaksi vakuutustapahtumaksi, koska se on usein yksittäisten ryhmittymien
toteuttamaa, eikä valtiollista (Rantala & Kivisaari 2014, 203).
Myös hybridivaikuttaminen on useimmiten, tai ainakin näyttää ulospäin, ei-valtiollisten toimijoiden toteuttamalta (Treverton ym. 2018), mikä saa aikaan tilanteen, jossa ei ole itsestään selvää, että myöskään sen aiheuttamat vahingot
katsottaisiin vakuuttamisessa poliittiseen riskiin kuuluviksi.
Hyytiäinen ym. (2018) toteavat, että mahdollinen poikkeusoloihin johtava tilanne, erityisesti sota, voisi nykyarvioiden
mukaan alkaa hybridivaikuttamisella jo kauan ennen kuin
valtioneuvosto ehtisi julistaa poikkeusolojen lainsäädännön
voimassa olosta. Se ei välttämättä edes johtaisi poikkeusoloihin, vaan hyökkääjä voisi pyrkiä kyberturvallisuutta horjuttavilla iskuilla luomaan epävarmuutta ja epäluottamusta
väestöön, pyrkimättä kuitenkaan reaalimaailmassa tapahtuvaan sotaan (Limnell ym. 2014, 50 – 52; Hyytiäinen ym. 2018,
77). Hybridivaikuttamista kohdistuu jatkuvasti myös Suomeen
(Hyytiäinen ym. 2018, 77).
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Riskienhallinnan kokonaiskustannusten ja tehokkuuden optimointi (Rantala & Kivisaari 2014, 93).

Turvallisuuden käsite liittyy myös läheisesti riskin ja riskienhallinnan käsitteisiin. Turvallisuudella tarkoitetaan Sanastokeskus TSK:n (2016) yksinkertaisen määritelmän mukaan tilaa,
jossa uhkat ovat hallinnassa. Turvallisuus on myös tunne, jonka mukaan akuutteja uhkia ei ole koettavina (Boholm ym.
2016) sekä arvo, jonka eteen on tehtävä töitä (Reiman & Pietikäinen 2014). Jotta turvallisuuden edistämiseksi tehdään
monipuolisesti töitä organisaatiossa, tulee turvallisuuden käsite ymmärtää laajana, arvona, jonka ihmiset ja olosuhteet
aikaansaavat yhdessä - eli ei vain riskin vastakohtana (Reiman
& Pietikäinen 2014). Turvallisuuden käsitettä voidaan käsitellä useilta eri kulmilta, kuten psykologian, sosiologian tai lingvistiikan kautta (mm. Boholm ym. 2016). Tässä raportissa turvallisuudesta keskustellaan erityisesti tilana, jossa uhkat ovat
hallinnassa (Sanastokeskus TSK:n 2016), mutta mielletään turvallisuuden laajempi merkitys sosio-teknisenä kokonaisuutena (vrt. Reiman & Pietikäinen 2014). Yritysturvallisuus on yrityksen kaikkeen toimintaan liittyvien turvallisuusasioiden käsittelyä liike-elämän kontekstissa ja yritysturvallisuuden toimenpiteiden toteuttamista yrityksessä tai organisaatiossa
kutsutaan turvallisuusjohtamiseksi (EK 2018). Sen avulla tavoitellaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden, ihmisten ja
omaisuuden turvaamista (Brooks 2013). Limnell, Majewski ja
Salminen (2014, 25) kytkevät resilienssin käsitteen turvallisuuden osaksi siten, että turvallisuus on kykyä kestää häiriötilanteita. Varsinkin koronakriisin aikana Suomessa ovat asiantuntijat projektipäällikön havaintojen mukaan alkaneet keskustella resilienssin käsitteen liittämisestä myös huoltovarmuuteen, puhuen huoltovarmuuden resilienssistä eli miten resilienttiä Suomen huoltovarmuustoiminta ja varautuminen ovat
esim. pitkään jatkuvassa häiriötilanteessa.
Myös kyberturvallisuuden ja -uhkan käsitteitä on käsitelty tässä raportissa lyhyesti, koska häiriöt kyberympäristössä voivat
aiheuttaa reaalimaailman häiriöitä. Kyberturvallisuus merkitsee edellä kuvatun turvallisuus -käsitteen toteutumista digitaalisessa maailmassa ja sen vaikutuksia reaalimaailmaan.
Uhkalla kyberturvallisuudessa tarkoitetaan sellaista digitaalisessa ympäristössä ilmenevää seikkaa tai tapahtumaa, joka
heikentää suojattavan kohteen turvallisuutta. (Limnell ym.
2014, 20-21, 36 – 37.) Kyberturvallisuuden edistämiseksi otettavien vakuutuksien, nk. kybervakuutuksien, kysyntä on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti digitaalisuuden lisääntyessä (Marotta ym. 2017, 1), mutta sitä selvästi rajoittaa vielä vakuutustuotteiden jäsentymättömyys ja standardoinnin puute (Peters
ym. 2018, 13 – 15). Niiden uutuuden vuoksi eri vakuutustenantajien tarjoamat kybervakuutukset ovat kattavuudeltaan
ja hinnoiltaan keskenään varsin erilaisia (Marotta ym. 2017,
5). Kybervakuutukset korvaavat aineettomalle omaisuudelle,
kuten tiedolle tietojärjestelmissä aiheutuneita vahinkoja ja
rajallisesti keskeytysvahinkoja, mutta vakuutusmaksut ja -summat sovitaan yleensä tapauskohtaisesti vakuutuksenantajan
ja -ottajan välillä (Peters ym. 2018).
Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan systemaattista työtä ja
menetelmiä, joilla varaudutaan jatkamaan (liike-)toimintaa
myös häiriötilanteiden ilmetessä (Ramakrishnan & Viswanathan 2010; Juvonen ym. 2014, 156). Jatkuvuudenhallinta ja sen

käytännön ilmentymänä jatkuvuudenhallintasuunnitelma voidaan mieltää riskienhallinnan jatkeeksi. Jatkuvuudenhallintasuunnitelmassa esitetään yrityksen keskeisimmät liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit, niiden hallintatoimet ja kriisienhallintamallit sekä prosessit, joilla henkilöstö ja muut tarvittavat sidosryhmät perehdytetään ja harjoitutetaan huomioimaan jatkuvuudenhallinta osana yrityksen kaikkia toimintoja. (Cerullo & Cerullo 2004, 70; Jacobsen 2010, 115 -123.)
Jatkuvuussuunnitelmilla yritys varautuu ennakolta tilanteeseen, jossa ilmenee häiriöitä, jotka vaikeuttaisivat tai estäisivät
liiketoiminnan jatkuvuutta sekä myös edistämään toipumista
jo toteutuneesta riskistä (Juvonen ym. 2014, 157). Jatkuvuussuunnitelman ydin ja lähtökohta on liiketoiminnan vaikutusanalyysi (Business Impact Analysis = BIA), jossa yritys kuvaa
sen funktiot, prosessit ja tuotokset, jotka ovat hyvin tärkeitä
liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Vaikutusanalyysin perusteella tunnistetaan merkittävimmät liiketoimintaa uhkaavat
riskit, jonka jälkeen voidaan edetä riskienhallinnan prosessissa hallintavaiheeseen. (Cerullo & Cerullo 2004, 71; Jacobsen
2010, 115 – 122.) Jacobsen (2010, 121 – 122) myös nostaa
esiin kriisiviestinnän proseduurien määrittelyn sekä ulkoisten
sidosryhmien, kuten viranomaisten kanssa yhteistoiminnan
merkityksen. Sekä Juvonen (2014, 157) että Cerullo ja Cerullo
(2004, 76) korostavat ICT:n huomioimisen merkitystä jatkuvuussuunnittelun eri vaiheissa, sillä onhan ICT läsnä useimmissa prosesseissa. Toipumissuunnitelmassa määritellään toimenpiteet, joilla riskien toteutumisen vaikutuksia minimoidaan ja edistetään mahdollisimman nopeaa paluuta tavanomaisiin, arjen toimintatapoihin (Cerulla & Cerullo 2004, 71).
Julkishallinnon kontekstissa jatkuvuussuunnittelusta käytetään
usein termiä valmiussuunnittelu ja välillä myös varautumissuunnittelu. Termien merkitys on pääpiirteittäin yhtenevä.
HVK (2018) käyttää internet-sivuillaan siitä sekä yritystoimijoiden että julkishallinnon yhteydessä termiä jatkuvuussuunnittelu, kun taas YTS 2017:ssa (Turvallisuuskomitea 2017) käytetään enemmän valmiussuunnittelun termiä. Yritysten ja julkishallinnon varautumisen taso ja tavoite eroavat toisistaan
lähinnä sen suhteen, että julkishallinnolla on lakisääteisiä varautumisvelvoitteita myös poikkeusoloihin (Sanastokeskus TSK
2017), kun taas yrityksen tärkein jatkuvuudenhallinnan funktio on liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen (mm. Juvonen, 2014, 166). Yritysten varautuminen poikkeusoloihin on
pääasiassa vapaaehtoista (Aaltola ym. 2016, 31, 44, 54; HVK
2018). Näin asia on myös päivittäistavarakaupan yritysten
osalta.
Suomalainen yhteiskunta on sähköriippuvainen (mm. Laitinen
2015; Minkkinen ym. 2017; Hakanen ym. 2005, 13), kuten
myös koko länsimaissa yleisestikin ollaan (Klimstra & Hotakainen 2011, 25 – 27). Suomalaiset kuluttavat sähköä asukasta
kohden 15,25 MWh/vuosi (vuonna 2014) ja näin ollen Suomea
suurempia sähköenergian kuluttajia ovat ainoastaan Islanti,
Norja, Bahrain, Kanada ja Qatar (Maailmanpankki 2018). Sähköenergian kulutuksen suuruutta Suomessa selittävät korkea
elintaso ja sen mukanaan tuoma sähkölaitteiden ja -järjestelmien määrä, kylmä ilmasto ja verrattain suuri teollisuuden
määrä (Klimstra & Hotakainen 2011, 88).
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Lähivuosina toimitusvarmuus sähkölle on Suomessa ollut samaa tasoa kuin Ruotsissa. Suomessa on vähän enemmän sähkökatkoja kuin Keski-Euroopassa, jossa on vain vähän metsiä,
mutta vähemmän kuin Itä- ja Etelä-Euroopassa. Vaikka todennäköisyys laajan, pitkäkestoisen sähkökatkon todennäköisyys
onkin vähäinen, varautumista tarkasteltaessa on huomioitava,
että sähkökatko voisi aiheuttaa hengenvaaraa pimeään vuodenaikaan ja kovilla pakkasilla. ”Sähkön kantaverkko on rakennettu niin, että yksi vika ei vielä aiheuta sähkökatkoa kuluttajille. Kuitenkin kaksi samanaikaista, merkittävää vikaa voi johtaa
jopa koko maan laajuiseen sähkökatkoon” (Laitinen 2015).
Viimeksi valtakunnallinen sähkökatkos koettiin Suomessa
1970-luvulla. Keskeisin aiheuttaja pitkille ja laajoille sähkökatkoksille Suomessa on, että sähköjohdot kulkevat maaseudulla vielä nykyisinkin suurelta osin ilmassa ja altistuvat myrskytuhoille. Viranomaisten määritelmän mukaan pitkäksi sähkökatkoksi luetaan yli kolme minuuttia kestävä sähkönsyötön
katkeaminen, jolloin sen sähköntuotannon palauttaminen
edellyttää sähköyhtiöiltä useita manuaalisiakin toimenpiteitä
ja vie pelkästään jo uudelleenkäynnistämisenkin toimenpiteiden osalta vähintään useita minuutteja. Lisäksi mahdolliset
myrskytuhojen aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt haja-asutusalueilla voivat viedä pitkäänkin. Pisimmillään 2010-luvun
aikana sattuneissa sähkökatkostilanteissa sähkökatko on jatkunut eräillä alueilla yhtäjaksoisesti jopa kuuden viikon ajan.
(Laitinen 2015; Laitinen & Vainio 2008.)
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Pitkiä ja laajaa aluetta koskettavia sähkökatkoja on Suomessa
aiheutunut etenkin maaseudulla - 2010-luvun jälkeenkin useita kertoja (mm. Tapani-myrsky 2011, Eino-myrsky 2013, Seija-myrsky 2013, Valio-myrsky 2015 ja Aapeli-myrsky 2019).
Niistä osa, kuten Seija- ja Aapeli-myrskyt ovat aiheuttaneet
satojen tuhansien kotitalouksien sähkönsyöttöön katkoksia.
(MSN 2019.) Sähkökatkoriskejä tarkastellaan lisää tämän raportin tulososiossa varautumisen nykytilaa käsittelevässä
osiossa.
Sähkönsaannin merkitys PT-kaupan myymälöille on ilmeinen
ja sen keskeytyessä toiminta pääsääntöisesti keskeytyy. Sähkönjakelu oli Energiateollisuuden (2018) mukaan vuonna 2017
keskeytyneenä noin 1 h 20 min sähkönkäyttäjää kohti, mikä
ei ole pieni luku, jos lyhytkin sähkökatko aiheuttaa myynnin
keskeytymisen, puhumattakaan asiakkaiden poistumisen tilasta aiheuttavasta tilanteesta. Onneksi kuitenkin UPS-laitteet
(Uninterrupted Power Supply) eli laitteet, joissa on akkuvarmennettu, keskeytymätön sähkönsyöttö (Hakanen ym. 2005,
59), ovat kassajärjestelmissä arkipäivää ja mahdollistavat sähkökatkon tullessa kassalla olevien asiakkaiden palvelemisen.
Liiketoiminnan jatkaminen on sähkökatkossakin mahdollista,
mikäli kiinteistössä on varavoimakone, eivätkä asiakkaat välttämättä edes huomaa tarvittavan sähköntuotannon siirtymistä kiinteistön sisälle jakeluverkosta tulevan sähköenergian sijaan, mikäli varavoimaratkaisu on varustettu automaattisella
verkonvaihtokytkimellä. Kauppiaan kannalta merkittävintä on,
että sähkökatkosta huolimatta kylmäketjutuotteet, jotka muodostavat merkittävän osan myymälän vaihto-omaisuudesta,

säilyvät myyntikelpoisina. Perinteinen varavoimaratkaisu on
dieselmoottoritoiminen varavoimageneraattori. Generaattori
voidaan asentaa kiinteistöön kiinteänä asennuksena, nk. koneikkona, paikalleen sijoitettavana konttina tai siirrettävänä
konttiratkaisuna. Siirrettävällä varavoimalla tarkoitetaan tässä
mm. ST-käsikirja 31:n (Sähkötieto 2019; Varavoimakoneet ja
-laitokset) ja ST-kortti 52.40 (Sähkötieto 2012) Siirrettävän,
pienjännitteisen moottorigeneraattorin liittäminen sähkölaitteistoon) mukaista siirrettävää, kiinteään jakeluverkkoon liitettävää, pienjännitteistä moottorigeneraattoria, jota käytetään sähkönsaannin varmentamiseen sen varalta, että sähköntoimitus (verkkosähkö) katkeaa.
Siirrettävän konttiratkaisun etu on sen hyödynnettävyys eri
kohteissa ja se on kilpailukykyinen myös hinnan suhteen, kun
kohteen tarvitsema sähköteho on melko pieni. Supermarkettien sähkötehon tarve poikkeaa merkittävästi hypermarketeiden ja kauppakeskusten tarpeista. DRUPS-järjestelmät (Diesel
Rotary UPS) ovat uusia, kehittyvän akkuteknologian mahdollistavia varavoimaratkaisuja. Niissä on dieselgeneraattorin lisäksi UPS-järjestelmä sekä sähkövarastot (suurtehoakut) dieselgeneraattorien lisäksi uusiutuvaan energianlähteeseen,
kuten aurinkopaneeleihin yhdistävät hybridivaravoimaratkaisut. (Projektin tarkastelut 2018.)
Myös Viner (2010, 111) ja Hakanen ym. (2005) tuovat ilmi
varavoiman merkittävänä jatkuvuuteen vaikuttavana teknisenä järjestelmänä, hallintatoimena tunnistettuihin riskeihin.
Hakanen ym. (2005) painottavat, että sähkönsyötön varmentamista suunniteltaessa on keskeistä määritellä, tavoitellaanko sillä liiketoiminnan jatkuvuuden, henkilöiden vai omaisuuden turvallisuuden varmistamista, koska se vaikuttaa merkittävästi teknisen ratkaisun valintaan ja mitoitukseen. Myös
vastuullisuuteen liittyvät painotukset yrityksessä voivat vaikuttaa päätökseen toteuttaa varavoimakoneinvestointi, koska
palvelevathan liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan ratkaisut
yrityksen strategian toteuttamista – taloudellisen vastuullisuuden perustaa (mm. Hiles 2010; Juvonen ym. 2014). Annala,
Honkapuro ja Ollikka (2016) ovat tutkimushankkeensa yhteydessä tarkastelleet myös nykyaikaisten hybridivaravoimaratkaisuiden ja niiden elimellisenä osana olevien sähkövarastojen, akkujen hintoja ja todenneet, että ne ovat tällä hetkellä
noin 500 €/kWh, mutta lähitulevaisuudessa ne laskenevat 200
euroon kilowattitunnilta, jolloin ne yleistynevät.
Investointia sähkönsyötön varmistamiseen tulee tarkastella
huomioiden mahdollisen sähkökatkon aiheuttaman keskeytyksen välittömät kustannukset, seisokkiaikana syntyvät menetykset, toiminnan uudelleenkäynnistämisen kustannukset sekä
pitkävaikutteiset haitat, kuten asiakkaiden menetys tai maineriski (Hakanen 2005, 35). Kaikki sähkönsyötön varmistamiseen
käytetyt ratkaisut ovat hintaluokiltaan sellaisia, että niiden
hankkiminen edellyttää yleensä tarkkaa laskentaa ja harkintaa,
ellei hankinta jo ole edellytetty säädöksin tai viranomaismääräyksin, kuten eräissä tapauksissa on (Hakanen 2005, 57).
Projektin aikana selvitettiin kustannustehokkaiden varavoimakoneinvestoinnin suunnittelun ja hankinnan vaihtoehtojen

lisäksi keinoja, joilla niiden hankintaa voitaisiin tehdä houkuttelevammaksi huoltovarmuuskriittisille yrityksille ja niiden takaisinmaksuaikaa lyhentää. Yritykset voivat tehdä sähkönkulutuksen ohjaamistoimenpiteitä ja laatia sen perusteella tehoreservijärjestelmäsopimuksia. Yritykset voivat myydä varavoimaratkaisuilla tuottamaansa sähköenergiaa sähköntuotannon tehoreservijärjestelmiin ja hyödyntää siten kysyntäjoustoa (synonyyminä kulutusjousto). Kysyntäjoustolla sähkönkulutusta voidaan myös hetkellisesti tarpeen tullessa vähentää
ja näin osaltaan tasata verkon tehotasapainoa ja taajuutta.
Tehoreservijärjestelmä merkitsee joustavaan tuotantoon kykenevien laitosten sähköntuotannon hyödyntämistä kulutushuippujen ja verkkojen toimintahäiriöiden aikana tasaamaan
niiden tehotasapainoa ja taajuutta. (Kiviluoma & Helistö 2014;
Järventausta ym. 2015.)
Tehotasapaino, jolla sähköverkkojen luotettavuus ja sähkön
tasainen laatu mahdollistetaan, saavutetaan ensinnä tuottamalla riittävästi tehoa voimalaitoksista verkkoihin, mutta toisaalta myös kulutusta säätämällä. Tehon Suomessa tuottamisen lisäksi tasapainoa ylläpidetään tuonnin ja viennin avulla.
(Annala ym. 2016, 1.) Viime vuosina vaihtelevaa, mutta määrältään vaikeammin ennakoitavissa olevaa energiantuotantoa,
kuten tuuli- ja aurinkovoimaa on lisätty, muu säätökykyinen
tuotantokapasiteetti on vähentynyt ja tasaista tuotantoa ydinvoimalla tuotetun energian muodossa ollaan lisäämässä. Nämä tekijät aikaansaavat sen, että erilaisilla joustoilla sekä tehoreserveillä on yhä tärkeämpi merkitys tehotasapainon ylläpitämiseksi (Järventausta ym. 2015, 5; Annala ym. 2016, 1).
Suomessa sähköjärjestelmään kuuluvat suurjänniteverkot eli
kantaverkko (400 kV, 220 kV ja 110 kV voimajohdot) (Fingrid
2018a) ja alueverkot (110 kV, joka myös luokitellaan suurjänniteverkoksi ja 45 kV) sekä keskijänniteverkot (20 kV) ja pienjänniteverkot (0,4 kV) (Lakervi & Partanen 2009, 11). Kantaverkkoyhtiö hyödyntää kysynnän joustoja (tässä tapauksessa

