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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston 
tilannekuvatoiminnasta   

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta. 
Lailla säädetään valtioneuvoston tilannekes-
kuksen keskeiset tehtävät, selkeytetään tilan-
nekeskuksen tiedonsaantioikeutta sekä sääde-
tään viranomaisten tiedonantovelvollisuudes-
ta. Lailla on tarkoitus turvata osaltaan valti-

onjohdon, millä tarkoitetaan tässä tasavallan 
presidenttiä ja valtioneuvostoa, sekä ministe-
riöiden tiedonsaanti turvallisuuteen liittyvissä 
merkittävissä tapahtumissa sekä lisätä viran-
omaisten tiedonvaihtoa. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä maaliskuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Kokonaisturvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston periaatepäätöksen (5.12.2012) 
mukaan oikean tiedon saatavuus ja luotettava 
tilannekuva luovat edellytykset päätöksente-
olle. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen joh-
tamisjärjestelyt ja sitä tukeva tilannetietoi-
suus ovat yhteiskunnan kriisivalmiuden kan-
nalta keskeinen osa kokonaisturvallisuutta. 
Häiriötilanteiden laaja-alaisten vaikutusten 
ulottuminen useiden hallinnonalojen toimi-
alueelle edellyttää kykyä koota ja välittää 
poikkihallinnollista ja yhteen sovitettua ti-
lannekuvaa. Tilannekuva on yksi tärkeim-
mistä päätöksenteon perusteista kaikilla toi-
minnan tasoilla. Luotettava tilannekuva, toi-
mivaltaisen viranomaisen käsitys asiasta ja 
siihen vaikuttaneista tekijöistä sekä arvio ti-
lanteen kehitysvaihtoehdoista, on keskeinen 
edellytys päätöksenteon kaikilla tasoilla. 
Operatiivinen vastuu tilanteen hallinnasta on 
toimivaltaisella viranomaisella. Tiedon on 
kuljettava riittävän varhaisessa vaiheessa val-
tionjohdolle. Valtionjohdolla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä tasavallan presidenttiä ja 
eduskunnalle vastuunalaista pääministeristä 
ja muista ministereistä muodostuvaa ministe-
ristöä. Eduskunnan tiedonsaanti on mahdol-
lista varmistaa esimerkiksi valiokuntakuule-
misissa. Valtionjohdolla tai muulla viran-
omaisella saattaa myös olla tietoa, jota toi-
mivaltaisella viranomaisella ei ole. Tämän 
vuoksi tulee tunnistaa kaksisuuntaisen tie-
donkulun merkitys. 

Päättäjillä tulee olla kaikilla tasoilla analy-
soitu ja ajantasainen tilannetietoisuus, joka 
perustuu luotettavaan tilannekuvaan. Analyy-
sin ja analyysikyvyn merkitys kasvaa erityi-
sesti turvallisuusympäristön nopeissa muu-
toksissa, epävarmuuden lisääntyessä ja enna-
koinnin tarpeen kasvaessa. Ylimpien valtio-
elinten on huolehdittava koko yhteiskunnan 
turvallisuudesta.  

Perustuslain 3 §:n mukaan valtion keskei-
set ylimmät toimielimet ovat eduskunta, ta-
savallan presidentti ja valtioneuvosto sekä 
ylimmät tuomioistuimet korkein oikeus ja 
korkein hallinto-oikeus.  