tehoreservejä) tasapainottamaan kantaverkkoa, sähkön vähittäismyyjät sähkönhankinnan suunnittelun ja hinnoittelun
tukena sekä jakeluverkkoyhtiöt verkon mitoitustehon suunnittelussa ja tehopulan estämisessä. Lisäarvoa se voi tuoda
myös sähkön loppukäyttäjälle sähköenergiakustannuksissa
säästämiseksi (Järventausta ym. 2015, 3). Jakeluverkot, jotka
toimivat 0,4 - 110 kV jännitetasolla, ovat verkkoja, jotka siirtävät sähköä ensin kantaverkosta ja sitten kohti pienempijännitteisiä verkkoja, jotka palvelevat sähkön loppukäyttäjiä, kuten yrityksiä ja kotitalouksia (Fingrid 2018a).
Projektin kohdetoimialan kannalta on olennaista tiedostaa,
että myös sähkönkulutukseltaan teollisuuteen verrattuna pienehköjen kohteiden, kuten PT-kaupan hypermarket- ja supermarketmyymälöiden, sähköenergian kulutuslukemat, ovat
kantaverkkoyhtiö Fingridin häiriöreservimarkkinoiden (Fingrid
2018b) kannalta kiinnostavia, varsinkin jos yrityksellä on useita varavoimalla varustettuja myymälöitä. Niillä ei kuitenkaan
ole hyödyntämismahdollisuutta lain sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä
(117/2011) mukaisessa tehoreservissä, koska sen 8. pykälän
määrittelemä minimi tehonlisäys olisi 10 MW 10 minuutin
kuluessa yksikön käynnistämiskäskystä ja se on tarkoitettu
näin ollen voimalaitosyksiköille. Tässä raportissa, tulososiossa,
kuvataan tarkemmin Fingridin (2018b) tehoreservejä ja niiden
hyödyntämismahdollisuuksia PT-kaupan varavoimainvestointien takaisinmaksuaikojen lyhentämiseksi.
Maksamisen ollessa keskeinen prosessi PT-kaupan jatkuvuuden kannalta tarkastellaan tässä yhteydessä siihen liittyviä
käsitteitä. PT-ostoista kortilla maksetaan jopa 80 % maksutapahtumien määrästä ja noin 20 % käteisellä. Korttimaksamisen lisäksi sähköisen maksamisen muut muodot, kuten mobiilimaksamissovellukset yleistyvät jatkuvasti. Tarkasteltaessa
maksamista laajemmin kuin PT-kaupan osalta Suomessa korttimaksamisen jälkeen seuraavaksi yleisimmin raha liikkuu
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maksutapahtumien määrässä mitattuna tilisiirtoina ja käteisen
käyttö vähenee jatkuvasti. Sähköisen maksamisen eri muotojen osalta on kuitenkin tärkeää huomioida, että vaikka ne loppukäyttäjilleen näyttävät erilaisilta, hyödyntävät ne taustalla
kuitenkin vielä pääasiassa samoja maksujärjestelmiä. (Kemppainen 2018.)
Maksujärjestelmissä käytettävät maksutavat, maksuinstrumentit, jaetaan hyvitys- ja veloitusperusteisiin instrumentteihin. Hyvitysperusteisessa instrumentissa maksaja käynnistää
itse maksutapahtuman esimerkiksi verkkopankissa laskun tilisiirtona maksaessaan, kun taas veloitusperusteisen instrumentin käynnistää maksun saaja. Esimerkiksi korttimaksamisessa instrumentti toimii siten, että maksun saajan pankki välittää veloituspyynnön maksun maksajan pankille. Veloitusperusteisessa maksamisessa maksun saajilla, kuten esimerkiksi
PT-myymälöillä, on maksupäätteet, jotka keräävät veloitettavat maksutapahtumat ja välittävät ne maksujen maksajien
pankeille. (Suomen pankki 2018.)
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Maksamisen infrastruktuureita eli monitahoisia järjestelmiä,
jotka toteuttavat rahansiirrot maksujen osapuolten pankkien
välillä, on muutamia, mutta suomalaisen vähittäiskaupan kannalta olennaisin on yhteiseurooppalainen STEP2-järjestelmä.
Siinä pankeilta saapuneet maksut lajitellaan pankkikohtaisiin
saamis- tai velkapositioihin. Tämä prosessi on nimeltään selvitys eli clearing. Katteensiirtoja (settlement) toteutetaan
STEP2-järjestelmässä euroalueella TARGET2-nimisen bruttomaksujärjestelmän kautta. (Suomen pankki 2018.) SEPA-alueella tapahtuvia tilisiirtoja, jotka välittyvät STEP2:lla
TARGET2:n kautta pankkien välillä, kuvaa nähdäkseni havainnollisesti Suomen pankin (2018) esittämän mukainen mallin-

nos, joka on alla kuviona 3. Nykyisin lähes kaikki maksutapahtumat Suomessa kulkevat hyödyntäen TARGET2-bruttomaksujärjestelmää, vaikka käytettäisiin muita maksuinstrumentteja, joita suomalaisissa pankeissa käytetään STEP2:n sijasta
(POPS, EURO1 ja CLS) (Suomen pankki 2018).
Maksukortteja on erilaisia. Niistä yleisimpiä ovat luotto-ominaisuuden ja/tai maksuaikaa sisältävä credit-kortti, ilman luotto-ominaisuutta oleva debit-kortti ja molempien edellä mainittujen ominaisuudet sisältämä yhdistelmäkortti. Debit-kortteja on kahdentyyppisiä, online- ja offline -debit-kortteja. Ensin mainitussa, josta esimerkkinä mainittakoon Visa Electron,
maksupääte välittää ennen maksutapahtumaa varmennuspyynnön SEPA-alueelle, jossa tehdään varmennus, onko tilillä
katetta maksutapahtuman verran. Offline-debit-korteissa varmennus tapahtuu satunnaisesti samalla periaatteella. Debit
ja credit -korttien lisäksi on saatavilla prepaid-kortteja, joihin
ladataan rahaa ennen käyttöä, eivätkä ne veloita maksua lainkaan tililtä. Osassa maksukorteista on lähimaksuominaisuus,
jossa alle 50 euron ostoksista ei tarvitse käyttää PIN-tunnuslukua. Varmentaminen tapahtuu myös lähimaksua käytettäessä samoin periaattein kuin suuremmissakin ostoissa. Yritykset voivat itse päättää, mitä kortteja he hyväksyvät maksuvälineinä. (Finanssivalvonta 2016.) Varmentaminen on yleisesti
pankki- ja rahoitusalalla käytetty keino, jossa maksupalvelulain
(290 / 2010, 46 b §) mukaan ”korttipohjaisia maksuvälineitä
liikkeeseen laskeva palveluntarjoaja voi pyytää maksutiliä pitävältä palveluntarjoajalta vahvistusta siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä maksajan maksutilillä”. Näin ollen maksupalvelulain
edellä kuvatun kohdan mukaisesti varmennuksesta päättää
kortin liikkeellelaskija.

1. Tililtä veloittaminen

Maksaja

8. Saajan tilille hyvitys

Maksajan pankki

Saajan pankki

Saaja

7. Maksutapahtuman
välittäminen

2. Maksutapahtuman
välittäminen
3. Maksujen selvityseli clearing-prosessi

6. Vahvistus katesiirrosta

4. Katesiirtopyyntö
TARGET2-järjestelmä
➜ 5. Katesiirto (setlement)
Kuvio 3.

Maksujen siirrot SEPA-alueella STEP2-maksuinstrumentissa eri pankkien välillä.

2 MENETELMÄT

Tässä PT-kaupan varautumisen kehittämisprojektissa sovellettiin
useita erilaisia menetelmiä, joita kuvataan tässä osiossa. Menetelmät on valittu projektiorganisaation harkinnan mukaan
siten, että projektin aikana saatava tieto mahdollistaisi projektin tavoitteiden täyttämisen ja tuottaisi ammattiyhteisön - erityisesti HVO:n ja KJP:n jäsenten - käyttöön tietoa, joka olisi sovellettavissa käytäntöön. Projektissa hyödynnetyt menetelmät
on valittu ja tämä raportti laadittu siten, että tämä julkaisu voidaan luokitella OKM:n (2016) julkaisutyypeistä vähintään luokkaan ”D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys”. Menetelmät on valittu ja tulokset kuvattu tässä raportissa kuitenkin siten, että tietojen hyödyntäminen myös akateemisen tutkimuksen aineistoina voisi olla mahdollista.
Perusperiaatteena koko projektin aikana oli, että projektipäällikkö valmisteli kaikki projektin läpiviennin kannalta keskeiset toimenpiteet, hankki kutakin toimenpidettä varten
tarvittavat tiedot sekä sopi niiden toteuttamisesta projektiorganisaation kanssa. Näin kaikkien suunnitelmien perusteet
ja valinnat tarkistettiin koko projektin aikana useamman asiantuntijan toimesta.

2.1

Projektiorganisaatio ja sen
toiminta

Projektiorganisaatio jakautui kahteen ryhmään, jotka olivat
ohjausryhmä ja projektiryhmä. Projektipäällikkö toimi molemmissa ryhmissä sihteerinä ja asioiden esittelijänä, jolloin tiedot
suunnitelmista ja toteutuksesta esitettiin koko projektiorganisaatiolle yhtenevästi.
Ohjausryhmä kokoontui keskimäärin kolme kertaa vuodessa.
Kaikki aiheet pyrittiin ensin valmistelemaan projektiryhmän
kokouksessa, jotta ohjausryhmä voisi keskittyä aiheista päättämiseen ja linjausten tekemiseen, joka olivat sen tärkeimpiä
tehtäviä. Tehtäessä päätöksiä ohjausryhmässä arvioitiin myös,
mitä mahdollisia valmistautumis- tai tukitoimenpiteitä tehdyt
päätökset edellyttävät sidosryhmäorganisaatioissa. Esimerkiksi päätettäessä, että jokin projektissa laadittu ohje otetaan
käyttöön yrityksissä tai organisaatioissa, arvioitiin miten ja
keihin projektiorganisaation tulisi ko. ohjeen kohderyhmäorganisaatioissa olla yhteydessä, jotta se voitiin käytännössä ottaa käyttöön.
Projektiryhmä kokoontui keskimäärin neljä kertaa vuodessa.
Projektiryhmä oli rakennettu siten, että siellä voitiin tarkastella, suunnitella ja työstää laajasti yritysturvallisuuden eri
osa-alueita (esim. Elinkeinoelämän keskusliitto 2018) koskevia
asioita osallistujien ollessa pääasiassa yritysturvallisuuden
asiantuntijoita ja toimiessa työtehtävissä, joissa oli kaikki nii-

den kannalta olennainen tieto saatavilla sidosryhmäyrityksistä ja -organisaatioista. Ennen kaikkea projektiryhmä osallistui
yhteisesti tarvittavien menetelmien valintaan ja niiden tarkoituksenmukaisuuden arviointiin projektin tavoitteiden toteuttamiseksi sekä toimi itse edustamansa organisaation tai yrityksen asiantuntijana ryhmässä. Osa projektin aikana toteutetuista riskienarvioinneista, riskienhallintatoimenpiteiden
suunnittelusta ja muista yksityiskohtaisemmista toimenpiteistä tehtiin yhteisesti projektiryhmässä, mikäli se oli kunkin aiheen kannalta mahdollista kilpailulainsäädännön näkökulmasta. Kilpailulainsäädännön vaatimukset huomioitiin tarkasti
kaikissa projektin vaiheissa projektiorganisaatioissa. Sen vuoksi kilpailulainsäädännön yrityskohtaisiksi kysymyksiksi linjaamat sekä luottamukselliset asiat käsiteltiin ainoastaan kyseessä olevan yrityksen edustajien ja projektipäällikön kesken. Yksi projektipäällikön keskeisimmistä rooleista oli toimia näin
kuvatulla tavalla välittäjänä HVO:n ja yritysten välissä.

2.2

Projektisuunnitelma
– nk. projektitaulu

Yksityiskohtaista projektisuunnitelmaa ylläpidettiin nk. projektitaululla, joka oli laadittu erikseen projektia varten. Projektitaulun avulla kaikki projektin toimenpiteiden suunnittelun, aikatauluttamisen ja seurannan kannalta tarvittavat tiedot saatiin
esitettyä projektiorganisaatiolle tarkoituksenmukaisella tavalla.

2.3

Projektin tavoite, tarkoitus,
tehtävät ja mittarit sekä
lopputuotokset

Tavoite, tarkoitus, tehtävät ja mittarit sekä tavoitellut lopputuotokset koottiin projektitaululla yhdeksi taulukoksi. Taulukkoa ei esitetä tarkemmin raportin julkisessa versiossa, vaan
asiat kuvataan raportin muissa osioissa.

2.4

Uhkatilanneskenaariot

Projektin alkuvaiheessa projektiryhmän ensimmäisiä tehtäviä oli tarkastella, millaisiin uhkiin PT-kaupan alan tulisi varautua. Projektipäällikkö valmisteli projektiryhmän kokoukselle aihetta kooten saatavilla olevia uhkatilanneskenaarioita sekä julkisista että HVO:n lähteistä.
Julkisesti saatavilla olevat uhkaskenaariot From Failand to
Winland -tutkimuksesta (Minkkinen ym. 2017), Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2017:sta (Turvallisuuskomitea
2017) ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2010:sta
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(Turvallisuuskomitea 2010), Kansallisesta riskinarviosta
2015 (2016) sekä huoltovarmuusorganisaation piirissä laadituista huoltovarmuuden skenaarioista 2030 (HVK 2018b;
huom. projektissa käsiteltiin niiden luonnosversiota) todettiin luonteeltaan varsin geneerisiksi. Niistä vain Kansallisessa riskinarviossa 2015 (2016) esitettiin todennäköisyysarvioita valtakunnallisille ja laajasti alueellisesti vaikuttaville
häiriöille. Niistä useissa kuitenkin käsiteltiin energian- ja sen
muodoista erityisesti sähkönsaannin vakavia, valtakunnallisia tai laajoja alueellisia häiriöitä. Lisäksi tietoverkkoihin ja
kyberturvallisuusympäristöön liittyviä häiriötilanteita kuvataan useissa skenaarioissa. Alkutuotannon varautumisen
lokakuussa 2017 ilmestyneessä Maa- ja metsätalousministeriön (2017) muistiossa mainitaan molemmat - sekä sähkönsaannin häiriöt että laajat tietoliikennehäiriöt - kahtena
viidestä häiriötilannetyyppinä, joihin työryhmä laati verkostokuvauksia. Lisäksi PTH-projekti- ja ohjausryhmien alkuhaastatteluissa molemmat kyseiset häiriötilannetyypit otettiin esille merkittävinä myymäläverkoston toimintaan vaikuttavina riskeinä.
Edellä kuvattujen seikkojen perusteella projektiryhmä ja ohjausryhmä päättivät ottaa projektipäällikön esityksestä projektissa sovellettavaksi skenaarioksi yli neljä vuorokautta
kestävän energiahuollon ja maksujärjestelmien valtakunnallisen tai vähintään kaksi maakuntaa kattavan vakavan häiriintymisen. Näiden uhkatilanteiden toteutuminen vaikuttaisi merkittävästi myymäläverkoston toimintaan. Projektissa keskityttiin PT-kaupan kannalta ko. uhkatilanteiden seurausten arvioimiseen ja niiden perusteella suunniteltuihin
hallintatoimenpiteisiin.

2.5

PT-kaupan varautumisen
nykytila-analyysi ja parhaiden
varautumisen käytäntöjen
tunnistaminen

Varautumisen nykytila-analyysin aloittamista edelsi projektipäälliköllä PT-kaupan ja sen myymäläverkoston jatkuvuuden- ja riskienhallinnan kannalta relevantin kirjallisuuden
sekä HVO:n aiempien kehittämishankkeiden tarkastelu, jatkuen myös samanaikaisesti projektin muiden vaiheiden rinnalla. Tällä pyrittiin toisaalta rakentamaan teoreettista viitekehystä tämän ammatillisen kehittämisprojektin rungoksi ja
toisaalta – ennen kaikkea löytämään varautumiseen ja sen
kehittämiseen soveltuvaa tietoa sekä parhaita käytäntöjä.
Kirjallisuuskatsauksessa lähteitä valittiin periaatteellisella
hierarkialla, jossa soveltuvimpia olivat tieteelliset artikkelit
ja muut julkaisut, toiseksi yleisesti sovelletut standardit ja
lainsäädäntölähteet, kolmanneksi viranomaisten ja muiden
tahojen julkaisemat asiatekstit, ammatilliset kirjoitukset ja
internet-sivut ja vasta muiden soveltuvien lähteiden puuttuessa, tai viitattaessa yksittäiseen tuotteeseen tai palveluun, yritysten internet-sivut ja muut ei-tieteelliset julkaisut.
Taustalla tässä ajattelussa oli lähdekritiikin (Hirsjärvi ym.
2000) soveltaminen.

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi varautumisen nykytila-analyysia
edelsi, ja tehtiin myös samanaikaisesti, parhaiden varautumisen käytäntöjen etsimistä ja niiden soveltuvuuden erilaisiin kehittämiskohteisiin tarkastelua. Esimerkkeinä soveltuvien, parhaita käytäntöjä edustavien varautumisen kehittämistoimien etsimisen monitahoisuudesta mainittakoon projektin aikana tarkasteltujen kaupan maksujärjestelmien sekä
sähkönsaannin turvaamisen ratkaisuiden selvittämistoimet.
Sekä PT-kaupan maksujärjestelmien että sähkönsaannin turvaamisen merkitys vakavassa häiriötilanteessa on tunnistettu pitkään (mm. Laitinen & Vainio 2008; Turvallisuuskomitea
2010) ja samaa keskustelua on jatkettu ja asiasta ohjeistettu
useissa eri yhteyksissä (mm. Laitinen 2015; Turvallisuuskomitea 2017).
Maksujärjestelmien ja sähkönsaannin turvaamisen käsittelyn
esimerkeistä kirjoitetaan tämän raportin kirjallisuuskatsauksessa. Molempiin liittyen projektipäällikkö teki useita asiantuntijahaastatteluita eri tahoilla ja lisäksi sähkönsaannin turvaamiseen käytettävien varavoimageneraattoreiden osalta
päätettiin projektin aikana yhdessä elintarviketeollisuuspoolin
kanssa teettää ulkopuolisella taholla selvitys ulkopuolisella
konsultilla.
Maksujärjestelmäasioita tarkasteltiin projektiorganisaation
lisäksi yhdessä viranomaisten ja pankki- ja rahoitusalan yritysten asiantuntijoiden kanssa Maksujärjestelmiin liittyviä
varautumisnäkökulmia käsitellään tämän raportin tulososiossa.
Varautumisen nykytila-analyysin suorittamiseksi todettiin
tarvittavan menetelmä ja pohja, jotka toisaalta auttaisivat
selvittämään yrityksen häiriötilanteisiin varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan yleistä tilannetta ja toisaalta tarjoaisivat
seikkaperäistä tietoa myymäläverkoston varautumisesta.
Projektipäällikkö kävi läpi erityyppisiä saatavilla olevia menetelmiä ja työkaluja, kuten riskienhallinnan standardeja
COSO ERM (COSO 2017) ja SFS-ISO 31000 (SFS 2018; ISO
2009). Lisäksi hän tarkasteli kansainvälisen standardoimisjärjestön liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan standardia
ISO 22301 (ISO 2012) sekä siihen pohjautuvaa HVK:n omaa
Huovi-portaalin kypsyysanalyysityökalua (HVK 2012) ja sitä
seurannutta HVO Extranetin kypsyysanalyysityökalua (HVK
2018a), joka oli vielä osittain kehittämisvaiheessa projektin
aikana. Todettiin, että tarkastellut työkalut soveltuivat paremmin yrityksen tai organisaation tasolla tehtävään pitkäjänteiseen riskien- ja jatkuvuudenhallinnan kehittämiseen,
eivätkä tarjonneet valmiita kysymyksiä, joiden avulla olisi
saatu riittävän tarkkaa, kohdennettua kuvaa yritysten PT-liiketoiminnan järjestämisestä – puhumattakaan myymäläverkoston tasolta.
Projektissa kehitettiin uusi työkalu, jonka avulla saatiin tietoa
sekä yritysten PT-liiketoiminnan järjestämisen tasolta että
myymäläverkostosta. Sen avulla pyrittiin myös tunnistamaan
varautumisen parhaita käytäntöjä, joita jo oli käytössä. Kysymyksiä laadittiin yhteensä 46 kpl alla mainituista kysymyskategorioista.
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•

Elintarviketurvallisuus

•

Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus

•

Kiinteistö- ja pelastusturvallisuus

•

Kiinteistön kunto ja ylläpito

•

Sisälogistiikka

•

Sähkö

•

Lämmitys- ja jäähdytysenergia

•

ICT-, tilaus- ja maksujärjestelmät

•

Vesihuoltopalvelut

•

Paineilma

•

Myymälätason turvallisuuskäytännöt

•

Jätehuolto ja siivous

•

Viestintä

•

Koulutus ja harjoittelu

•

Verkostot ja SOPIVA (sopimuksiin perustuva
varautuminen)

•

Yrityksen jatkuvuussuunnitelman jalkautus
myymälätasolle

•

Myymälöiden toiminta poikkeusoloissa ja vakavassa
häiriötilanteessa

Jokaiselle nykytila-analyysin kysymykselle määriteltiin arvioinnin avainkriteerit, joissa esitettiin myös luonnehdinta asiaan
liittyvästä parhaasta käytännöstä. Projektipäällikkö tarkasteli
erikseen kunkin yrityksen asiantuntijoiden kanssa, mikä on
kyseessä olevan yrityksen tilanne kussakin asiassa.
Nykytila-analyysin osana selvitettiin myös varavoimakoneiden
määriä ja mitoituksia. Mitoituksen tarkastelussa olennaista
oli, minkä myymälätoimintojen ylläpitämiseen varavoimalla
tuotettava sähköteho on suunniteltu käytettävän ja miten se
riittää niihin varavoimajärjestelmän kuormituksen aikana. Yritykset selvittivät tarvittavat tiedot ja toimittivat ne projektipäällikön tarkasteltaviksi PTH-projektin puitteissa. Tietoja niistä ei julkisteta loppuraportin kanssa tarkemmin kuin, mitä on
sisällytetty tulososioon.
Tavoiteltuihin lopputuotoksiin sisältyi parhaiden varautumisen
käytäntöjen vertailu Ruotsin kanssa. Projektipäällikkö teki
tammikuussa 2019 vierailun Tukholmaan, jossa hänellä oli
keskustelukumppaneina Ruotsin päivittäistavarakaupan yhdistystoimijoiden edustajia sekä toimialan viranomaisia. Tapaamisessa käsiteltiin maiden päivittäistavarakauppatoimijoiden varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin sekä alan elinkeinoelämän ja viranomaisten huoltovarmuusyhteistyötä. Raportin tulososiossa on kuvattu lyhyesti havaintoja keskustelusta.

2.6

Valitun uhkatilanneskenaarion
toteutumisen vaikutukset 		
PT-kaupalle

Projektiryhmä tunnisti ja arvioi kevätkesällä 2018 riskit, joita projektissa sovellettavan uhkaskenaario, yli 4 vrk kestävä
energiahuollon ja maksujärjestelmien valtakunnallinen tai
väh. kaksi maakuntaa kattava vakava häiriintyminen, aiheuttaisi PT-kaupalle alan nykyisellä varautumistasolla. Riskit,
joita myymäläverkostolle aiheutuisi skenaarion mukaisessa
tilanteessa, olisivat moninaisia. Niiden toteutumisen vakavuuteen ja laajuuteen vaikuttaisivat useat tekijät, kuten häiriön aiheuttaja ja laajuus, vuodenaika ja säätila sekä muiden
toimialojen tilanne.
Ryhmä tunnisti riskit potentiaalisten ongelmien analyysia
soveltaen, jolloin eri asiasanojen aihealueilla mietittiin
mahdollisia riskejä ja niiden syitä. Potentiaalisen ongelmien
analyysin asiasanat poimittiin osittain PK-RH-riskienhallinta -sivuston (Suomen Riskienhallintayhdistys 2013) tarjoamista asiasanalistoista, joita projektipäällikkö täydensi ja
muokkasi käyttötarkoitukseen ja kohdetoimialaan sopivaksi. Täydennettäessä asiasanoja projektipäällikkö tarkasti,
että eri riskilajeja eli mm. keskeytys-, liike-, henkilö-, tieto-,
sopimus- ja vastuu-, tuote-, rikos-, palo- sekä projektiriskit
koskevat asiasanat kattoivat tarvittavat, muun muassa varautumiseen liittyvät näkökulmat. Kun riskit oli tunnistettu,
pohdittiin, mitä seurauksia niiden toteutuminen aiheuttaisi. Myös riskien suuruudet arvioitiin numeerisesti. Riskinarvioinnin tuloksien käsittely on sisällytetty tämän raportin
osioon ”3 Tulokset”.
FS-tukkukaupan alaan kohdistuvia riskejä projektin häiriötilanneskenaarion kaltaisen tilanteen kohdatessa ei tarkastella tässä raportissa. Myöskään eri toimijoiden kanssa tehtyä
varautumisen tarkastelua ja sen sisältöä ei kuvata tässä raportissa.
Projektissa tarkasteltiin myös PT-tuotteiden vähittäiskaupan
tuoteryhmäkohtaisen myyntitiedon lisäarvotekijöitä alan

huoltovarmuustyön näkökulmasta ja todettiin, että se voisi
tuoda lisäarvoa sekä huoltovarmuustoiminnalle että laajemmin elintarvikeketjun toiminnalle. Tätä tarkastellaan lyhyesti
projektiraportin tulososiossa, varautumisen nykytilaa käsittelevässä alakohdassa ”3.2.3 Mahdollisuudet”.

2.7

Projektissa tunnistettujen
parhaiden varautumisen
käytäntöjen pilotointi ja
sen tavoitteet

Projektin tehtäviin sisältyi parhaiden varautumisen käytäntöjen pilotointi vähintään yhdessä kunkin projektiin osallistuneen yrityksen myymälässä. Projektissa laadittiin muiden tässä raportissa esitettyjen asioiden ohella lista parhaista käytännöistä PT-kaupan myymäläverkoston varautumisessa sähkökatkoksiin. Tämä toteutettiin taulukkomuotoisena vaihtoehtoisia toimenpiteitä sisältävänä listana, josta voitiin poimia
yrityskohtaisesti toimenpiteitä, joilla varautumista myymälöissä voitaisiin parantaa ja saattaa tasolle, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen myös projektissa sovellettavan uhkatilanneskenaarion toteutuessa. Projektin ohjaus- ja projektiryhmätyöskentelyssä tunnistettiin varautumisen kehittämisen
keskeisimmäksi tavoitteeksi liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisen kyvykkyyden vakavissa häiriötilanteissa parantaminen. Parhaiden varautumiskäytäntöjen pilotoinnissa tähdättiin näin ollen siihen, että parhaita varautumiskäytäntöjä
otettaisiin mahdollisimman paljon käyttöön kunkin projektin
yritysosallistujan myymäläverkostosta valitsemiin myymälöihin. Niiden implementoinnin avulla saatiin lisää tietoa toimenpiteiden kustannuksista ja toteutushaasteista.
Projektiorganisaatiossa päätettiin vuoden 2019 alussa, että
pilotoinnista saatavien hyötyjen lisäämiseksi yrityskohtaisten
häiriötilannesimulaatioiden yhteydessä otetaan kuvamateriaalia, jonka pohjalta laaditaan videoita koulutusmateriaaliksi
sekä projektin tulosten viestinnän tueksi. Tätä varten päätettiin ostaa kuvauspalvelut kuvausyritykseltä.

Seuraukset
Todennäköisyys
Vähäiset

Haitalliset

Vakavat

Epätodennäköinen

1. Merkityksetön

2. Vähäinen

3. Kohtalainen

Mahdollinen

2. Vähäinen

3. Kohtalainen

4. Merkittävä

Todennäköinen

3. Kohtalainen

4. Merkittävä

5. Sietämätön

Taulukko 6.		Projektissa toteutetussa potentiaalisten ongelmien analyysissä sovellettu riskimatriisi
(Riskienhallintayhdistys 2013).

27

2.7.1 Pilottikohteiden valinta
Projektin ohjaus- ja projektiryhmäkokousten päätösten mukaan pilottikohteiden valinnalle asetettiin seuraavia kriteerejä niiden avulla saatavan hyödyn maksimoimiseksi:
•

Pilottimyymälät sijaitsevat joko yrityksen omistamassa kiinteistössä tai yrityksellä on vuokralaisena riittävät valtuudet tehdä kiinteistöön liittyviä
muutostöitä, joita varavoiman käyttöönotto edellyttää

•

Pilottikohteissa tehtävät varautumisen kehittämistoimet hyödyttävät yritystä

•

Pilottimyymälät poikkeavat toisistaan myymälätyypin, koon, sijainnin sekä mahdollisen sähkönsaannin
turvaamiseksi käyttöön otettavan varavoimaratkaisun suhteen

•
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Jossain pilottikohteista sijaitsee myymälän lisäksi
polttonesteiden jakeluasema ja varavoima mitoitetaan myymälässä siten, että se riittää myös polttonestejakelun tarpeisiin

2.7.2 Pilottikohteiden häiriötilannesimulaatiot ja niiden avulla
selvitettävät asiat
Varautumisen kehittämisen ja johtopäätösten tekemisen kannalta riittävien tietojen saamiseksi päätettiin, että vähintään
yhdessä pilottimyymälässä yritystä kohti järjestetään häiriötilannesimulaatio, jossa testataan myymälän toimintaa sähkökatkotilanteessa. Simuloinnin toteuttamiseen liittyvät määritteet pääpiirteittäin:
1.

Testataan varavoimajärjestelmän toiminta pilottikohteessa siten, että tilanne muistuttaa mahdollisimman todenmukaisesti jakeluverkon sähköntoimitushäiriötä (= sähkökatkostilanne)

2.

Lisäksi pyritään testaamaan myymälän toimintaa varavoimajärjestelmällä myös ICT- ja maksujärjestelmähäiriössä siten, että tilanne muistuttaa mahdollisimman todenmukaisesti normaalin tietoliikenteen häiriötilannetta

3.

Testauksen avulla pyritään selvittämään vastauksia varavoimajärjestelmän useista teknisistä näkökulmista (ei eritellä julkisessa raportissa).

•

Pilottimyymälät sijaitsevat sellaisilla kauppapaikoilla, joissa yritykset pitävät myymälöiden varautumisen kehittämistä lähtökohtaisesti hyvin tärkeänä

2.7.3 Pilottien toteuttaminen ja tulosten
arviointi

•

Pilottimyymälöissä toteutetaan toimenpiteitä, joiden avulla kukin yritys ja HVO voivat arvioida projektissa suunniteltujen varautumisen kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen käytännön näkökulmia,
kustannuksia sekä soveltuvuutta laajempaan käyttöön yrityksissä

Pilotointi toteutettiin kunkin yrityksen yksityiskohtaisten pilotointisuunnitelmien mukaisesti myymälöissä, joista on mainittu edellä pilottikohteiden valintaa koskevassa kohdassa. Pääpiirteittäin pilottikohteissa tehtävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sujuivat PTH-projektisuunnitelman mukaisesti
pilotoinnin aikataulutavoitetta osittain lukuun ottamatta.

•

Pilottimyymälät voivat olla uudismyymälöitä tai jo
aiemmin käytössä olleita

•

Pilottikohteet ovat paikoissa, joihin on nopea siirtyä
pääkaupunkiseudulta projektinaikaisia tarkasteluja
varten

Pilotoinnin toteutussuunnitelmien laadinta edellytti yrityksittäin useita erillisiä suunnittelukokouksia yritysten kokoamissa sisäisissä ja suunnittelutoimistojen asiantuntijoilla vahvennetuissa työryhmissä. Yritysten työryhmät olivat moniammatillisia.

•

Varavoimakoneet voivat olla kiinteitä koneikkoja tai
siirrettäviä varavoimakoneita

•

Vähintään yhdessä kunkin yrityksen pilottikohteista järjestetään häiriötilannesimulaatio, jossa
testataan myymälän toimintaa sähkökatkotilanteessa

Pilottikohteet valittiin erikseen kunkin yritysten ja projektipäällikön yhteistyössä. Myymälät valittiin eri maakuntien
alueilta. Yritykset sitoutuivat varustamaan ne siirrettävän
varavoimakoneen käytön mahdollistamilla liitynnöillä sekä
hankkimaan niitä varten kukin vähintään yhden siirrettävän
varavoimakoneen. Edellä mainitut pilottikohteiden valintakriteerit täyttyivät näiden kohteiden valinnan kautta.

Varavoimakoneiden valitsemiseksi ja niiden siirtämiseen tarvittavista ratkaisuista päättämiseksi tarvittiin lukuisia taustatietoja, kuten myymälätoimintojen edellyttämä sähköteho, varavoimakoneen käynnistymistapa, varavoimakoneen tavoiteltu
käynnistymisviive, mahdollinen kulutusjouston hyödyntäminen,
myymäläkiinteistön - ml. ulkoalueen layout ja ympäristö, tavoitellun kokoisen siirrettävän varavoimakoneen liikuteltavuus ja
sen edellyttämä kalusto, polttoainesäiliön sijoittelu, jne.
Toimenpiteet siirrettävien varavoimakoneiden mahdollistavien liityntöjen toteuttamiseksi pilottikohdemyymälöihin vaihtelivat yrityksittäin, mutta yhtenäistä niille oli, että ne tehtiin
olemassa oleviin myymälöihin. Ennen suunnitelmien viimeistelyä kohteisiin haettiin asianmukaiset rakentamis- tai toimenpideluvat kuntien rakennuslupaviranomaisilta. Kuten PTH-projektin ohjaus- ja projektiryhmien kokouksissa oli käsitelty ennen

pilottien toteuttamista, lupaprosessit vaihtelivat suunniteltujen
muutostöiden laajuuden lisäksi eri kuntien rakennusvalvontojen
erilaisten näkemysten vuoksi. PTH-projektissa laadittiin tästä
syystä 28.5.2019 ympäristöministeriölle esitys siirrettävien varavoimakoneiden lisäämisestä toimenpideluvanvaraisiin toimenpiteisiin MRL:ssa (132/1999) (liite 8). Muutoksen avulla
voitaisiin projektin tarkastelujen perusteella vähentää byrokratiaa ja helpottaa siirrettävien varavoimakoneiden hankkimista
– varsinkin yrityksissä, jotka hankkisivat niitä ja asentaisivat niiden kytkennän kohteisiin edellyttäviä liityntöjä useiden kuntien
alueilla. Kaikissa kohteista tehtiin mm. kaapelointimuutoksia.
Kullakin pilottikohteella oli myös toisista kohteista poikkeavia
ominaisuuksia (mm. myymälän toiminnot) tai niiden simulaatioissa tehtiin toisista kohteista poikkeavia testejä (mm. varavoimakoneiden tankkausjärjestelyt).
Samaan aikaan pilottikohteiden varavoimakoneiden koekäytön
ja häiriötilannesimuloinnin kanssa toteutettiin myös video- ja
valokuvausta.
Pilotoinnin tuloksia käsitellään tässä raportissa jäljempänä, tulososiossa.

2.7.4 Projektissa koulutus- ja viestintätarkoituksiin hankitut kuvauspalvelut
Projektiorganisaatiossa pohdittiin keväällä 2019, että pilottikohteisiin häiriötilanteen varalle hankittavien varavoimalaitteistojen hankintaa ja käyttöä tulee voida esitellä ja kouluttaa
henkilöstölle ja tarvittaville sidosryhmille helposti, koska ne
poikkeavat osittain nykyisistä varavoimaratkaisuista myymäläverkostossa. Projektiorganisaatiossa päätettiin ammattimaisen video- ja still-kuvamateriaalin tuottamisesta pilottimyymälöiden osalta. Projektin aikana tuotettiin useita eri tarkoituksiin suunniteltuja videoita. Myös PTY:n internetsivuilla oleva video Huoltovarmuustyö kaupan alalla on tuotettu projektin yhteydessä.

2.8

Toimintamallin vakavassa
häiriötilanteessa kansalaisten
välttämättömyyspalveluiden 		
hankkimisen turvaamiseksi
käsittely

Projektiorganisaatiossa pohdittiin keväällä 2019, että pilottikohteisiin häiriötilanteen varalle hankittavien varavoimalaitteistojen hankintaa ja käyttöä tulee voida esitellä ja kouluttaa
henkilöstölle ja tarvittaville sidosryhmille helposti, koska ne
poikkeavat osittain nykyisistä varavoimaratkaisuista myymäläverkostossa. Projektiorganisaatiossa päätettiin ammattimaisen video- ja still-kuvamateriaalin tuottamisesta pilottimyymälöiden osalta. Projektin aikana tuotettiin useita eri tarkoituksiin suunniteltuja videoita. Myös PTY:n internetsivuilla oleva video Huoltovarmuustyö kaupan alalla on tuotettu projektin yhteydessä.

2.9

Asiantuntijahaastattelut
projektin aikana

Projektipäällikkö suoritti projektin aikana lukuisia haastatteluja
projektissa mukana olevien yritysten ja organisaatioiden sekä
muiden sidosryhmien edustajille. Haastateltavat olivat poikkeuksetta omien alojensa asiantuntijoita ja valikoituivat haastatteluihin pyydettäviksi pääasiassa HVO:n muodostaman sosiaalisen verkoston jäsenten projektipäällikölle esittämien suositusten perusteella. Haastattelujen avulla kerättyä tietoa hyödynnetään tässä raportissa laajasti. Tämän raportin eri versioissa haastatteluihin viitataan kohderyhmät ja tiedonsuojaamistarpeet huomioiden eri tarkkuuksilla.
Tiedonkeruumenetelmänä haastattelu on yksi yleisimmin tutkimuksissa käytetyistä. Haastattelut pidettiin avoimina, strukturoimatta kysymyksiä. Avoin haastattelu on käytännössä keskustelua
haastateltavan ja haastattelijan välillä (Hirsjärvi ym. 2000). Haastattelijalla on vastuu pitää haastateltavan kanssa keskustelu alun
perin suunnitellulla aihealueella ja parhaimmillaan haastattelija
suhtautuu käsiteltyihin asioihin neutraalisti, jolloin haastattelusta
tulee esille haastateltavan todelliset näkemykset (Qu ja Dumay 2011).