Perustuslain 93 §:n 1 momentin mukaan 
Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan 
presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston 
kanssa. Sodasta ja rauhasta päättää tasavallan 
presidentti eduskunnan suostumuksella. Pe-
rustuslain 58 §:n mukaan tasavallan presi-
dentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa 
sen ratkaisuehdotuksesta. Sotilaallisesta krii-
sinhallinnasta annetun lain (211/2006) 2 §:n 
mukaan päätöksen Suomen osallistumisesta 
sotilaalliseen kriisinhallintaan ja osallistumi-
sen lopettamisesta tekee kussakin tapaukses-
sa erikseen tasavallan presidentti valtioneu-
voston ratkaisuehdotuksesta. Tasavallan pre-
sidentin ja valtioneuvoston välisen yhteis-
toiminnan tärkein foorumi on tasavallan pre-
sidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvalli-
suuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouk-
set. Kokonaisturvallisuuden alaan kuuluvia 
muita kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
ministerivaliokunnan toimialaan liittyviä ky-
symyksiä käsitellään pääministerin johdolla 
hallituksen neuvotteluissa ja asianomaisissa 
ministerivaliokunnissa ja -työryhmissä.   

Valtioneuvosto on keskeisessä asemassa 
käytettäessä valtion ylintä hallitusvaltaa. Pe-
rustuslain 67 §:n 1 momentin mukaan valtio-
neuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtio-
neuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa 
ministeriössä. Yleisistunnossa ratkaistaan 
laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat 
sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaa-
tii. Valtioneuvosto-käsitteellä on vakiintu-
neen käytännön mukaan kaksi merkitystä. 
Toisaalta sillä tarkoitetaan eduskunnalle vas-
tuunalaista pääministeristä ja muista ministe-
reistä muodostuvaa ministeristöä, toisaalta 
valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöi-
den muodostamaa organisaatiokokonaisuutta. 
Valtioneuvoston toimintakyvyn varmistami-
seksi valtioneuvoston toiminta on turvattava 
kaikissa oloissa ja olosuhteissa. Valmiuslais-
sa (1552/2011) ja puolustustilalaissa 
(1083/1991) säädetään viranomaisten toimi-
valtuuksista poikkeusolojen aikana. Valmius-
lain 6 §:n mukaan valtioneuvosto päättää yh-
teistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 
maassa vallitsevat poikkeusolot. 
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2  Nykyti lan kuvaus 

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Valtioneuvoston kansliasta annetun asetuk-
sen (393/2007) 1 §:ssä määritellään valtio-
neuvoston kanslian tehtävät. Pykälän 24 
kohdan mukaan valtioneuvoston kanslian 
tehtäviin kuuluu turvallisuuteen liittyvän 
yleisen tilannekuvan kokoaminen. Valtio-
neuvoston kanslian työjärjestyksen 
(242/2012) 5 §:ssä turvallisuuteen liittyvän 
yleisen tilannekuvan kokoaminen on osoitet-
tu valmiusosaston tehtäväksi. Valtioneuvos-
ton kanslian organisaatiouudistuksen yhtey-
dessä 1.6.2012 perustettiin tilannekuvatehtä-
vistä vastaava yksikkö. Valtioneuvoston oh-
jesäännön (262/2003) 12 §:n 6 kohdan mu-
kaan valtioneuvoston kanslian toimialaan 
kuuluvat valtioneuvoston yhteinen tilanne-
kuva, varautuminen ja turvallisuus sekä häi-
riötilanteiden hallinnan yleinen yhteensovit-
taminen.  

Valtionjohdon keskitetystä tiedonsaannista 
ja tilannekuvatoiminnasta ei ole säädetty lain 
tasolla. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 
annetussa valtioneuvoston periaatepäätökses-
sä (16.12.2010) todetaan, että valtionjohdon 
tilannekuvan ylläpitäminen on valtioneuvos-
ton kanslian strateginen tehtävä. Sama to-
teama on kokonaisturvallisuudesta annetussa 
valtioneuvoston periaatepäätöksessä, jonka 
mukaan valtioneuvoston kansliassa on val-
tioneuvoston tilannekeskus, joka tuottaa re-
aaliaikaista tapahtumatietoa ja toimivaltais-
ten viranomaisten tiedoista koottua tilanne-
kuvaa valtionjohdon käyttöön. Tilannekeskus 
yhdistää eri hallinnonaloilta saadut tiedot ja 
raportoi niiden pohjalta valtionjohdolle. Vas-
taavasti tilannekeskus saattaa tarpeen mu-
kaan kokonaisuutta koskevat tiedot toimival-
taiselle viranomaiselle. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yh-
teiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaa-
misen strategiasta (27.11.2003) edellytettiin 
valtionjohdon tueksi hallinnonalojen yhdis-
tettyä tilannekuvaa ja sen ylläpitoa. Ministe-
riöille annetussa valtioneuvoston kanslian 
ohjeessa (Päivystys- ja hälytysjärjestelyt val-
tioneuvostossa, 1491/60/2005) määritellään 
voimassa olevat menettelytavat valtioneuvos-
ton piirissä tapahtuvalle tiedonvaihdolle. Oh-