2.10 Johtopäätöksien tekeminen
Tässä raportissa esitellään tulosten jälkeen projektiorganisaation tekemiä johtopäätöksiä. Projektissa induktiivisella
päättelyllä oli keskeinen asema. Siinä tutkitaan ja havainnoidaan asioita, joista ei ole ollut jäsenneltyä tietoa ja tehdään
niiden perusteella yleistyksiä eli toisin sanoen tuotetaan uutta tietoa (Hirsjärvi ym. 2000). Huoltovarmuusorganisaatiolla
on eri asioista runsaasti tieteellisesti saavutettua sekä kokemukseen ja havaintoihin perustuvaa tietoa. Projektissa tarkasteltiin muiden aiheiden ohella vakavia häiriötilanteita
ajatellen varavoiman määrää ja mitoitusta, joista saatiin kattava nykytilannekuva. Nykytilannekuvan perusteella voidaan
induktiivisesti päätellä, että PT-kaupan myymäläverkoston
varavoiman kattavuus ei ole yhteiskunnan kannalta vakavan
häiriötilanteen kannalta täysin riittävällä tasolla.
Toisaalta projektissa myös hypoteettis-deduktiivisella päättelyllä oli asemansa. Hypoteettis-deduktiivisessa päättelyssä
olemassa olevaa, kvantitatiivisessa muodossa olevaa teoriaa
testataan käytäntöön ja tarkastellaan, pitävätkö siitä johdetut
hypoteesit eli oletukset paikkaansa (Hirsjärvi ym. 2000). Projektissa sovellettiin hypoteettis-deduktiivista päättelyä muun
muassa sen hypoteesin tutkimiseen, että nykyisten PT-kaupan
myymälöiden lukumäärää voitaisiin vähentää noin 90 % ja
edelleen tarjota kansalaisille vakavassa häiriötilanteessa välttämättömät PTH-palvelut, joskin mahdollisesti vähemmällä
tuotevalikoimalla. Hypoteesia testattiin mm. Longleyn ym.
(2005) tarkoittamaa paikkatietojärjestelmää (Esri 2018) hyväksi käyttäen ja pääteltiin siitä saatujen kokemuksien ja tehtyjen havaintojen tukevan eli konformoivan teoriaa. Johtopäätöksiä, jotka muodostettiin projektissa tehtyjen havaintojen
ja haastattelujen avulla, mutta myös kirjallisuutta soveltaen,
esitellään tuloksia käsittelevän luvun jälkeen.
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3 TULOKSET: PT-KAUPAN MYYMÄLÄVERKOSTON
VARAUTUMINEN

Tämän pääotsikon alla tarkastellaan myymäläverkoston varautumista vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta PT-kaupassa. Aluksi käsitellään lyhyesti projektin häiriötilanneskenaarion sisältämän sähkökatkostilanteen mahdollisia syitä.
Keskeistä päivittäistavarakaupan myymäläverkoston varautumisen tasoa määriteltäessä oli, kykeneekö myymälä jatkamaan liiketoimintaa tilanteessa, jossa jokin vakava uhka, kuten
laajamittainen ja pitkäkestoinen sähkökatko olisi realisoitunut.
Peruskysymyksenä oli, miten yrityksen myymäläverkostotasa
on varautunut projektissa sovellettavan uhkaskenaarion, yli
neljä vuorokautta kestävän energiahuollon ja maksujärjestelmien valtakunnallisen tai vähintään kaksi maakuntaa kattavan
vakavan häiriintymisen varalta. Selvitettiin, mitkä ovat tällöin
liiketoiminnan jatkamisen edellytykset.
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3.1

Sähkökatkojen mahdollisista
syistä

Sähkökatkojen syitä tarkasteltiin projektissa ilmatieteenlaitoksen sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin asiantuntijoiden
kanssa. Todennäköisimpiä sähkökatkojen aiheuttajia ovat
erilaiset sään – lähinnä myrskyjen aiheuttamat vahingot, kuten tämän raportin kirjallisuuskatsauksessa esitettiin (mm.
Laitinen 2015). Myrskyt, joita on yleensä vuosittain eriasteisina, vaikuttavat nykyisin eniten taajamien ulkopuolisia häiriöitä, koska taajamien osalta lähivuosina on tehty paljon
maakaapelointia.
Kesällä 2010 Asta-rajuilma aiheutti laajalla alueella Pohjois- ja
Etelä-Karjalan alueella, jopa tuhansien sähköverkkokilometrien vahingoittumisen metsätuhojen myötä. Tämäntyyppinen

tapahtuma sopivassa kohdassa voi aiheuttaa sähkökatkoja.
Trombit tai suorat tuulet voivat kesäaikaan aiheuttaa paikallisesti vakavia häiriöitä, mutta ne eivät ole kaupan jatkuvuutta uhkaavia laajasti. Muita uhkatekijöitä voi muodostua huurteen ja jään kertymisestä sähköjärjestelmiin ja harvinaisempia
ovat aurinkomyrskyt. Lumikuormat vähentynevät ilmastonmuutoksen seurauksena. Tulevaisuuden riskinä on ilmajohtojen sijasta enenevässä määrin asennettavien maakaapeleiden
rikkoutuminen.
Sähkökatkoriskiä voi ilmetä myös muiden kuin sääilmiöiden
aiheuttamien tuhojen seurauksena. Riskin aiheuttajana suurin
yksittäinen on Suomen oman sähköntuotantotehon mahdollinen riittämättömyys joissakin tilanteissa. Kyberuhat ja terrorismi voivat myös osaltaan aiheuttaa sähkökatkoriskejä. Esimerkkejä niiden uhkien jonkinasteisesta toteutumisesta on
nähty viime vuosina mm. Saksassa ja Ukrainassa.
Yhteenvetona Fingridin ja Ilmatieteenlaitoksen asiantuntijoiden kanssa projektin aikana käydyistä keskusteluista voidaan
todeta, että vaikka laajan, pitkäkestoisen sähkökatkoksen riski Suomessa on vähäinen ja vähenee entisestään, kun lähivuosien aikana ilmajohtoja korvataan yhä enemmän maajohdoilla, varautuminen sähkökatkoksiin on Suomessa välttämätöntä. Kaikista todennäköisimpiin riskeihin varautumalla sekä
kattavalla vakuuttamisella voidaan normaaliaikoina ja tavanomaisimmissa ongelmatilanteissa säilyttää jatkuvuuden näkökulmasta hyvä toimintakyky myös päivittäistavarakaupan
toiminnoissa. Varautumisessa on kuitenkin tärkeää tarkastella myös yhteiskunnan kannalta vakavia häiriötilanteita. Pitkäkestoinen alueellinen tai valtakunnallinen sähkökatko voisivat
haastaa yhteiskuntamme perusrakenteiden ylläpitämistä ja
elintärkeiden toimintojen toteutumista vakavastikin (mm. Turvallisuuskomitea 2017).

3.2

Varautumisen nykytila
PT-kaupoissa

Varautumisen nykytilasta esitetään tässä kappaleessa ja sen
alakohdissa SWOT-analyysin muodossa vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat edellä kuvatun uhkaskenaarion
tilanteessa. Alla esitetään nykytilan selvittämisessä käytettyjen
kysymysten kategoriat:
ശശ Elintarviketurvallisuus
ശശ ICT-, tilaus- ja maksujärjestelmät
ശശ Jätehuolto ja siivous
ശശ Kiinteistö- ja pelastusturvallisuus
ശശ Kiinteistön kunto ja ylläpito
ശശ Koulutus ja harjoittelu
ശശ Lämmitys- ja jäähdytysenergia
ശശ Myymälän toiminta poikkeusoloissa ja vakavassa
häiriötilanteessa
ശശ Myymälätason turvallisuuskäytännöt
ശശ Sisälogistiikka

ശശ Sähkön saatavuus
ശശ Verkostot ja SOPIVA
ശശ Vesihuoltopalvelut
ശശ Viestintä
ശശ Yrityksen jatkuvuussuunnitelman jalkautus
myymälätasolle
Nykytila-arvioinnissa käytettyjen kysymysten avulla ei ollut
tarkoituksena mitata kategorioiden keskinäistä järjestystä,
vaan ennen kaikkea tunnistaa, mitkä tekijät ovat vahvuuksia
ja heikkouksia pyrittäessä jatkamaan myymäläverkoston toimintaa sähkökatkoksen ja/tai tietoliikenne- tai maksujärjestelmähäiriön aikana. Kategorioiden sisällä ilmeni vastauksissa
myös kysymyskohtaisesti hajontaa.

3.2.1 Vahvuudet ja parhaat käytännöt
Varautumisen nykytila-arviointi osoitti, että yritysten jatkuvuudenhallintakäytännöt, elintarviketurvallisuuden hallinta,
kiinteistö- ja pelastusturvallisuus sekä ympäristö- ja siivouspalvelut ovat kehittyneitä varautumisen tasoltaan. Häiriötilanteissa myymäläverkostolla on hyvät edellytykset liiketoiminnan jatkamiseen.
Yritysten jatkuvuudenhallintakäytännöissä on runsaasti elementtejä, jotka ovat hyvin kehittyneitä. Tällaisia edustavat
muun muassa se, alan yritykset kehittävät jatkuvuuden- ja
riskienhallintaansa systemaattisesti ja kehittäminen perustuu
jatkuvan parantamisen malliin, jossa hyväänkään käytäntöön
ei tuudittauduta, kuten mm. Brooks (2013) painottaa tärkeäksi jatkuvuudenhallinnassa. Tärkeätä on myös havainto, että
jatkuvuudenhallintaa tehdään kaikissa tarkastelluissa yrityksissä myös vastuullisuusagendan motivoimana (vrt. McMurray
ym. 2018), jolloin sen voidaan katsoa edustavan sekä taloudellista, sosiaalista että ympäristövastuullisuutta, jotka ovat
keskeisimmät vastuullisuuden dimensiot. Vahvuutena ovat
myös laajat myymäläverkostot eli riskin hajautus (vrt. Juvonen
2014, 104), jolloin yksittäinen myymälä tai myymälät eivät
edes esimerkiksi pysyvästi korjauskelvottomiksi onnettomuudessa päätyessään muodostaisi yrityksen toiminnalle keskeytystä, vaan vaikuttaisi lähinnä paikallisesti. Tarkastelluilla yrityksillä on kullakin vahvat riskienhallinta- ja turvallisuusyksiköt, jotka voivat tukea linjaorganisaation johtoa riskien- ja
jatkuvuudenhallinnan järjestämisessä. Riskienhallinnan resurssointia myös henkilöiden puolesta korostavat kirjallisuudessa mm. Juvonen (2014, 18, 61, 157) sekä Viner (2010, 44
- 46, 105 - 110). Jatkuvuudenhallinnan käytännöissä vahvuudeksi arvioitiin myös henkilöiden osaamisen näkökulmasta se,
että myymälöissä henkilöstö on paljolti monityötaitoista, jolloin avainhenkilöriskiäkin on hajautettu.
Elintarviketurvallisuus on korkealla prioriteetilla yrityksissä jo
lainsäädännönkin edellyttämänä. Yrityksissä sen huomioiminen vaikuttaa itsestään selvältä asialta, jolloin omavalvontasuunnitelmat ja niiden edellyttämät käytännöt, kuten kylmätuotteiden lämpötilojen tarkkailu yms. ovat hyvin ohjeistettu-

31

ja ja hoidettuja. Omavalvontasuunnitelmien laatimisessa ja
kouluttamisessa henkilöstölle on sovellettu lähtökohtaisesti
PTY:n (2018b) tarjoamia työkaluja. Vesihuollon osalta myymäläverkoston varautuminen arvioitiin kohtuulliseksi. Työvaiheet, joissa tarvitaan vettä sekä hygienian ylläpito, tulisi vesihuollon palveluiden käyttökatkon ilmetessä sähkökatkon seurauksena toteuttaa siten, että elintarviketurvallisuus ei vaarantuisi ja voitaisiin edelleen jatkaa turvallisuus- ja terveysnäkökulmat riittävästi huomioiden toimintaa.
Yritysturvallisuuden osa-alueet kiinteistö- ja toimitila- sekä
pelastusturvallisuus vaikuttavat sekä henkilöstön että omaisuuden turvallisuuteen (EK 2018). Tekniset turvallisuusratkaisut, kuten rikosilmoitin-, paloilmoitin-, sprinkleri-, päällekarkaus- ja avuntarvejärjestelmät sekä kameravalvonta on toteutettu myymälöissä suunnitelmallisesti ja kattavasti. Myös erilaiset myymäläkohtaiset lain määrittelemät järjestelyt ja suunnitelmat, kuten pelastussuunnitelmat ja poistumisturvallisuuden järjestelyt, tehdään yrityksissä keskitettyjen palvelujen
tukemina ja organisoimina, jolloin ne ovat kattavia ja tasalaatuisia. Edellä esitetyt seikat, yhdessä kiinteistöjen rakenteiden
ja layoutien tarkoituksenmukaisuuden sekä kattavasti järjestettyjen ja hankittujen vartiointipalveluiden kanssa, tarjoavat
myymäläverkoston jatkuvuudenhallinnalle hyvät lähtökohdat.
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Ympäristö- ja siivouspalvelut on suunniteltu yritysten myymälöissä elintarviketurvallisuuden lähtökohdista. Myös kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus sekä markkinointi ovat tekijöitä,
jotka ovat vaikuttaneet siihen, millaisina tilat halutaan pitää.
Kiinteistönhuolto-, siivous- ja jätehuoltopalvelut ovat toimintoja tässä kategoriassa. Erityisesti siivouspalveluiden näkökulmasta myös vakavia häiriötilanteita ja niiden mahdollisesti
aiheuttamaa henkilöstön ja kaluston vähyyttä ajatellen myymälöillä on vahvuutena se, että myymälähenkilöstöllä olisi
tarvittava osaaminen ja työvälineet pitää yllä riittävää siisteystasoa.
Myymäläverkostossa on yksittäisiä alueita/myymälöitä, joissa
on jo nyt varauduttu jatkamaan liiketoimintaa myös esimerkiksi projektin skenaarion mukaisessa sähkökatkoksessa. Projektiin osallistuneilla yrityksillä on myös laajasti käytössä aurinkopaneeleita käyttämissään kiinteistöissä, ml. useissa myymälöissä. Pyrkimys jatkuvaan energiatehokkuuden kehittämiseen osaltaan tukee varautumista myös osittaisissa sähköntoimitushäiriöissä toimimista, koska niiden seurauksena energiankulutus pienenee ja esim. varavoimalla varustetuissa kohteissa varavoimakoneiden polttoaineenkulutuskin vähenee.
Yksinomaisena varautumiskeinona sähkönsyötön häiriöihin
aurinkopaneelit eivät kuitenkaan ole riittäviä, koska ne eivät
ole käytettävissä, mikäli sähkönsyöttö verkosta katkeaa. Sen
sijaan siinä tapauksessa, että kiinteistössä on aurinkopaneelien lisäksi suurtehoakku, johon varastoitua energiaa voidaan
hyödyntää kiinteistössä ilman, että sähköä tulee verkosta, voi
riittää ylläpitämään myymälän toimintakykyä sähkökatkon aikana lyhyen aikaa.
Paras sähkökatkoon varautumisen taso saavutetaan sillä, että
kiinteistössä on sekä aurinkopaneelit tai jokin muu keino tuot-

taa kiinteistöön uusiutuvaa energiaa omavaraisesti että suurtehoakku ja dieseltoiminen varavoimakone, eli kiinteistössä
on niin kutsuttu hybridivaravoimalaitteisto. Tämä mahdollistaa
monipuolisen hyödynnettävyyden häiriötilanteessa lisäksi
myös mahdollisuuden hyödyntää kulutusjoustoja.
Tarkemmat tiedot vahvuuksista ja parhaista käytännöistä esitetään osittain kohdan ”Kehittämistoimenpiteet eri tahoilla ja
organisaatiotasoilla” alakohdissa.

3.2.2 Heikkoudet
Heikkoutena voidaan myymäläverkostossa pitää erityisesti
sitä, että pitkä, laaja sähkökatkos keskeyttäisi monien myymälöiden toiminnan, ellei käytössä olisi hyvin mitoitettua varavoimalaitteistoa. Myymäläverkosto on riippuvaista sähkönsaannista.
Kassa- ja maksujärjestelmät tarvitsevat toimiakseen sähköä.
Ilman niiden toimintaa ei voida asiakkailta veloittaa tuotteista,
jolloin liiketoiminnan jatkaminen sähkökatkossa myymälöissä,
joissa ei ole varavoimaa, on mahdotonta. Lisäksi kassa- ja maksujärjestelmissä ollaan vahvasti riippuvaisia ICT-yhteyksien
toiminnasta.
Korttimaksamisen ollessa häiriötilanteessa mahdotonta tai
haasteellista, käteisellä ei voitaisi täysin korvata korttimaksamista, koska tällöin kuluttajilla ei mahdollisesti olisi riittävästi
käteistä käytettävissään.
Kuten menetelmiä käsittelevässä osiossa esitetään, projektiryhmä tarkasteli potentiaalisten ongelmien analyysillä, millaisia riskejä ja vaikutuksia PT-kaupalle aiheutuisi, mikäli projektin uhkatilanneskenaario toteutuisi riskien tarkasteluhetkellä
käytössä olevalla varautumisen tasolla. Merkittävimmät
PT-kaupan myymäläverkostolle projektissa sovellettavan skenaarion toteutumisesta aiheutuvat riskit varautumisen nykytasolla olisivat monien myymälöiden toiminnan keskeytyminen laajan sähkökatkoksen myötä, maksujärjestelmien toiminnan keskeytyminen, kuluttajien käteisen rahan riittämättömyys sekä päivittäistavaralogistiikan häiriöt. Tilannetta vaikeuttaisi, mikäli ihmiset alkaisivat hamstrata tuotteita avoinna
olevista kaupoista.

3.2.3 Mahdollisuudet
Projektissa tarkasteltiin monitahoisesti tapoja, joiden avulla päivittäistavarahuollon palveluiden tarjoamista olisi mahdollista
jatkaa myös laajassa, pitkäkestoisessa sähkökatkostilanteessa.
Kuten tässä raportissa kuvataan, vaihtoehtoisista PTH-varautumisen kehittämistavoista eniten projektin aikana tarkasteltiin
niin kutsutun harvennetun myymäläverkoston mallia, joka merkitsisi sitä, että noin 300 suurehkoa PT-kaupan myymälää varustettaisiin varavoimalla ja samanaikaisesti niissä kovennettaisiin ICT-yhteyksiä ja parannettaisiin kassa- ja maksujärjestelmien toimintaedellytyksiä. Myöskään harvaan asuttuja alueita ja

niiden PTH-palveluita ei mallissa unohdettaisi. Harvennetun
myymäläverkon mallin toteuttaminen mahdollistaisi PT-tuotteiden vähittäiskaupan merkittävästi nykyistä paremman jatkuvuuden kyvykkyyden. Harvennetun myymäläverkoston mallia
käsitellään tarkemmin tämän projektiraportin kohdassa 3.4 Toimenpide-ehdotukset. Projektin tarkasteluissa pidettiin mahdollisuutena sitä, että otettaisiin nykyiset varavoimakoneilla varustetut myymälät osaksi harvennettua myymäläverkostoa. Jotta
harvennetun myymäläverkoston malli voisi olla toteutuskelpoinen, tulisi sitä tarkemmin suunniteltaessa myös luoda tarkemmat kriteerit, jotka sen osaksi pyrkivän myymälän tulisi täyttää.
Kriteerien sisältöjä voidaan tarkastella tämän projektin tulosten
perusteella.
Projektissa tarkasteltiin myös sitä, miten erityyppisissä kiinteistöissä sijaitsevat myymälät ovat erilaisia häiriönsietokyvyltään.
Projektin aikana varavoimakoneiden hankinnan kohteiksi valituissa myymälöissä se, että myymälät sijaitsevat projektiin osallistuneiden yritysten omistamissa kiinteistöissä, nousi tärkeäksi kohteenvalintakriteeriksi, koska sillä oli merkitystä mm. investointien suunnittelun ja toteutuksen aikatauluihin, kun päätösvalta kiinteistön osalta oli selkeästi yhdellä toimijalla. Projektissa huomioitiin kuitenkin myös kauppakeskusten merkitys
vakavassa häiriötilanteessa, minkä vuoksi muutaman kauppakeskuskiinteistön omistajan kanssa käytiin projektin puitteissa
tarkempaa keskustelua heidän varautumisnäkökulmistaan.
PTH-palveluiden varautumisen kehittämisen näkökulmasta
myös kauppakeskukset on tärkeää pitää mahdollisina paremmin sähkökatkossa toimimiseen varautuneiden myymälöiden
sijaintipaikkoina, koska ne tarjoaisivat useita varautumista tukevia näkökulmia. Tällaisia tekijöitä ovat mm. seuraavat:

•

Usein suuret tilat

•

PT-kaupan myymälöitä on useimmiten jo valmiiksi
kauppakeskuksissa

•

Myymälöiden lisäksi kauppakeskuksissa on useita
muita yhteiskunnan kannalta häiriötilanteissa tärkeitä
toimintoja, kuten apteekkeja sekä lääkäriasemia

•

Ne sijaitsevat usein liikenteen solmukohdissa

Projektissa tehtyjen parhaiden myymälän varautumiskäytäntöjen pilotointien perusteella voidaan todeta, että ainakin kolmen yksittäisen pilottikohteena olleen myymälän häiriötilannesimulaatiossa varavoiman avulla kyettiin jatkamaan kaikkia
myymälätoimintoja.
Kuten menetelmiä kuvaavassa osiossa aiemmin mainitaan,
projektissa tarkasteltiin myös PT-tuotteiden vähittäiskaupan
tuoteryhmäkohtaisen myyntitiedon lisäarvotekijöitä alan
huoltovarmuustyön näkökulmasta ja todettiin, että se voisi
tuoda lisäarvoa sekä huoltovarmuustoiminnalle että laajemmin elintarvikeketjun toiminnalle. Keskustelu tuoteryhmäkohtaisen myyntitilastoinnin tarpeesta oli myös edennyt PTY:n
ryhmissä KJP:n ja PTH-projektiorganisaation ulkopuolella.
Huoltovarmuusnäkökulmana tuoteryhmäkohtaisen tilastotiedon keräämisessä on mm. se, että sen avulla voidaan sekä
kehittää kysyntäennusteita niin normaali kuin poikkeustilanteissa että arvioida toimintojen ja tuoteryhmien merkitystä
huoltovarmuudelle ja sen perusteella allokoida resursseja tarkoituksenmukaisesti.
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Tuoteryhmien kysynnän tarkastelu huoltovarmuusnäkökulmasta on tärkeää, koska sen avulla voidaan myös häiriötilanteen aikana pyrkiä viestimään kuluttajille tavalla, joka hillitsee
tuoteryhmien äkillisiä kysyntäpiikkejä eli hamstraamista. Kuluttajaviestinnässä on tärkeää kuvata objektiivisesti kuluttajille, miten PTH toimii koko sen tuotanto-toimitusketjun ja kaupan osalta. Tätä loppuraporttia kirjoitettaessa tästä asiasta on
myös empiiristä kokemusta, kun alalla on tehty systemaattisesti huoltovarmuustyötä kauppa- ja jakelupoolin kautta vuoden 2020 aikana Covid-19-viruksen aiheuttamassa vakavassa
häiriötilanteessa ja poikkeusoloissa. PTY ja Tilastokeskus suunnittelivat projektin aikana päivittäistavaroiden (ml. elintarvikkeet) tuoteryhmäkohtaisen tilastoinnin toteutusta ja se aloitettiin vuoden 2020 alussa (esim. PTY 2020c).

3.2.4 Uhat
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Keskeisimpänä projektissa tarkasteltuna uhkana pidettiin sitä,
että nykyinen myymäläverkosto olisi vaikeuksissa ja kuormittuisi
auki olevien myymälöiden osalta valtakunnallisen tai useamman
maakunnan kattavan, vähintään neljää päivää kestävän sähkökatkoksen aikana. Lisäksi on huomioitava, että mikäli PT-kauppojen toimintavaikeuksien ohella myös muut PTH-palveluiden tuottamisen kannalta olennaiset tahot, kuten FS-tukkukauppa, kuntien ruokapalvelut, alkutuotanto sekä elintarviketeollisuus olisivat
vaikeuksissa. Tällöin voidaan pitää mahdollisena, että PTH-palveluita voitaisiin tuottaa erittäin rajoitetusti alueellisesti ja paikallisesti sekä olemassa oleviin vähäisiin puskurivarastoihin eri toimijoilla tukeutuen. Tässä tarkastelussa on kuitenkin huomioitava,
että ne alueet, joilla mahdollisesti olisi sähkönjakelu toiminnassa,
voisivat toimia edelleen.
Uhkana voidaan pitää myös sitä, että PTH-palveluiden varautumista ei kehitettäisi merkittävästi lainkaan tai sen toteuttamista viivästytettäisiin vuosien ajan. Syinä tämän uhkan toteutumiselle voisi olla esimerkiksi se, että merkittävät kehittämistoimet arvioitaisiin valtionhallinnossa sekä elinkeinoelämän toimijoiden näkökulmasta liian kalliiksi. Investointeja
arvioitaessa on tärkeää huomioida hallinnon näkökulmasta,
että kertainvestointi harvennetun myymäläverkoston mallin
käyttöönottamiseksi ja lisäksi ylläpitokustannusten huomiointi voisivat helposti miellettävissä olevan yhteiskunnan resilienssiä parantavan vaikutuksensa lisäksi säästää merkittävästi kustannuksia tilanteessa, jossa projektin skenaariossa oleva
epätodennäköinen, mutta vaikutuksiltaan erittäin vakava häiriö toteutuisi.

3.3

Parhaiden käytäntöjen pilotointi

Pilottikohteissa toimenpiteet suunniteltiin ja toteutettiin kunkin yrityksen kanssa kyseisiin kohteisiin räätälöidysti. Pilotoinnin toteutustapaa ja sen avulla selvitettäviä kysymyksiä on
esitetty tämän raportin menetelmienkuvausosiossa edellä
kohdassa ”Projektissa tunnistettujen parhaiden varautumisen
käytäntöjen pilotointi ja sen tavoitteet”. Seuraavassa tarkastellaan pilotoinnin tuloksia.

Varavoimajärjestelmät voivat olla joko automaattisesti tai manuaalisesti käynnistettäviä. Manuaalisesti käynnistettäessä
järjestelmän käynnistäminen edellyttää yritysten tarkastelujen
perusteella sitä, että sen toteuttajalla on riittävä sähkötekninen sekä kohteen tuntemus ja hyvät, mieluiten kuvalliset, seikkaperäiset ohjeet sen toteuttamiseksi. Työturvallisuuden varmistaminen on tärkeää.
Pilottikohteissa varavoimakoneet mitoitettiin siten, että niiden
avulla voidaan ylläpitää kaikkia myymäläkiinteistön toimintoja. Varavoimakoneen koko ja malli sekä kiinteistön sähkön
käyttö ja sitä kautta varavoimakoneen kuormitus vaikuttavat
merkittävästi sen polttoaineenkulutukseen.
Varavoimajärjestelmän käyttäminen edellyttää korkeaa teknistä osaamista. Yrityksistä korostettiin, että varavoimakoneen
käyttöä on hyvä harjoitella varavoimakohteissa sähkökatkostilanne simuloimalla. Myymälä- ja varavoimakoneen käyttöhenkilöstölle tulee olla saatavilla selkeät ohjeet sekä siitä, missä tilanteissa järjestelmää hyödynnetään että miten se toteutetaan turvallisesti.
Kaikki projektin yritykset ilmoittivat varavoimakoneiden
hankinnan olleen alun perin suunniteltua hitaampaa ja vaativampaa. Yritykset ilmoittivat kuitenkin sen toteutuneen
heillä hyvin ja koekäytön ja simuloinnin osoittaneen, että
varavoimakoneiden ja vara-ICT-yhteyksien avulla on mahdollista jatkaa myymälän toimintaa sähkökatkosta tai osittaisesta ICT- tai maksujärjestelmähäiriöstä huolimatta. Yritykset totesivat, että PTH-projektin ja siihen sisältyneen pilotoinnin avulla he ovat teknisesti ottaen luoneet mallit, joiden
avulla heidän on mahdollista valmistautua tarvittaessa suunnittelemaan, hankkimaan ja asentamaan siirrettäviä varavoimakoneita ja niiden käytön edellyttämiä liityntöjä myymälöihinsä. Tässä suhteessa pilotointi onnistui suunnitelmien mukaisesti. Projektin lopputuloksena yritykset ovat asennuttaneet yhteensä 10 myymälään siirrettävän varavoiman käytön
mahdollistavat liitännät ja yhteensä kolme (jatkossa yhteensä
neljä) siirrettävää varavoimakonetta, joiden avulla voi testatusti jatkaa myymälän toimintaa myös sähkökatkostilanteessa,
kaikkien sen edellyttämien toimintojen osalta.

3.4

Toimenpide-ehdotukset

Tässä osiossa tarkastellaan projektissa tunnistettuja toimenpide-ehdotuksia, joilla yksittäisten myymälöiden ja koko myymäläverkoston varautumista voitaisiin kehittää sellaiseksi, että sen häiriönsietokyky ja liiketoiminnan jatkuvuuden edellytykset paranevat merkittävästi. Suurin yksittäinen ja samalla
projektin yksi tärkeimmistä toimenpiteistä oli harvennetun
myymäläverkoston mallin hahmottelu ja toteutuskelpoisuuden tarkastelu. Sitä kuvataan tämän osion ensimmäisen otsikon alla. Kaupan yritysten omien toteutusmahdollisuuksien
puitteissa olevat toimenpiteet jaetaan tässä kahteen ryhmään,
joista ensimmäinen on materiaaliset toimenpiteet, jotka käytännössä edellyttävät investointeja ja toinen ryhmä sisältää
organisatorisia ja johtamiseen liittyviä kehittämistoimia. Or-

ganisatoriset ja johtamiseen liittyvät kehittämistoimet eivät
yleensä edellytä yritykseltä merkittäviä investointeja, vaan ne
voidaan yleensä toteuttaa osana yrityksen normaaleja johtamiskäytänteitä. Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä ovat erilaiset koulutukset ja harjoitukset sekä muutokset perehdytysohjelmiin. Kustannuksia voi syntyä tähän ryhmään luettavista
mahdollisista uusista ohjeista tai esimerkiksi avainhenkilöriskien hallintakeinojen, kuten varahenkilöjärjestelyiden tai henkilöiden toimenkuvien muutosten tekemisestä. Viimeisenä
alakohtana tässä osiossa tarkastellaan erikseen kehittämistoimien kustannuksia.

3.4.1 Harvennetun myymäläverkoston
malli ja sen toteutusedellytyksien
arviointi
Tässä kohdassa esitetään projektin tarkasteluihin perustuen,
miten harvennetun myymäläverkoston malli esimerkiksi voitaisiin pääpiirteittäin toteuttaa ja mitä sen avulla voitaisiin
saavuttaa. Lukijan pyydetään huomioimaan sen, että tässä
raportissa esitetty malli on vain yksi esimerkki siitä, miten nk.
harvennetun myymäläverkoston malli voitaisiin toteuttaa. Sen
toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Mallin kehittämisen
seuraava askel olisi kilpailulainsäädännön tarkempi tarkastelu,
jonka avulla määriteltäisiin, millä edellytyksillä kilpailulainsäädännön näkökulmat voitaisiin mahdollisesti huomioida siten,
että malli olisi implementoitavissa.
Projektin tarkasteluiden perusteella päädyttiin siihen, että
harvennetun myymäläverkoston mallissa noin 10 % normaalisti toimivista PT-kaupan vähittäiskaupan myymälöistä eli noin
300 pääasiassa suurehkoa myymälää (haja-asutusalueilla tarvittaessa myös muita myymälätyyppejä) varustettaisiin tässä
projektissa tunnistetuilla parhaiden käytäntöjen mukaisilla
varavoimaratkaisuilla, jolloin ne lähtökohtaisesti kykenisivät

jatkamaan kaikkia toimintojaan myös sähkökatkoksen aikana.
Edellytyksenä toiminnan jatkamiselle olisi, että myös myymälän ja sen omistajayrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat keskeisimmät riippuvuudet muista toimijoista
ja palveluista olisi ratkaistu.
Miten harvennetun myymäläverkoston malli voitaisiin ottaa
käyttöön, on taloudellisten seikkojen lisäksi haastavaa myös
kilpailulainsäädännön näkökulmasta. Käsiteltiin yksinomaan
kriteereitä, joita malliin kuuluvilla myymälöillä tulisi olla mahdollista täyttää. Tärkeimmät kriteerit malliin kuuluville myymälöille olisivat kyvykkyys jatkaa myymälän liiketoimintaa
oman varmennetun sähkönsyötön avulla (väh. dieseltoiminen
varavoimakone – kiinteä koneikko tai siirrettävä ratkaisu) kohtuullisen ajan ilman ulkopuolista polttoainetäydennystä, yrityksen omien toimintamahdollisuuksien rajoissa riittävät omaehtoiset ICT-yhteyksien ja maksujärjestelmien toimintavarmuuden kehittämistoimet suoritettuina sekä se, että henkilöstö olisi koulutettu toimimaan poikkeustilanteissa.

3.4.2 Materiaaliset kehittämistoimenpiteet
PT-kaupan yrityksissä
Projektissa tarkastelluista materiaalisista kehittämistoimenpiteistä eniten käsiteltiin varavoimakoneiden hankintaa ja
niiden hyödyntämisen mahdollistavien teknisten ratkaisujen
hankintaa. Varavoimakoneiden hankintaa ja testaamista käsitellään tarkemmin tässä raportissa pilotointia kuvaavissa
kohdissa, minkä vuoksi niitä ei tässä kappaleessa tarkastella
tarkemmin. Riippumatta siitä, missä määrin varavoimakoneinvestointeja ja -asennuksia toteutetaan jatkossa myymäläverkostossa, PT-kaupan yrityksille esitetään projektin perusteella tässä alakohdassa tarkasteltuja materiaalisia varautumisen kehittämistoimia otettavaksi toteutustarpeen harkintaan. Tässä osiossa esitetyt toimenpideajatukset eivät
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muodosta listaa kaikista mahdollisista kehitystoimenpiteistä
myymäläverkoston materiaaliselle varautumiselle sähkökatkoihin ja ICT- ja maksujärjestelmähäiriöihin, mutta antaa yleisesti ideoita mahdollisiksi kehittämistoimenpiteiksi, joita yritykset voivat oman tilanteensa huomioiden harkita toteutettaviksi varautumisen edelleen kehittämiseksi. Tässä ei
myöskään eritellä sitä, missä määrin näitä toimenpide-ehdotuksia on jo otettu käyttöön yrityksissä.
Suositetaan, että yrityksissä/konserneissa laaditaan alueita/
tytäryhtiöitä sitovat ohjeet, joiden mukaan uusia myymälöitä
sekä tuotelogistiikan kannalta keskeisiä muita tiloja varustetaan jatkossa vähintään siirrettävien varavoimakoneiden mahdollistamilla liitynnöillä. Uudiskohteissa lisäkustannukset ovat
maltillisia johtuen mm. siitä, että varavoimakoneiden liitynnät
voidaan huomioida jo suunnittelun ja rakentamisen alkuvaiheessa, jolloin lisäkustannuksia tulee lähinnä lisäkaapeloinnista ja mahdollisesti varavoiman edellyttämistä luvista.
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Suositetaan hyödynnettävän useita eri ICT-yhteyksiä (kaapeli/kuitu sekä 3G ja 4G), maksujärjestelmän luotettavuuden
häiriötilanteissa lisäämiseksi. Mikäli mahdollista, hyödynnetään ICT-yhteyksissä rinnakkain eri operaattoreita ja maksupäätteissä eri palveluntoimittajia. Tämä voidaan teknisesti
toteuttaa esim. siten, että tarvittavissa eri ICT-palveluissa
hyödynnetään varautumisnäkökulmasta eri operaattoreita,
jolloin riippuvuus yhden palveluntarjoajan verkosta vähenee.
On tietenkin huomionarvoista, että tämänkaltainen jatkuvuudenhallinnan kannalta tehtävä riippuvuusriskien tarkastelu ja huomiointi aiheuttavat kustannuksia keskitettyihin
ratkaisuihin ja sopimuksiin nähden.

3.4.3 Organisatoriset ja johtamiseen
liittyvät kehittämistoimet PT-kaupan
yrityksissä
Tässä kohdassa esitetään listan muodossa alla organisoitumiseen, johtamiseen ja ohjeistukseen liittyviä toimenpiteitä, joiden toteutumista yrityksissä varmistamalla myymälän varautumista erilaisiin vakaviin häiriötilanteisiin voidaan entisestään
parantaa. Tässä kohdassa ei eritellä, missä määrin näitä toimenpiteitä on jo yrityksissä toteutettu, vaan tarkoituksena on
listata toimenpiteitä, joista yritykset voivat poimia omaan tilanteeseensa sopivia varautumisen kehittämistoimia. Toimenpiteitä esitetään myös liitteen 3 sisältämissä kehittämistoimenpide-vaihtoehdoissa.
1.

Varmistetaan yrityksissä, että turvallisuus ja jatkuvuudenhallintakäytännöt ovat systemaattisesti vakioagendalla 1) PT-kaupan johdolla, 2) aluejohdolla sekä 3) myymälöiden vastuuhenkilöillä.

2.

Määritellään etukäteen, mitä asioita ko. organisaatiotasoilla tulee käsitellä dokumentoidusti ja millä frekvenssillä.

3.

Määritellään/ohjeistetaan dokumentoidusti eri organisaatiotasoille, mitkä ovat turvallisuusvastuun ja päätöksenteon rajat turvallisuushenkilöillä ja henkilöillä, jotka
johdossa vastaavat turvallisuudesta ja jatkuvuudenhallinnasta.

4.

Varmistetaan, että riskienarviointia tehdään lakisääteisten osa-alueiden asettamien lähtökohtien (mm. työturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus sekä henkilöturvallisuus) näkökulmien lisäksi myös jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta. Huomioidaan jatkuvuudenhallinnan
näkökulmaa käsiteltäessä myös vakavat häiriötilanteet
(erityisesti pitkät, laajat sähkökatkot ja maksujärjestelmähäiriöt).

5.

Varmistetaan yrityksen sisällä systemaattinen tapa käsitellä erityyppiset poikkeamat tarkoituksenmukaisten ryhmien (ml. johdon kanssa).

6.

Tarvittaessa aletaan kehittämään yrityksen nykyistä käytäntöä esim. LEAN 5S-suuntaan.

7.

Tarkastetaan ja tarvittaessa kehitetään nykyisiä jätehuolto- ja siivous- sekä muita myymälän toiminnan kannalta
keskeisiä palvelusopimuksia siten, että niissä huomioidaan vakavat häiriötilanteet ja poikkeusolot esim. sopimusperusteisen varautumisen ohjeiden (HVK 2009) sisältämiä SOPIVA-lausekkeita hyödyntämällä.

8.