jeen mukaan valtioneuvoston kanslialle teh-
dään tapahtumailmoitus kansalaisten turvalli-
suutta merkittävästi uhkaavasta vaarasta, 
merkittävää julkista mielenkiintoa herättävis-
tä turvallisuustapahtumista ja valtioneuvos-
ton toimenpiteitä mahdollisesti edellyttävistä 
uhkaavista tapahtumista. Hallinnonalojen 
valmiusjärjestelyt muodostavat rungon häi-
riötilanteisiin reagoimiselle. Valtioneuvoston 
tilannekeskus sovittaa tarvittaessa yhteen ti-
lannekuvan laatimisen häiriötilanteen hallin-
nan vastuuviranomaisten ja muiden viran-
omaisten kanssa (Kokonaisturvallisuudesta 
annettu valtioneuvoston periaatepäätös). Val-
tioneuvoston tilannekeskus toimii ministeri-
öiden varallaolopäivystysten yhteyspisteenä. 
Se informoi ympärivuorokautisesti hallin-
nonaloja havaituista tapahtumista ja kutsuu 
tarvittaessa koolle yhteistyöelimet sekä tar-
vittavat asiantuntijat eri hallinnonaloilta ajan-
tasaisen tiedonsaannin turvaamiseksi (Yh-
teiskunnan turvallisuusstrategiasta annettu 
valtioneuvoston periaatepäätös). Valtioneu-
voston nykyisen päivystystoiminnon tarkoi-
tuksena on sekä valtiojohdon tiedonsaannin 
turvaaminen että ministeriöiden ja niiden 
alaisen hallinnon yhteistoiminnan tukeminen 
kaikissa olosuhteissa ja vuorokauden aikoina. 

Kysymystä valtioneuvoston ja viranomais-
ten välisestä toimivallan jaosta on selkeytetty 
kokonaisturvallisuudesta annetulla valtio-
neuvoston periaatepäätöksellä, jonka mukaan 
lähtökohtana on toimiminen viranomaisten 
normaaliorganisaatiolla ja normaalien toi-
mintamallien mukaisesti. Toimivaltainen vi-
ranomainen johtaa operatiivista toimintaa. 
Perustuslain 68 §:n 1 momentin mukaan ku-
kin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneu-
vostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja 
hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. 

Valtionjohdon keskitettyä tiedonsaantia ja 
tilannekuvatoimintoa on viime vuosina kehi-
tetty. Vuonna 2012 Suomessa oli 35 tilanne-
keskusta, joiden tehtävät liittyivät yhteiskun-
nan elintärkeisiin toimintoihin ja kriittiseen 
infrastruktuuriin. Valtioneuvoston tilanneku-
vatoimintaa on käsitelty Varautuminen ja 
kokonaisturvallisuus -komiteamietinnössä 
(21/2010) sekä Pääministerille ja valtioneu-
voston jäsenille suunnattu tilannekuvatoimin-
ta -selvityksessä (29.2.2012). 
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2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-
maiden lainsäädäntö 

Keskeinen osa tilannetietoisuuden muodos-
tamisessa on yhteistyö kansainvälisten toimi-
joiden kanssa. Tällä hetkellä tärkeimpiä yh-
teistyötahoja ovat Pohjoismaat, Euroopan 
Unioni (EU) ja Yhdistyneet kansakunnat 
(YK).  