Lisätään tarvittaessa uudisrakentamista koskevien suunnitelmien laatimisen ohjeisiin huoltovarmuusnäkökulmien huomioonottaminen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien osalta (mikä lämmitysmuoto ja miten riippumatonta sen käyttäminen on ulkoisista tekijöistä ja onko

On suositeltavaa varmistaa, että myymälöissä sisälogistiikka on
hoidettavissa myös ilman sähköllä toimivia trukkeja, esim.
pumppukärryjä hyödyntäen. On tärkeää varmistaa, että yrityksillä on normaaliajan viestintätapojen lisäksi käytettävissä korvaavia tapoja viestiä myymälöiden ja ketjuohjauksen kesken.
Mikäli tässä projektiraportissa esitettyä harvennettua myymäläverkostoa päätetään pyrkiä implementoimaan myöhemmin suunniteltavalla tavalla, on suositeltavaa, että yritykset osallistuvat sen käyttöönottomahdollisuuksien tarkasteluun yhteistyössä HVO:n ja viranomaisten kanssa, kun se
on ajankohtaista. Projektissa mukana olleet yritykset ovatkin
selkeästi ilmaisseet, että vastuullisina yrityksinä he ovat jatkossakin valmiita olemaan mukana varautumisen kehittämisessä vakavien, koko yhteiskuntaa koskevien häiriötilanteiden varalta, mikä on hyvä lähtökohta harvennetun myymäläverkoston mallin suunnittelulle. Mikäli harvennetun myymäläverkoston malliin päätetään pyrkiä, edellyttää se myös,
että hankkeen alkuvaiheessa luodaan kriteerit, joita sellaisilta myymälöiltä toiminnan jatkuvuuden kyvykkyyden suhteen edellytetään, jotka pyrkivät osaksi harvennetun myymäläverkoston mallia. PTH-projektin yhteiset tarkastelut yritysten edustajien, HVO:n ja viranomaisten kesken sekä projektin puitteissa toteutetut pilottimyymäläkohteiden varustamiset ja niiden häiriötilannesimulaatiot antavat hyvät edellytykset kriteerien jatkosuunnittelulle.

9.

lämmitysmuotoja tai polttoaineita mahdollista vaihtaa
vakavassa häiriötilanteessa).

vakavassa häiriötilanteessa liiketoimintaa jatkavien myymälöiden käytettävissä kaikissa oloissa.

Implementoidaan PTH-projektin puitteissa laadittu ohje myymälähenkilöstön toimenpiteistä sähkökatkoissa
(liite 9).

22. Järjestetään kriisinhallinta- ja turvallisuusaiheisia koulutuksia kaikille tunnistetuille kohderyhmille eri organisaatiotasoilla, kullekin ryhmälle sopivalla tavalla, säännöllisesti ja suunnitellusti.

10. Tarvittaessa tarkastellaan ja päivitetään omavalvontasuunnitelmaa lämpötilojen tarkkailun ja -säätelyn osalta.
11. Lisätään pelastussuunnitelmiin ja/tai muihin relevantteihin
suunnitelmiin ohje siitä, miten vedenjakelu- tai jätevedenkäsittelyhäiriö mahdollisesti vaikuttaisi myymälän jatkuvuuteen ja mitä se edellyttäisi myymälähenkilöstöltä.
12. Varmistetaan sopimuksiin perustuvalla varautumisella
(HVK 2009), että polttoainetäydennys varavoimakohteissa toimisi kaikissa oloissa.
13. Varmistetaan ja tarvittaessa kehitetään käytäntö, jolla
keskusvarastolta saataisiin valikoituihin myymälöihin
myytäviä tuotteita, vaikka tilausjärjestelmä ei toimisi
(esim. vakiotoimitus tai edellisen viikon toimitusta vastaava tms.).
14. Tarkastellaan yrityksen pääasiallisesti käyttämien pankkien kanssa maksamiseen ja tilien käytettävyyteen häiriötilanteissa liittyviä seikkoja.

23. Huomioidaan konserni- tai yritystason lisäksi myös alueiden ja myymälöiden avainhenkilöt kriisinhallinta- ja turvallisuusaiheisia koulutuksia järjestettäessä.
24. Varmistetaan, että alue- ja myymälätason jatkuvuutta
vaarantavat riskit on huomioitu riittävällä tavalla yrityksen riskienhallintaprosessissa ja tehdyissä riskienarvioinneissa.
25. Varmistetaan, että jatkuvuussuunnitelmissa on tunnistettu eri tehtävien ja avainhenkilöiden kriittisyys jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta.
26. Varmistetaan, että kriittinen henkilöstö on yrityksen käytettävissä myös vakavissa häiriötilanteissa. Keinona huoltovarmuuden kannalta kriittisillä toimijoilla VAP-varaukset. VAP-varaus merkitsee menettelyä, jolla työnantaja
hakee työntekijänsä vapauttamista Puolustusvoimien
sodan ajan reservistä oman yrityksensä palvelukseen
myös poikkeusoloissa (Puolustusvoimat 2021).

16. Varmistetaan, että myymälöiden suojelu-/turvallisuusorganisaatiot ovat ajan tasalla. Huomioidaan, että vakavassa häiriötilanteessa koulutettuja suojeluorganisaation
jäseniä voidaan tarvita enemmän kuin normaalisti.

27. Varmistetaan, että pandemiariski on huomioitu relevanteissa riskienarvioinneissa ja sen varalta on tehty asianmukaiset toimenpidesuunnitelmat ja -ohjeet eri organisaatiotasoille. (huom. tämä kehittämistoimenpidevaihtoehto kirjattiin vuoden 2019 aikana ja tätä loppuraporttia kirjoitettaessa ajankohtainen koronaviruspandemia
on lisännyt tämän toimenpiteen merkitystä, mutta myös
aikaansaanut sen, että suunnitelmat on tehty korkeatasoisiksi.)

17. Varmistetaan sopimuksiin perustuvalla varautumisella,
että vartiointihenkilöstö olisi vakavassa häiriötilanteessa
liiketoimintaa jatkavien myymälöiden käytettävissä kaikissa oloissa.

28. Varmistetaan, että kaikille organisaatiotasoille relevantti,
riittävän seikkaperäinen ohje, mitä henkilökunnan tulee
tehdä kansalaislevottomuutta myymälöiden alueella kohdattaessa, on laadittu ja saatavilla kirjallisesti.

15. Kehitetään avainhallintaa tarpeen mukaan. Avainhallinnan tulee olla systemaattista ja dokumentoitua. Avaimia
tulee voida luovuttaa vain nimettyjen avainhallinnan vastuuhenkilöiden toimesta.

18. Voidaan keskustella myymäläkiinteistöissä olevien apteekkien tai muiden liikkeiden kanssa mahdollisesta varautumisyhteistyöstä (esim. varavoiman hyödyntäminen).
19. Laaditaan ohje toimenpiteistä väkivaltaista ekstremismiä
kohdattaessa ja implementoidaan se myymälöihin asti.
20. Varmistetaan, että myymälöiden jatkuvuudenhallinnan
kannalta keskeiset toiminnot ja avainhenkilöt (ml. yhteistyökumppanit) on tunnistettu.
21. Varmistetaan sopimuksiin perustuvalla varautumisella,
että myös tarvittavat avainhenkilöt sidosryhmiltä olisivat

3.4.4 Toimenpide-ehdotukset maksujärjestelmien osalta pankki- ja
finanssisektorille
Kuten edellä tässä raportissa esitetään, korttimaksamisen
toimintaedellytyksien turvaaminen myymälöissä myös vakavissa häiriötilanteissa on hyvin tärkeää, sillä käteisellä ei voitaisi korvata korttimaksamista sataprosenttisesti. Mahdollisuutena voidaan pitää sitä, että korttimaksamisen toimintaedellytyksiä myös sähkökatkossa parannettaisiin samanaikaisesti, kun myymäläverkoston varavoimalla varustaminen
etenisi. Tämä edellyttäisi sitä, että korttimaksamisen toimimiseksi myös ICT-häiriöiden aikana voitaisiin sopia korttien
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liikkeellelaskijoiden kanssa rajoitettuja poikkeusjärjestelyitä,
mikäli mahdollista. Poikkeusjärjestelyiden suunnittelu ja toteutus tulisi tehdä pankki- ja finanssialan viranomaisten ja
elinkeinoelämän yhteistyönä. Projektin puitteissa on tarkasteltu yhdessä useiden pankki- ja finanssialan viranomaisten
ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ideoita toimenpiteiksi, jotka mahdollistaisivat korttimaksamisen osalta nykyistä
paremman varautumisen tason erityisesti projektin häiriötilanneskenaarion kaltaisessa tilanteessa. Niitä ei käsitellä yksityiskohtaisesti tässä raportin julkisessa versiossa.
Kaupat voivat itse kehittää korttimaksamisen toimintavarmuutta ja vähentää häiriöherkkyyttä lähinnä kahdentamalla
omissa kiinteistöissään ICT-yhteyksiä. Riippuvuus finanssisektorin varautumisesta on ilmeistä.
Valtiovarainministeriö asetti vuonna 2017 työryhmän tarkastelemaan varautumisvelvollisuutta rahoitusalalla koskevan sääntelyn nykytilaa ja kehittämistä ja laati aiheesta työryhmämuistion. Työryhmämuistiossa tarkasteltiin pankkija rahoitusalan kriittisten palveluiden saatavuuden jatkuvuutta Suomessa, mikäli ulkomainen palveluntarjonta ei
ole käytettävissä. Työryhmä ehdotti muutoksia useisiin eri
säädöksiin sen mahdollistamiseksi, että ”yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta kriittisten rahoitusmarkkinapalveluiden jatkuvuus myös sellaisessa tilanteessa, jossa
varautumisvelvollisten yritysten ulkomailla sijaitsevien tietojärjestelmien tai palvelutuotannon käytettävyys estyy”.
Kuten työryhmämuistiossa kuvataan, siinä esitetyt muutokset säädöksissä edellyttäisivät sekä viranomaisilta että

ennen kaikkea rahoitusmarkkinapalveluita tuottavilta yrityksiltä merkittäviä lisäpanostuksia valmiussuunnitteluun
ja valmiuden ylläpitoon ennen kaikkea Suomen sisäiseen
maksamisen infrastruktuurin kyvykkyyteen investoimisen
kautta. (VM 2018a.)
Tarvetta rahoitusalan kriittisten palveluiden häiriönaikaisen
saatavuuden parantamiselle pidettiin ilmeisenä, mutta useat
alat pelkäsivät säädösvalmistelun hankeikkunassa olevien
lausuntojen mukaan (VM 2018b) siihen investointien kustannuksien nousevan suuremmiksi kuin työryhmämuistiossa
esitetään ja että niiden maksaminen päätyisi osittain myös
rahoitusalan palveluiden loppuasiakkaille yrityksissä, ja viime kädessä kuluttajahintoihin. Työryhmämuistiossa esitettyjen säädösmuutosten käsittely on jatkunut viranomaisilla
koko PTH-projektin ajan vuosina 2017 - 2020 ja jatkuu edelleen tätä loppuraporttia viimeisteltäessä. Viimeisimmäksi
Finanssivalvonta valvottavatiedotteessaan 7.7.2020 (Finanssivalvonta 2020) pyytänyt rahoitusmarkkinatoimijoita toimittamaan heille ”suunnitelman siitä, miten varmistetaan
tai aiotaan varmistaa kriittisten palveluiden toimivuus loppuasiakkaalta loppuasiakkaalle tilanteessa, jossa ulkomainen
palveluntarjonta ei ole millään tavoin käytettävissä”.
Riippumatta siitä, miten finanssisektorin varautumista koskevan lainsäädännön muuttaminen etenee, PTH-projekti
esittää, että keskustelu projektin puitteissa kuvatuista maksujärjestelmien toimintaan vakavissa häiriötilanteissa, kuten
sähkökatkoissa, liittyvistä haasteista sekä toimialojen ja toimijoiden välisistä riippuvuuksista ja toimenpiteistä niiden

kehittämiseksi jatkuu aktiivisena. PTH-projektissa havaittiin,
että ongelmien lähestyminen tiettyyn skenaarioon nähden
oli toimiva ratkaisu, jonka avulla myös mahdollisia kehittämistoimenpiteitä voidaan rajata ja kohdistaa tavoilla, joilla
sekä niiden implementointi on helpompaa että kustannukset
rajatumpia.

3.4.5 Kehittämistoimenpiteiden
kustannusten arviointi
Kuten kirjallisuuskatsauksessa keskusteltiin, riskienhallintakeinot valitaan yritys- tai organisaatiokohtaisesti, optimoiden
kustannusten ja toimenpiteiden toteuttamisesta saatavan
hyödyn suhde, kuten kuviossa 2 Rantalan ja Kivisaaren (2014,
93) mukaisesti kuvataan. Hyväksytty kustannustaso yrityksissä toteutettaville riskinhallintatoimenpiteille, joita tässä esitetyt kehittämistoimenpiteet ovat, määräytyy yrityksen riskinottohalun ja riskinkantokyvyn mukaan (ISO 2009). Samalla
tavalla toimitaan myös julkishallinnon organisaatioissa. Usein
niiden kohdalla on kuitenkin kyse yhteiskunnan laajuisen näkökulman huomioimisesta.
Merkittävimmät kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi myymälätasalla liittyvät
kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäinen on sähkönsaannin
turvaaminen varajärjestelyin eli käytännössä varavoiman
hankkiminen ja ylläpito sekä niistä aiheutuvat kustannukset.
Varavoimakoneiden tekninen ikä on jopa kymmeniä vuosia,
mutta mikäli varavoimajärjestelmä on pitkälle automatisoitu,
esim. varustettu automaattisesti verkkoon tahdistumisen
mahdollistavilla ratkaisuilla, kiinteistön automaatiojärjestelmä
voi edellyttää teknisiä päivityksiä runsaan 10 vuoden välein.
Nämä seikat on hyvä huomioida mahdollisia varavoimainvestointeja suunniteltaessa. Sähkönsaanti voidaan rajoitetuksi
ajaksi turvata myös asentamalla myymälään aurinkopaneeleita ja suurtehoakku, jolla varastoidaan sähköä ja käytetään sitä myös mahdollisen sähkökatkon ilmetessä. Aurinkopaneelit
eivät sellaisenaan, ilman suurtehoakkua, sovellu sähkönsaannin turvaamiseen häiriötilanteissa, koska niitä voidaan käyttää
vain lisäenergianlähteenä, mutta ei ilman että sähkönjakelu
verkosta toimii. Toinen kokonaisuus on ICT-yhteyksien häiriöherkkyyden vähentäminen lisäämällä kahdennuksia sekä langallisia (kaapelit ja kuidut) että langattomia verkkoja (3G, 4G
tai jatkossa 5G) hyödyntämällä. Kolmannen merkittävimmistä
investointeja edellyttävistä kehittämisalueista muodostavat
maksujärjestelmien häiriöherkkyyden vähentämistä ja toimintaedellytyksiä lisäävät toimenpiteet.
Projektin aikana, pilottiprojekteja suunniteltaessa sekä toteutettaessa arvioitiin yrityksittäin tarvittavia kehittämistoimia
myymälän liiketoiminnan jatkuvuuden edellytysten parantamiseksi. Niiden muodostamien yksikkökustannusten perusteella on niillä laskettavissa, miten paljon kustannuksia syntyisi samojen toimenpiteiden horisontaalisesta laajentamisesta yritysten myymäläverkostoissa. Käytännössä projektin aikana pyrittiin arvioimaan sekä etukäteen että pilotoinnissa
muodostuneiden toteutuneiden kustannusten perusteella

keskimääräiset yksikkökustannukset (myymäläkohtainen), joka käytännössä olisi kerrottavissa niiden myymälöiden lukumäärällä, joihin horisontaalinen laajentaminen on tarkoitus
ulottaa ja näin saada hyvin suuntaa antava budjettiarvio yrityksen oman riskienhallinnan sekä valtakunnallisten viranomais- ja HVO-toimijoiden käytettäväksi.
Harvennetun myymäläverkoston rakentamisen kokonaishinta-arvio olisi kertainvestointina kymmenistä sataan miljoonaan euroon ja lisäksi olisi huomioitava vuosittaiset ylläpitokustannukset, joilla katettaisiin mm. varavoimajärjestelmien
testaukset ja huollot. Varavoimakoneiden (siirrettävä tai kiinteä koneikko) hinnat vaihtelevat kymmenien ja satojen tuhansien eurojen välillä kohteesta ja sen toimintojen sähkönkulutuksesta sekä koneen halutuista ominaisuuksista riippuen.
Kokonaiskustannusten arvio perustuu siihen, että kaikkiin 300
myymälään harvennetun myymäläverkoston mallissa ei hankittaisi omaa varavoimakonetta, vaan projektin aikana toiminnan ja kustannustehokkuuden näkökulmista on pidetty tarkoituksenmukaisempana sitä, että 300 myymälää varustetaan
siirrettävän varavoiman käytön mahdollistamilla liitynnöillä ja
siirrettäviä varavoimakoneita hankitaan huomattavasti tätä
pienempi määrä. Tällöin esim. alueellisessa sähkökatkoksessa
varavoima voitaisiin siirtää tarvittaessa häiriön kohteena olevalle alueelle ja mikäli olisi kyse valtakunnallisesta häiriöstä,
varavoimakoneita voitaisiin siirtää erikseen sovittavalla tavalla ja aikataululla kohteiden välillä.
Kustannuksien syntymistä tarkasteltaessa on myös tärkeää
huomioida, että varavoimakoneen hankinnan lisäksi kustannuksia syntyy siirrettävän varavoimakoneen liityntöjen rakentamisesta kohteisiin. Esitetyt kustannusarviot perustuvat projektin aikana toteutettuihin pilottihankkeisiin, joiden tuloksia
hyödyntämällä osa kustannuksista ei enää välttämättä toteutuisi täysimääräisesti uusissa vastaavanlaisissa varavoimakohteiden toteutuksissa, mikäli osaa suunnitelmista voitaisiin hyödyntää vähin muutoksin muiden vastaavanlaisten kohteiden
osalta, jolloin syntyisi skaalaetua. Viimekätisesti kustannukset
harvennetun myymäläverkoston mallin toteuttamisesta tulisivat vaihtelemaan yrityksittäin, koska tarvittavat hankinnat
tehtäisiin markkinatoimijoiden toimesta markkinoilta. Projektiorganisaatio oli yksimielisesti sitä mieltä, että myös valtiontukien mahdollisuudet mallin toteutumisen edistämiseksi on
tärkeää selvittää.
Myös edellä kohdassa organisatoriset ja johtamiseen liittyvät
kehittämistoimet tarkastellut toimet voisivat aiheuttaa kustannuksia yrityksille. Osa niistä on kuitenkin luonteeltaan sellaisia, että ne liittyvät laajemmin riskienhallinnan kehittämiseen, eivätkä yksinomaan myymäläverkoston varautumisen
kehittämiseen. Siitä syystä, sekä yhteisestä sopimuksesta projektiorganisaation kesken, projektin aikana ei tarkasteltu tässä projektiraportissa esitettyjen organisatoristen ja johtamisen
kehittämistoimien kustannusvaikutuksia. Niiden kustannusvaikutuksien määrittely on myös haastavaa yleisellä tasolla,
kun ei tarkastella sitä, missä organisaatiossa niitä toteutettaisiin ja missä laajuudessa sekä sitä, missä määrin toimenpiteet
on jo organisaatiossa toteutettu.
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4 TULOKSET: MUUT TOIMENPITEET PROJEKTISSA

Tässä osiossa kerrotaan muiden kuin projektin tavoitteiden ja
tehtävien keskiössä olleiden asioiden käsittelystä projektin
aikana. Asiat esitetään alaotsikoiden alla. Tämä osio ei muodosta selkeää kokonaisuutta, vaan teemat ja niiden käsittely
ovat erillisiä, luettavissa omina kokonaisuuksinaan. Yksi projektin yksittäisluontoisista tehtävistä oli jatkaa kuntien PTH-varautumisen oppaan (HVK 2017) jalkauttamista kuntakentälle
yhdessä sidosryhmien kanssa. Näitä koulutuksia, niiden suunnittelua ja toteutusta käsitellään seuraavassa alakohdassa.
Projektin aikana selvitettiin alun perin alustavassa projektisuunnitelmassa esitettyjen PTH-varautumisen kehittämissuuntien lisäksi projektin eri vaiheissa esille tulleita vaihtoehtoisia
tapoja järjestää kansalliset PTH-palvelut. Niitä ei käsitellä raportin julkisessa versiossa, mutta sen sijaan tässä kuvataan
Punaisen Ristin avustustoiminnan järjestelyistä tehtyjä havaintoja. Julkisessa raporttiversiossa tässä osiossa käsitellään myös
lyhyesti kauppa- ja jakelupoolin organisoitumiseen ja käsittelemiin varautumisteemoihin liittyviä kysymyksiä. Viimeiseksi
osiossa tarkastellaan pääpiirteittäin havaintoja projektipäällikön Ruotsin PT-kaupan yhdistys- ja viranomaistahojen kanssa
tammikuussa 2019 käydyistä varautumiskeskusteluista, joita
projektin puitteissa toteutettiin benchmark-tarkoituksessa.