Ruotsissa on kehitetty kriisivalmiutta 
Kaakkois-Aasian vuoden 2004 luonnonon-
nettomuuden jälkeen. Kriisivalmiudesta ja 
korotetusta valmiudesta annetun asetuksen 
(2006:942) 15 §:n mukaan jokainen viran-
omainen on velvollinen antamaan hallituksen 
kanslian (Regeringskansliet) tai yhteiskunta-
suojelu-  ja valmiusviranomaisen (Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap) pyyn-
nöstä koottua tilannekuvaan varten tarvittavat 
tiedot (2008:1003). 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Valtioneuvoston tilannekeskus on toiminut 
valtioneuvoston kanslian tiloissa valtioneu-
voston linnassa ympärivuorokautisesti vuo-
desta 2007 alkaen. Tilannekeskuksen, minis-
teriöiden ja viranomaisten välillä tiedonkulku 
on ollut pääsääntöisesti sujuvaa. Tiedonkulun 
puutteet ovat yleensä liittyneet siihen, ettei 
tietoa toimiteta tilannekeskukseen säännön-
mukaisesti.  Tämä koskee myös ministeriöitä 
ja niiden alaista hallintoa. Viranomaiset toi-
mivat säädöksiin perustuvien rutiinien ja 
käytäntöjen mukaisesti, joiden riittävyyttä ei 
arvioida tapauskohtaisesti. Kun lain tasolla ei 
ole säädetty tiedonantovelvollisuudesta val-
tioneuvoston tilannekeskukselle, tiedonanto-
velvollisuutta on arvioitu tapauskohtaisesti 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain tai viranomaisen toimialaa koskevan 
erityislainsäädännön perusteella.  Valtioneu-
voston tilannekeskuksen roolia tietoja kerää-
vänä ja valtionjohdolle ja ministeriöille tilan-
nekuvaa tuottavana toimintona ei ole myös-
kään aina tunnistettu.  

Valtioneuvoston tilannekeskus hoitaa teh-
täviä, jotka liittyvät kokonaisturvallisuuteen 
liittyvän tilannekuvan ylläpitämiseen, poik-
kihallinnollisen tilannekuvan kokoamiseen, 
yhteensovittamiseen ja välittämiseen häiriöti-
lanteissa, ennakoivan tilannekuvan muodos-