4.1

Kuntien PTH-varautumisoppaan
koulutukset kuntien ruokapalveluille

Projektipäällikkö osallistui projektisuunnitelman mukaisesti
kuntien ruokapalveluille suunnattujen varautumiskoulutuksien (Pelastusopisto 2018) suunnitteluun ja toteutukseen Pelastusopiston ja Aluehallintovirastojen kanssa. Kuuden tunnin
mittaisia koulutuksia pidettiin vuonna 2018 kuudella paikkakunnalla talvella ja keväällä sekä syyskuussa 2018 päätettiin,
että myös vuonna 2019 järjestetään vastaavanlaiset koulutuspäivät kolmella paikkakunnalla. Koulutusajankohdat ja -paikat
vuosina 2018 - 2019 olivat seuraavat:
•

20.02.2018 Kuopio

•

20.03.2018 Oulu

•

21.03.2018 Rovaniemi

•

10.04.2018 Turku

•

11.04.2018 Tampere

•

08.05.2018 Helsinki

•

12.2.2019 Jyväskylä

•

26.3.2019 Kouvola

•

14.5.2019 Seinäjoki

Koulutuksissa käsiteltiin kuntien ruokapalveluiden varautumiseen liittyviä teemoja. Projektipäällikkö vastasi kuntien PTH-varautumisen oppaan (HVK 2017) sisällön perehdyttämisestä kohderyhmänä oleville kuntien ruokapalveluiden vetovastuussa ja esimiestehtävissä oleville henkilöille sekä valmistelemalla että esittämällä koulutusmateriaalin. Koulutusmateriaalista on esitetty kuvakollaasi
kuviona 6.
Koulutuksen ohjelma noudatti vuoden 2018 koulutuksissa samaa rakennetta kuin alla esitetty 8.5.2018 pidetyn Helsingin
koulutuksen (alla). Vuonna 2019 muutettiin ohjelmaa lähinnä
vain siten, että johdanto-osioita lyhennettiin ja lähempänä
osallistujien työn substansseja olevia varautumisaiheita (iltapäivän osiot) pidennettiin.
8.30 - 9.00

Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 - 9.10

Tilaisuuden avaus/ johtaja Jyrki Hakola,
HVK, perustuotanto-osasto

9.10 - 9.40

Johdatus varautumiseen / vanhempi
opettaja Petri Huupponen, Pelastusopisto

9.40 - 10.00

Aluehallintoviraston rooli huoltovarmuudessa / ylitarkastaja Hannu Kuhanen,
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

10.00 - 10.10

Tauko

10.10 - 11.30

Kuntien PTH- oppaan tarkastelu / projektipäällikkö Lauri Kulonen, PTY ry

11.30 - 12.30

Lounastauko

12.30 - 13.15

Ruokapalveluiden tavarantoimittajan
jatkuvuudenhallinta / kehityspäällikkö
Minna Viljakka-Lehtinen, Wihuri Oy
Aarnio Metro-tukku

13.15 - 14.00

Kaupungin ruokapalvelut /yksikönjohtaja
Anne Koskinen, Palvelukeskus Helsingin
Monipalvelut-yksikkö

14.00 - 14.30

Loppukeskustelu

Kuntien ruokapalveluille suunnattuihin koulutustilaisuuksiin
osallistui vuonna 2018 237 henkilöä. Vuonna 2019 koulutettiin 136 henkilöä. Projektipäällikkö on luovuttanut koulutusmateriaalit molempien vuosien koulutuksista Pelastusopistolle ja on sovittu, että niitä voidaan hyödyntää vastaavanlaisissa koulutuksissa jatkossakin. Projektisuunnitelmassa
ollut tehtävä jatkaa PTH-oppaan jalkauttamista toteutettiin
suunnitelman mukaisesti.
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Kuvio 6.

Kuntien PTH-oppaan pohjalta laadittu vuoden 2018 koulutuksissa käytetty esitysmateriaali kollaasina.
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4.2

Erilaisia PTH-palveluiden
järjestämistapoja kansalaisille 		
vakavissa häiriötilanteissa

Julkisessa keskustelussa vakavien häiriötilanteiden PTH-palveluiden järjestämisestä puhe vaikuttaa nähdäkseni helposti kääntyvän siihen, miten avustusjärjestöt toteuttavat vaativia avustusoperaatioitaan. Sen vuoksi projektin puitteissa päätettiin
selvittää asiaa tarkemmin Suomen Punaisen Ristin asiantuntijoita haastattelemalla ja tutustumalla heidän kauttaan Punaisen
Ristin avustustarvikejakeluun jossakin maailman senhetkisistä
kriisialueista. Syyskuussa 2017 Suomen Punainen Risti lähetti
avustustyöntekijöinä logistikkoja hirmumyrskyjen Irma ja Maria
runtelemalle Puerto Ricon saarelle Karibianmeren alueella (SPR
2017). Projektin raportin julkisessa versiossa viitataan kuitenkin
lyhyemmin Turun sanomien toimittaja Vanessa Valkaman
23.3.2018 lehtijuttuun.
Puerto Ricon saari, jossa asuu 3,5 miljoonaa ihmistä, kärsi
syyskuussa 2018 kahdesta eri hirmumyrskystä, Irmasta ja Mariasta. Voimakkaina saarelle iskeneet myrskyt tuhosivat rakennuksia ja infrastruktuuria ja saivat aikaan saaren alueen kattavan sähkö- ja tietoliikennekatkoksen. Suomen Punaisen Ristin lähettämien logistikkojen tehtävänä oli varmistaa, että
kansainvälinen apu, mm. ruoan, veden, hygieniatuotteiden ja
raivauskaluston muodossa pääsee perille myrskytuhoista sekä
tulvista ja rankkasateista kärsineille alueille ja jaettiin edelleen
Punaisen Ristin ja paikallisten viranomaisten toimesta apua

tarvitseville. Punainen risti huolehti siitä, miten tavarat saatiin
perille, missä niitä säilytettiin ja miten avunsaajat valittiin.
”Puerto Ricossa SPR:n logistikkojen rooli oli ratkaiseva, koska
avustustarvikkeita, suojaa, vettä ja ruokaa tarvittiin ihmisille
nopeasti vuoristoisella saarella”, tähdensi SPR:n kansainvälisen avun suunnittelija Kimmo Juvas lehtijutun mukaan. (Valkama 2018.)
Projektin puitteissa käytyjen kahdenvälisten keskustelujen projektipäällikön ja SPR:n kesken käsiteltiin em. lehtijuttua laajemmin, mitä tekijöitä avustusoperaation toteuttamiseen sisältyi.
Lisäksi käsiteltiin paikallisiin päivittäistavarakauppoihin ja varavoimakysymyksiin sekä yleiseen turvallisuustilanteeseen liittyviä logistikkojen havaintoja. Suurimpia haasteita kotitalouksille
aiheuttivat ruoan, veden ja polttoaineiden saatavuuden lisäksi
viestintäverkkojen toimimattomuus. Tämän raportin johtopäätöksissä nostetaan esille eräitä asioita, joita on SPR:n kanssa
käytyjen keskustelujen perusteella nähdäkseni hyvä tarkastella
myös oppeina suomalaiseen varautumistyöhön.
Keskusteluja päivittäistavaroiden saatavuudesta käytiin projektissa myös kotitalouksien näkökulmasta. Kotitalouksien omatoimisen varautumisen toimikunnan (KOVA-toimikunta), jota
SPEK vetää, ja PTH-projektin kesken pidettyjen tarkasteluiden
jälkeen KOVA-toimikunta päätti päivittää kotivaraohjeitaan ja
niihin sisällytettiin esimerkkilista tuotteista ja niiden määristä,
joita yksi aikuinen yleensä tarvitsee 72 tunnin ajaksi (ks. Martat
2020; SPEK 2018a).

4.3

KJP:n toiminnan ja
fokusalueiden tarkastelu

Projektisuunnitelmassa esitettiin yhdeksi projektin aikana,
vuoden 2019 puolella, toteutettavaksi lisätoimenpiteeksi
KJP:n toiminnan ja fokusalueiden tarkastelua. Toteutetusta
tarkastelusta esitetään tässä projektin julkisessa raportissa
pääkohdat.
Vuonna 2005 perustetun KJP:n (Turvallisuuskomitea 2015)
toiminnan fokus on painottunut pääasiassa PT-kaupan vähittäiskaupan jakelu- ja hankintatoimintoihin eli toisin sanoen
siihen, miten ja mitä kautta poolin yritykset saavat tarvitsemansa myytävät tuotteet myös vakavassa häiriötilanteessa ja
miten PT-kaupan logistiikkaketju toimii. Sen sijaan PT-kaupan
vähittäiskaupan myymäläverkoston varautumisen asioita on
käsiteltävä jatkossa enemmän, mikä on helppo toteuttaa tämän projektin jatkumona. Lisäksi on huomioitava edelleen se,
että PT-kaupan myymäläverkosto on maan kattava ja sen tiheys on useimmilla alueilla sellainen, että riski on hajautettu
laajalla ja yksittäisten myymälöiden toiminnan keskeytyminen
ei vaikuttaisi PTH-palveluiden saatavuuteen. Lisäksi poolin
työssä hankintaa ja logistiikkaa vähemmälle huomiolle on jäänyt FS-tukkukaupan tukkuverkoston varautuminen vakaviin
häiriötilanteisiin, jota yritykset ovat omaehtoisesti jatkuvasti
kehittäneet. FS-tukkukauppojen asiakkaista tärkeän osan kansalaisten PTH-palveluiden saamisen edellytyksiä kaikissa oloissa muodostaa kuntien lakisääteisten ruokapalveluiden toiminta. Opetustoimi, päivähoito sekä sosiaali- ja terveystoimi kuuluvat toimintoihin, joille on lainsäädännössä määritetty velvollisuus toimintojen jatkamiselle kaikissa oloissa, koska niiden palvelut ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa elintärkeitä niiden asiakkaille eli potilaille. Opetustoimen ja päivähoidon toiminta puolestaan muodostaa lähtökohdan monen muun alan toiminnalle vakavassa häiriötilanteessa, kun
muut alatkaan eivät voisi toimia, mikäli esimerkiksi koulut
eivät toimisi ja lasten vanhemmat jäisivät koteihin hoitamaan
lapsiaan.
Lakisääteisten ruokapalveluiden toiminnan edellytys on luotettava ruoan raaka-aineiden saanti kaikissa oloissa eli niille
FS-tukkukaupan toiminta on välttämätön edellytys. Kuntien
lakisääteiset ruokapalvelut toimittavat PTH-palvelut yhteensä
noin miljoonalle kansalaiselle päivittäin. Projektin aikana tarkasteltiin KJP:n toimikunnassa, onko myymäläverkosto riittävän laajasti edustettuna ja käsitelläänkö toimikunnassa riittävän laajasti sen huoltovarmuusnäkökulmia. Vain yksi poolitoimikunnassa edustettuna ollut yritys lisäsi toimikuntaan yhden
edustajan riskienhallintayksiköstään erityisesti myymäläverkostonäkökulman painoarvon kasvattamiseksi.
Lisäksi KJP:n toimikunta tarkasteli vuosien 2017 - 2019 aikana,
onko KJP:lle allokoitu riittävästi valmiuspäällikön/poolisihteerin resursseja toiminnan kehittämiseksi. Useassa vaiheessa ja
eri tahojen kesken toteutetuissa tarkasteluissa päädyttiin siihen että silloinen 0,2 HTV:n resurssi ei ollut riittävä poolin
toiminnan kehittämisen kannalta, vaan resurssia tuli merkittävästi lisätä. Tämän PTH-projektin loppuvaiheessa kauppa- ja

jakelupooliin rekrytoitiinkin täysipäiväinen poolisihteeri ja valmiuspäällikkö.
Projektin myötä päätettiin myös tehdä selvitys FS-tukkukaupan asiakasrajapinnassa henkilöstöravintolapalveluita
tuottavien yritysten sekä kuntien ruokapalveluiden osalta, tulisiko niitä osallistaa poolitoimintaan ja miten sekä sitä, miten
eri osapuolet näkisivät pooliyhteistyön tarpeen. Selvitys toteutettiin konsulttityönä keväällä 2020. Konsultin laatiman
raportin perusteella pääosan haastatelluista asiantuntijoista
näkemyksien mukaan kunnallisia ruokapalveluita ja merkittävimpiä foodservice-alan yrityksiä on tärkeää kytkeä mukaan
poolitoimintaan tai muuhun laajempaan yhteistyöhön, jotta
yhteiskunnan huoltovarmuus voidaan taata parhaalla mahdollisella tavalla.
Sekä yritykset että julkiset organisaatiot ovat halukkaita osallistumaan laajempaan foodservice-toimialan yhteistyöhön.
Yhteistyöverkoston tuki ja ymmärryksen lisääminen foodservice-toimialan merkityksestä huoltovarmuudelle ovat tärkeitä
yhteistyön avulla saavutettavia hyötyjä. Yhteistyötä rakennettaessa on tärkeää huomioida alueellisen tason edustus ja kilpailulainsäädännön asettamat rajoitukset. Yhteistyön kehittäminen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian, sillä foodservice-toimialan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kysymykset ovat nyt laajassa keskustelussa COVID-19-pandemian
myötä.

4.4

Ruotsin päivittäistavarakaupan
ja viranomaisten kanssa varautumisen nykytilan tarkastelu

Tässä tarkastellaan pääpiirteittäin havaintoja projektipäällikön
Ruotsin PT-kaupan yhdistys- ja viranomaistahojen kanssa tammikuussa 2019 käydyistä varautumiskeskusteluista, joita projektin puitteissa toteutettiin benchmark-tarkoituksessa. Ruotsin PT-kauppa on Suomen tapaan pitkälti keskittynyttä. Ruotsissa on lähivuosina tehostettu huoltovarmuustoimintaa. Suomen ja Ruotsin huoltovarmuusorganisaatioiden välistä yhteistyötä on niinikään tehostettu.
Ruotsissa viranomaiset varautuvat eri sektoreilla omien toimialaministeriöidensä ohjauksessa. Päivittäistavarahuolto
kuuluu heillä maatalousministeriön (Jordbruksministerium)
hallinnonalalle ja hallinnonalalla toimivan Livsmedelsverketin
varautumisvastuun piiriin. Livsmedelsverket vastaa Ruotsissa
elintarviketurvallisuusviranomaisena ruokaan ja juomaveteen
liittyvistä varautumissuunnitelmista. Kunnilla on vastuu varautumisesta omilla alueillaan. Kuntien roolia ei käsitelty tarkemmin projektipäällikön Ruotsin vierailun aikana.
Myndighet för Samhällskydd och Beredskap, MSB vastaa varautumisen suunnittelusta sellaisilla aloilla, joilla muut viranomaiset eivät sitä tee ja muutoin erityisesti ohjeistaa eri hallinnonaloja varautumisasioissa. Sekä MSB että Livsmedelsverket kertoivat järjestävänsä, osittain erikseen ja osittain yhdessä, jatkuvuuden kehittämiseen liittyviä harjoituksia, koulutuk-
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sia ja seminaareja sekä laativansa koulutusmateriaaleja. Molemmat toimivat valtakunnallisesti ja pyrkivät vaikuttamaan
myös alueiden varautumiseen. Livsmedelsverketistä mainittiin
yhtenä onnistuneena hankkeena mm. vuosina 2014 - 2016
toteutetun viranomaisyhteistyöprojektin, joka oli MSB:n rahoittama, ”Gotland utan transporten – kommer maten att räcka?”, jossa tarkasteltiin tilannetta, miten saarella pärjättäisiin
kaksi viikkoa ilman mantereelta tuotavia päivittäistavaroita ja
ruokien raaka-aineita. Raportti siitä on saatavilla verkosta (Livsmedelsverket 2017).
Ruotsissa viranomaiset ovat pyrkineet viime aikoina lisäämään
viestinnällään kansalaisten riskitietoisuutta, josta esimerkkinä
keskustelimme valtion kansalaisille 30 vuoden tauon jälkeen
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uudistettuna lähettämästä oppaasta ”Jos kriisi puhkeaa tai
sota syttyy”. Yksi PTH-asioihin liittyvä tavoite oppaalla oli lisätä kotitalouksien omatoimista varautumista. Livsmedelsverketillä on kansalaisille ohjeistusta mm. Livsmedel vid kris -ohjeiden muodossa (Livsmedelsverket 2019), jotka projektipäällikön mielestä vastaavat pitkälti Suomessa käytössä olevia 72
tuntia -ohjeistuksia (SPEK 2018a).
Maiden PTH-varautumisesta koskevaa, lupaavasti alkanutta keskustelua on hyvä jatkaa kauppa- ja jakelupoolin ja
ruotsalaisten PT-kaupan yhdistys- ja viranomaistoimijoiden
kesken Suomen ja Ruotsin yhteiskuntien useiden samankaltaisuuksien, sekä monesti myös yhtenäisten haasteiden
vuoksi.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä luvussa tehdään tulosten ja niitä edeltäneen kirjallisuuskatsauksen perusteella johtopäätöksiä projektin käsittelemistä
asioista. Päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämisprojektin projektiorganisaation palautteen mukaan projekti onnistui tuottamaan tavoiteltuja tietoja päivittäistavarahuollon varautumisen kehittämiseksi edelleen. Suuren kokonaisuuden
kehittämisen lähestyminen projektimallilla, sekä pääasiallisen
häiriötilanneskenaarion määrittäminen heti projektin alkuvaiheessa, osoittautuivat onnistuneiksi ratkaisuiksi. Varautumisen
nykytilan selvittämistä sekä häiriötilanneskenaarion mahdollisen toteutumisen aiheuttamien riskien tunnistamista ja arviointia pidettiin paremmin jäsenneltynä ja helpompana toteuttaa, kun skenaario oli rajattu yli neljä vuorokautta kestäväksi
energiahuollon ja maksujärjestelmien valtakunnalliseksi tai vähintään kaksi maakuntaa kattavaksi, vakavaksi häiriintymiseksi.
HVO:n tiedot PT-kaupan markkinoiden varautumisesta karttuivat projektiorganisaation palautteiden mukaan merkittävästi
projektin aikana. Tämä tapahtui sekä projektiorganisaation yhteisten tarkastelujen kautta että yritys- ja organisaatiokohtaisten, projektin syötteiden perusteella aloitettujen tarkasteluiden
avulla. Projektiorganisaatio on esittänyt tyytyväisyytensä siitä,
että projekti toteutettiin kokonaisturvallisuuden mallin (Turvallisuuskomitea 2017) mukaisesti, erinomaisessa yhteistyössä
elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken, unohtamatta yhteistyötä kolmannen sektorin, järjestöjen kanssa.

leet yritykset ovat ilmaisseet, että vastuullisina yrityksinä
ne ovat jatkossakin valmiita olemaan mukana varautumisen
kehittämisessä vakavien, koko yhteiskuntaa koskevien häiriötilanteiden varalta. Kauppa- ja jakelupooli pitää tärkeänä, että tässä projektiraportissa esitettyjä toimenpidesuosituksia toteutetaan ja PTH-varautumista kehitetään edelleen myös laajamittaisten, pitkäkestoisten sähkökatkosten
varalle. Markkinoiden toimintaedellytyksien turvaaminen
edellyttää varautumisen nykytilanteen kriittistä tarkastelua
ja sen pitkäjänteiseen kehittämiseen riittävien resurssien
turvaamista. Tässä projektiraportissa esitetään yhteistyössä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken suunniteltuja
ja pilotoituja tapoja, joiden avulla myymäläverkoston varautumista voidaan kehittää siten, että se pystyy osaltaan
jatkamaan toimintaansa kansalaisten PTH-palveluiden tuottamisen hyväksi kaikissa tilanteissa. HVK on ottanut projektista saadut opit huomioon alustavissa suunnitelmissaan
vuoteen 2030 tähtääviksi kehittämisohjelmiksi. HVK:n alustavia kehittämisohjelmia 2030 kuvataan lyhyesti jäljempänä tässä johtopäätösosiossa.