tamiseen, kansainvälisiin yhteyspistetoimin-
toihin sekä ministeriöiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten tilannekuvatoimintojen kehit-
tämisen tukemiseen. Valtioneuvoston tilan-
nekeskukseen on viime vuosina keskitetty 
kansainvälisiä yhteyspistetoimintoja, jotka 
perustuvat Suomea velvoittaviin kansainväli-
siin sopimuksiin sekä EU-neuvoston päätök-
siin, joiden mukaan Suomen tulee järjestää 
kansainväliset vaatimukset täyttävä hälytys- 
ja päivystyspiste. Tarvittavat toimenpiteet 
avun antamiseksi sekä vastaanottamiseksi 
voidaan käynnistää hälytys- ja päivystyspis-
teen kautta. Valtioneuvoston tilannekeskus 
toimii Suomen kansallisena yhteyspisteenä 
EU:n kriisikoordinaatiojärjestelyjen ja pelas-
tuspalvelun tiedonvaihdossa.  
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Kokonaisturvallisuudesta annetun valtio-
neuvoston periaatepäätöksen linjausten mu-
kaisesti valtioneuvoston tilannekeskuksen 
toiminta- ja johtamismallit sekä tiedonkulku 
uudistetaan vastaamaan muuttuvan toimin-
taympäristön vaatimuksia. Keskeisimpiä ky-
symyksiä ovat valtioneuvoston tilannekes-
kuksen ja viranomaisten välinen tiedonkulku 
ja siihen liittyvät säädösmuutokset. Tiedon-
kulun kaksisuuntaisuus on tarkoitus varmis-
taa lailla siten, että valtioneuvoston tilanne-
keskus voi toimittaa kokonaisuutta koskevat 
tiedot viranomaisille, minkä lisäksi tilanne-
keskuksella on oikeus saada ja viranomaisilla 
aktiivinen velvollisuus toimittaa valtionjoh-
don informoimiseksi tilanteen ennakoinnin ja 
hallinnan kannalta välttämättömät tiedot mu-
kaan lukien salassa pidettävät tiedot.  
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja 
sen ministeriöt tarvitsevat normaaliajan tilan-
teista, häiriötilanteista ja poikkeusoloista ko-
konaiskuvan, jonka perusteella voidaan tehdä 
priorisoituja päätöksiä jatkotoimista. Valtio-
neuvoston päätöksentekoa ja hallituksen työn 
tukea koskevat tehtävät kuuluvat valtioneu-
voston ohjesäännön ja valtioneuvoston kans-
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liasta annetun asetuksen mukaan valtioneu-
voston kanslialle. Tämän vuoksi valtionjoh-
don tilannekuvan ylläpitäminen on kokonais-
turvallisuudesta annetun valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksen mukaan valtioneuvoston 
kanslian strateginen tehtävä. Valtioneuvoston 
kanslian vastuulla on päättää siitä, miten val-
tioneuvoston tilannekeskus on tarkoituksen-
mukaisinta organisatorisesti sijoittaa. Tie-
donkulun varmistaminen ja salassa pidettä-
vän tietoaineiston käsittelyn erityisvaatimuk-
set edellyttävät valtioneuvoston tilannekes-
kustoiminnasta säätämistä.  
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta. 
Laissa säädetään valtioneuvoston tilannekes-
kuksesta ja sen tehtävistä, valtioneuvoston ti-
lannekeskuksen tiedonsaantioikeudesta ja 
tiedonvälityksestä sekä viranomaisten tie-
donantovelvollisuudesta. Lain mukaan viran-
omaisen on ilmoitettava valtioneuvoston ti-
lannekeskukselle turvallisuustapahtumasta. 
Valtioneuvoston tilannekeskus voi puoles-
taan ilmoittaa viranomaiselle kokonaisuutta 
koskevat tiedot turvallisuustapahtumasta. Il-
moitusvelvollisuus koskee myös salassa pi-
dettävää tietoa. Se viranomainen, jolla tieto 
on, tekee tiedon luovuttamiseen liittyvän 
välttämättömyysharkinnan. Valtioneuvoston 
tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus ei syr-
jäytä sellaisia salassa pidettäviä tietoja, joille 
on asetettu luovuttamista koskevia ehtoja 
esimerkiksi kansainvälisellä tietoturvalli-
suusvelvoitteella. Tiedonsaantioikeus ei 
myöskään ulotu yksityisyyden suojan ydin-
alueelle kuuluviin tietoihin.   
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Lailla säädetään valtioneuvoston tilanne-
keskuksesta, tiedonantovelvollisuudesta ja 
tiedonsaantioikeudesta. Valtioneuvoston ti-
lannekeskus sijaitsee valtioneuvoston kansli-
assa. Tilannekuvatoiminto on jo olemassa 
valtioneuvoston kansliassa ja tilannekeskuk-
sen henkilöstön palkat maksetaan valtioneu-
voston kanslian toimintamenomomentilta. 