Harvennetun myymäläverkoston malli ja sen käyttöönoton
mahdollisesti tuomat hyödyt sekä PT-kaupan toimialan että koko elintarvikehuollon eri toimialojen varautumiselle ja jatkuvuudenhallinnalle, tunnustettiin yleisesti HVO:ssa tavoittelemisen arvoisiksi. Se varmistaisi päivittäistavarahuollon saatavuutta edelleen myös yhteiskunnan kannalta vakavan häiriötilanteen aikana. Edellytyksenä kuitenkin olisi, että myymäläverkoston varautumisen lisäksi myös päivittäistavarahuollon keskinäisriippuvuudet muihin toimialoihin huomioitaisiin harvennetussa myymäläverkostossa perusteellisesti. Projektissa korostettiin,
että HVO:ssa on tärkeää varautua erityyppisiin häiriötilanteisiin
elinkeinoelämän ja viranomaisten sekä kolmannen sektorin yhteistyössä – kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti. Projektin
tarkasteluissa pidettiin huomionarvoisena, että kun varaudutaan jatkamaan (liike-)toimintaa jopa laajojen sähkökatkosten
sekä ICT- ja maksujärjestelmähäiriöiden aikana, myös muihin
häiriötyyppeihin varautuminen kehittyy merkittävästi. Projektiorganisaation palautteen mukaan projekti auttoi edelleen kehittämään myös yhteistoimintaa huoltovarmuustoiminnan osapuolten välillä - niin kauppa- ja jakelupoolin puitteissa kuin yhteistyössä muiden alojenkin kanssa.

Päivittäistavarahuolto on osa elintarvikehuoltoa turvaavaa järjestelmää ja siten keskeinen osa yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaamista (Turvallisuuskomitea 2017; Sanastokeskus TSK 2017). PTH toteutetaan kaikissa oloissa ennen kaikkea markkinoiden toimesta (TEM 2018). PTH-projektissa tarkasteltiin kansalaisten PTH-palveluiden tuottamisen kannalta
keskeisimmän toimialan, päivittäistavaroiden vähittäiskaupan
varautumista vakaviin häiriötilanteisiin sekä, miten sitä voitaisiin edelleen kehittää laajamittaisissa, pitkäkestoisissa sähkökatkoissa toimimiseksi. Yhteiskunnan sähköriippuvuus on ilmeistä (mm. Laitinen 2015; Minkkinen ym. 2017; Hakanen
ym. 2005, 13; Klimstra & Hotakainen 2011, 25 - 27), eikä jopa
valtakunnallisen sähkökatkon riskiä voida nykyisinkään sulkea
pois (Laitinen 2015).

Suomen elintarvike- ja PT-huolto toimivat myös vakavassa häiriötilanteessa, kuten myös tätä raporttia kirjoitettaessa vallitseva koronapandemiatilanne osoitti. Projektissa mukana ol-

5.1

Tulosten hyödyntäminen osana
yhteiskunnan varautumisen 		
kehittämistä

PTH-projektissa luotiin malli, jonka avulla PT-kaupan myymäläverkoston olisi projektin arviointien ja teknisten ratkaisuiden
pilotoinnin perusteellista mahdollista jatkaa rajoitetusti toimintaansa maakunnallisessa tai jopa valtakunnallisessa sähkökatkoksessa, kunhan malli otettaisiin laajasti käyttöön ja
projektissa tunnistetut toimialojen ja niiden tuottamien palveluiden väliset riippuvuudet huomioitaisiin tarkasti. Tämä
edellyttäisi projektin tarkastelujen perusteella noin 300 myymälän varustamista sähkökatkon aikana toiminnan mahdollistavilla ratkaisuilla, kuten Longleyn ym. (2005) tarkoittamaa
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paikkatietojärjestelmää hyödyntäen projektissa harvennetun
myymäläverkoston mallia hahmoteltiin.
Tekniset ratkaisut myymälässä - joista tärkeimpinä sähkönsyötön varmistaminen varavoimalla sekä ICT-yhteyksien ja
maksujärjestelmien toiminnan varmistaminen yhteistyössä
erityisesti verkko-operaattoreiden ja finanssisektorin toimijoiden kanssa - todettiin projektissa toimiviksi yksittäisten
pilottimyymälöiden osalta. Pilottimyymälät kykenivät jatkamaan toimintaansa simuloitujen sähkökatkostilanteiden aikana ja niissä testatut ICT-yhteyksien varayhteydet toimivat.
On tärkeää huomioida, että myymälöiden toiminta tilanteessa, jossa myös sitä ympäröiviltä alueilta ja sen tarvitsemien
palveluiden tarjoajilta olisi sähköt poikki, edellyttäisi projektin häiriötilanneskenaariota vastaavaan tilanteeseen varautumisen kehittämistä myös muiden kuin PT-kaupan toimijoiden osalta. Projekti tarjosi ratkaisun avaimet ja toteutuskelpoisen tavan edetä yhteiskunnan kannalta vakavaan häiriötilanneskenaarioon varautumisen kehittämisessä. ”PTH-projekti on edistänyt ja toimeenpannut myös valtioneuvoston
päätöstä huoltovarmuuden tavoitteista, joiden avulla voimme jatkossa turvata kansalaisten välttämättömyystarvikkeiden, kuten elintarvikkeiden hankkiminen myös häiriötilanteessa”, muotoili projektin ohjausryhmässä TEM:n edustajana toiminut Henri Backman Huoltovarmuustyö kaupan
alalla -videolla (PTY 2020d).
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Toimenpiteet, joilla PT-kaupan myymäläverkoston varautumista sähkökatkoihin voitaisiin kehittää edellä tulososiossa
esitellyn harvennetun myymäläverkoston mallin laajuudessa,
olisivat kustannuksiltaan yhteensä noin muutamista kymmenistä miljoonista sataan miljoonaan euroon ja lisäksi olisi
huomioitava vuosittaiset ylläpitokustannukset. Projektissa
mukana olevat yritykset panostivat projektiin sen puitteissa
tehtyjen investointien ja asiantuntijatyön kustannusten kautta yhteensä useita satoja tuhansia euroja. Lisäksi yritykset
ovat osallistuneet vuosikymmeniä toimialan huoltovarmuutta kehittävään poolitoimintaan erityisesti organisaatioidensa
asiantuntijaresursseja hyödyntämällä. On tärkeää tiedostaa,
että vastuullisuuden viitekehyksessä sosiaalisen ja ympäristövastuullisuuden lisäksi yritysten on huomioitava myös taloudellinen vastuullisuus, jonka kannalta keskeistä on, että
yritykset toimivat liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta kestävällä tavalla (mm. Hiles 2010; Juvonen ym. 2014). Yritykset
toteuttavat osaltaan edellä kirjallisuuskatsauksessa kuvattua
riskienhallintatoimenpiteiden soveltamisen optimointia niihin investoimisen ja niiden avulla ennakoitujen hyötyjen suhteessa (Rantala & Kivisaari 2014, 93; Juvonen ym. 2014).
Liiketoiminnan näkökulmasta nykyistä varautumisen tasoa
voidaan pitää siinä mielessä riittävänä, että yritykset ovat
mitoittaneet riskien- ja jatkuvuudenhallintatoimenpiteensä siten, että liiketoiminta voi jatkua yrityksen omien hallintakeinojen rajoissa olevien häiriötilanteiden vaikutusten
puolesta eri tilanteissa. Projektin häiriötilanneskenaarion
kaltaisen tilanteen toteutuminen olisi mittaluokaltaan sellainen, että kauppojen toiminnassa ilmenisi vakavia häiriöitä eri alueilla.

Myös tulososiossa esitetyt toimenpide-ehdotukset maksujärjestelmien osalta pankki- ja finanssisektorille voivat projektiin
osallistuvien yritysten osalta toteutuessaan lisätä harvennetun myymäläverkoston mallin kehittämisen houkuttelevuutta,
kun varmuus häiriötilanteenaikaisesta maksujärjestelmien
toiminnasta erittäin vakavissakin häiriötilanteissa kasvaa. Lisäksi kilpailulainsäädännön osalta harvennetun myymäläverkoston mallin mahdollinen käyttöönotto edellyttäisi vielä tämän projektin jälkeenkin seikkaperäistä tarkastelua.
Projektin aikana tunnistettiin myös useita toimenpiteitä, joita
yritykset pitivät sellaisina, että ne hyödyttävät niitä myös normaalin riskien- ja jatkuvuudenhallintansa kannalta, eikä niiden
käyttöönotto edellytä mittavia investointeja (ks. tulososio).
Niiden toteuttamista yrityksissä pidetään suositeltavana. Korostetaan myös, että yritykset tekevät kaupan ja jakelun toimialan poolityössä jatkuvasti oman jatkuvuudenhallintansa
kehittämisen lisäksi yhteistyötä ja toimenpiteitä, jotka hyödyttävät myös laajemmin yhteiskunnan kannalta vakaviin häiriötilanteisiin varautumista. Tämä on ilmennyt myös tätä raporttia kirjoitettaessa vallitsevan pandemiatilanteen aikana kauppa- ja jakelupoolin työssä.
Projektissa keskityttiin PT-tuotteiden vähittäiskaupan varautumisen nykytilan ja kehittämisen tarkasteluun. PT-tuotteiden
vähittäiskaupan lisäksi vakavissa häiriötilanteissakin tarvittaviin PTH-palveluihin kuuluu ruokapalveluiden tuottaminen
foodservice-toimialan kautta – niin julkisten ruokapalveluiden
(erityisesti ent. joukkoruokailu) kuin yksityistenkin ravintolapalveluiden kautta. Projektissa huoltovarmuusnäkökulmasta
tarkasteltuna ruoan vähittäiskaupan lisäksi foodservice-toimialan osalta on ensiarvoista huomioida kuntien lakisääteiset
ruokapalvelut (mm. koulut ja päiväkodit, sairaalat, palveluasuminen, ym.) ja niiden jatkuvuus. Niiden palveluiden piirissä
on kaikissa oloissa jopa noin miljoona ihmistä, joista suuri osa
on asemassa, jossa heidän ei ole ilman julkisia ruokapalveluita mahdollista hankkia omia välttämättömiä PTH-palveluitaan.
Lisäksi yksityisten toiminnanharjoittajien tarjoamien palveluiden osalta huoltovarmuusnäkökulmasta nousivat esille em.
julkisten ruokapalveluiden kanssa yhteistyötä tekevät yksityiset toimijat, henkilöstöravintolat laajasti sekä esimerkiksi liikenneasemien ja PT-kaupan yksiköiden yhteydessä toimivat
ravintolat. Näihin tahoihin liittyviä huoltovarmuusnäkökulmia
on käsitelty edellä tulososiossa KJP:n toiminnan ja fokusalueiden tarkastelussa. FS-toimialan ja sen eri raaka-ainetoimittajien huoltovarmuusnäkökulmien tarkastelun tarve on osaltaan kirkastunut pandemiatilanteen aikana vuonna 2020.
PTH-projekti on antanut HVO:lle ja viranomaisille yksityiskohtaista tietoa siitä, millainen markkinoiden varautumistilanne
on yli 4 vrk kestävään energiahuollon ja maksujärjestelmien
valtakunnalliseen tai vähintään kaksi maakuntaa kattavaan
vakavaan häiriintymiseen ja miten sitä voitaisiin kehittää.
PTH-projektin organisaatio pitää tärkeänä, että kehittämistä
jatketaan viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä, pitkäjänteisesti. Kuten tästä projektiraportista ilmenee, valtakunnallisten PTH-palveluiden tuottamisen näkökulmasta varautuminen projektin häiriötilanneskenaarioon nähden on tär-

keää pitää kehittämisagendalla jatkossakin. Normaaliolojen
ongelmatilanteet tai rajattavissa olevat vakavampien häiriötilanteiden vaikutukset, kuten tätä projektiraporttia kirjoitettaessa vallitseva pandemiatilanne, eivät estä PTH-palveluiden
tuottamista, mutta sähkökatko laajemmin toteutuessaan voisivat aiheuttaa siihen vaikeita häiriötekijöitä. HVK on osaltaan
suunnitellut projektin tulosten hyödyntämistä alustavissa vuoteen 2030 tähtäävissä kehittämisohjelmissaan. Kauppa- ja jakelupooli on ottanut vuoden 2021 toimintasuunnitelmansa tärkeäksi osaksi osallistumisen HVK:n kehittämisohjelmien käytännön suunnitteluun ja toteutukseen. Kehittämisohjelmia toteutetaan HVK:n koordinaatiossa erikseen sovittavalla tavalla.
HVK:n alustavia suunnitelmia kehittämisohjelmiksi 2030 kuvataan tässä lyhyesti projektin HVK-yhteyshenkilön suostumuksella. Kansalaisille vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tärkeitä hyödykkeitä ja palveluita ovat ruoan saamisen lisäksi mm.
vesi, lääkkeet, polttoaineet, viestintäratkaisut, kuten mobiiliverkot, sähkö ja lämpö sekä kriittiset SOTE-palvelut. Kaikkien näiden
saatavuutta kaikissa oloissa ja myös vakavissa häiriötilanteissa on
kehitettävä jatkuvasti. Kehittämisohjelmissa tämän projektin
puitteissa luoduilla malleilla on oma tärkeä merkityksensä.

5.2

Jatkotutkimusehdotukset

Kuten tässä projektiraportissa on esitetty, PTH-projektin perusteella suositetaan jatkokehittämistoimenteiden toteuttamista
sekä viranomaisille että PT-kaupan yrityksille. Toimenpide-ehdotukset esitetään tämän projektiraportin tulososiossa. Niihin sisältyy omaehtoisesti yrityksissä ja organisaatioissa tehtäviksi soveltuvia toimenpide-ehdotuksia. Korostetaan, että varautumisen
nykytila esitetään tässä raportissa tarkoituksella siten, että siinä
ei ole eritelty eri yritysten ja organisaatioiden tilannetta, jolloin
myös kehittämistoimenpidesuosituksia luettaessa on otettava
huomioon, että niitä ei ole kohdistettu tasapuolisesti kaikille. Kunkin yrityksen toivotaan poimivan omaan yritykseensä soveltuvia
kehittämissuosituksia omille kehittämisagendoilleen. Kussakin
projektiin osallistuneessa yrityksessä on laadittu yrityskohtainen
pilotoinnin ja projektin loppuraportti, jossa myös on otettu esille
yrityskohtainen tilanne ja kehittämisnäkökulmat. Lisäksi projektin
aikana laadittiin yritysten vastuuhenkilöiden ja projektipäällikön
kesken yhteistyössä yrityskohtaiset toimenpidelistat pilotoinnin
aikana tehtäviä toimenpiteitä suunniteltaessa. Ne on niin ikään
toimitettu kullekin yritykselle.
Yhteisesti toteutettavia kehittämistoimenteitä on tärkeää
myös suunnitella yhteisesti. Tällainen yhteinen suunnittelu
voidaan toteuttaa kauppa- ja jakelupoolin puitteissa. Kauppa- ja jakelupooli toimii alan huoltovarmuustyön suunnittelu- ja yhteistyöfoorumina, toteuttaen siten kokonaisturvallisuuden mallin mukaista yhteistoimintaa, kuten mm. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (Turvallisuuskomitea 2017)
poolien tehtävänä myös todetaan olevan. Poolin toimikunta
on siitä näkökulmasta luonnollinen yhteistyötaho PT-kaupan
alan huoltovarmuusyhteistyölle. Kauppa- ja jakelupooli jatkaa myös aktiivista yhteistyötä muiden poolien ja yhteistyötahojen kanssa vaikuttaakseen osaltaan tässä projektirapor-

tissa kuvattuihin kaupan ja muiden alojen varautumisen välisiin riippuvuuksiin.
Yhteistyö kauppa- ja jakelupoolin ja elintarvikehuoltosektorin
kahden muun poolin, alkutuotanto- ja elintarviketeollisuuspoolien sekä KOVA-toimikunnan kanssa on muotoutunut vuosikymmenien aikana, syventyen PTH-projektissa, entistä luonnollisemmaksi ja tiiviimmäksi osaksi kaikkea HVO:n toimintaa sektorilla. Yhteistyötä tehdään monilla tasoilla ja tavoilla, myös
PTH-projektin pääteeman, PTH-varautumisen kehittämisen
osalta osana elintarvikehuollon järjestelmää. Elintarvikehuolto
muodostaa osaltaan monitahoisen, jopa kompleksisen verkoston, jossa esimerkiksi yhden toimialan tai toimijan prosessin
muutos voisi vaikuttaa kokonaisuuteen merkittävästi. Siksikin
yhteistyö huoltovarmuusasioissa sektorin pooleissa on ensiarvoisen tärkeää. Elintarvikkeiden saatavuus kotimaisesta alkutuotannosta ja elintarviketeollisuudesta on kaupalle elintärkeää. Ilman myytäviä tuotteita PTH-palveluita ei olisi mahdollista
kansalaisille tuottaa. Myöskään ei voida unohtaa tuonnin huoltovarmuusnäkökulmasta täydentävää vaikutusta. Elintarvikehuoltosektorin tuontiselvitykset, joita Luonnonvarakeskus Luke
on tuottanut muutaman vuoden välein, ovat konkreettinen keino tarkentaa tietoja elintarvikeketjun tuontiriippuvuudesta.
HVK:n kehittämisohjelmat 2030 tarjoavat toteutuessaan tarkoituksenmukaisen viitekehyksen sekä tavan toteuttaa
PTH-varautumisen kehittämistoimenpiteitä laajasti. Niiden
suunnittelu ja mahdollinen toteutus ovat ajankohtaisia vuodesta 2021 alkaen ja kauppa- ja jakelupooli osallistuu mielellään niiden suunnitteluun ja toteutukseen, kuten edellä kohdassa ”Tulosten hyödyntäminen osana laajempaa yhteiskunnan varautumisen kehittämistä” kuvataan.
Kaikkiaan voidaan todeta, että HVO:lla ja HVK:lla on varautumisen kehittämisestä runsaasti tietoa, jota on vuosien kuluessa tuotettu pitkäjänteisen asiantuntijatyön lisäksi erilaisin selvityksin ja kohdennetuin tutkimuksin. Laajempaa, tieteellistä
perustutkimusta ei ole merkittävässä määrin kuitenkaan toteutettu. Tästä näkökulmasta tieteelliselle tutkimukselle laajasti miellettynä (sekä perus- että soveltava tutkimus) olisi tilausta myös PTH-viitekehyksessä. Yksi näkökulma, joka voi
tuoda lisäarvoa PTH-varautumisen kehittämiselle, on verkostoteoreettinen näkökulma. Projektipäällikön tiedossa on, että
ainakin tätä näkökulmaa on tarkoitus tutkia lähiaikoina. Pandemiatilannetta ja eri toimialojen, ml. kaupan ja jakelun, toimintaa sen aikana koskevaa tutkimuskirjallisuutta tiedetään
olevan tulossa sekä pandemiatilanteen aikana että sen jälkeen. Esimerkkejä jo tätä raporttia kirjoitettaessa ovat olleet
mm. Aalto-yliopiston elintarviketoimitusketjun menestystekijöitä koronariisin aikana käsitellyt tutkimus (Saarinen ym.
2020) sekä Luken (Niemi & Jansik 2020) koronakriisin vaikutuksia elintarvikeketjuun koskeva tutkimus. Pandemiatilannetta käsittelevien tutkimusten osalta ainakin toimialojen sisäistä ja välistä yhteistoimintaa käsittelevät tutkimukset voivat
tarjota suoraan myös PTH-varautumisen kehittämiseen sovellettavissa olevaa tietoa. Tutkimustietoa on tärkeää hyödyntää
PTH-varautumisen ja laajemmin huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kehittämisessä.
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