Laki ei edellytä lisäresursseja valtioneuvos-
ton kansliaan. Sääntely koskee tiedonanto-
velvollisuutta ja tiedonsaantioikeutta, minkä 
vuoksi esityksellä ei ole taloudellisia vaiku-
tuksia. Lailla ei perusteta itsenäistä virastoa. 
Lailla säädettävällä tiedonantotehtävällä tu-
lee olemaan vähäisiä vaikutuksia ministeriöi-
den ja muiden virastojen tehtäviin ja organi-
sointiin. Näiden osalta lakisääteinen tehtävä 
edellyttää nykyisten resurssien uudelleen-
kohdentamista tähän tehtävään. Tiedonanto-
tehtävä ei edellytä erillisiä päivystysjärjeste-
lyjä. Toiminta hoidetaan päätetyn valtionta-
louden kehyksen ja hyväksyttyjen valtion ta-
lousarvioiden puitteissa.  
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiehdotuksen mukaan viranomaisen on 
ilmoitettava valtioneuvoston tilannekeskuk-
selle toimialaansa koskevasta sellaisesta on-
nettomuudesta, vaaratilanteesta, poikkeuksel-
lisesta tapahtumasta tai muusta vastaavasta 
häiriöstä tai häiriön uhkasta, jolla voi olla 
merkitystä muodostettaessa tilannekuvaa. 
Ministeriöiden tulee järjestää toimintansa si-
ten, että lakiehdotuksessa tarkoitettu tiedon-
kulku varmistetaan. Tämä edellyttää ohjeiden 
laatimista. 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Lailla selkeytetään valtioneuvoston tilan-
nekeskuksen tiedonsaantioikeutta sekä sääde-
tään viranomaisten tiedonantovelvollisuudes-
ta. Lailla on tarkoitus turvata osaltaan tasa-
vallan presidentin, valtioneuvoston ja sen 
ministeriöiden tiedonsaanti turvallisuuteen 
liittyvissä merkittävissä tapahtumissa sekä li-
sätä viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.  

Luotettava reaaliaikainen tilannekuva pa-
rantaa valtionjohdon toimintamahdollisuuk-
sia yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtimi-
sessa.  
 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtioneu-
voston kansliassa. Valmistelun alkuvaiheessa 
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on toiminut työryhmä, jossa ovat olleet edus-
tettuina valtioneuvoston kanslian lisäksi ul-
koasiainministeriö, oikeusministeriö, sisämi-
nisteriö, puolustusministeriö, valtiovarainmi-
nisteriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- 
ja elinkeinoministeriö sekä sosiaali- ja terve-
ysministeriö. Muut ministeriöt eivät nimen-
neet jäsentä työryhmään. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunto 
kaikilta ministeriöiltä. Lausunto saatiin seu-
raavilta tahoilta: ulkoasiainministeriö, oike-
usministeriö, sisäministeriö, puolustusminis-
teriö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kult-
tuuriministeriö, maa- ja metsätalousministe-
riö, maanmittauslaitos, liikenne- ja viestin-
täministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, so-
siaali- ja terveysministeriö, ympäristöminis-
teriö sekä oikeuskanslerinvirasto. 

Lausunnonantajat pitivät yleisesti tärkeänä, 
että valtioneuvoston tilannekuvatoimintaa 
kehitetään. Useissa lausunnoissa kiinnitettiin 
huomiota salassa pidettävien tietojen luovut-
tamista koskevaan sääntelyyn, erityisesti ar-
kaluontoisten henkilötietojen suojaan. Lisäk-
si lausunnoissa korostettiin, että ministeriöil-
lä tulee olla mahdollisuus päättää hallin-
nonalansa tiedonkulun järjestämisestä ha-

luamallaan tavalla. Eri hallinnonaloilla muun 
muassa päivystys- ja varallaolojärjestelyt on 
järjestetty toisistaan poikkeavasti. Useissa 
lausunnoissa painotettiin, että toimivaltainen 
viranomainen johtaa operatiivista toimintaa 
ja korostettiin tiedonkulun kaksisuuntaisuu-
den tärkeyttä. Sisäministeriön lausunnossa 
kiinnitettiin huomiota siihen, ettei viranomai-
sen ilmoitusvelvollisuus tai tilannekeskuksen 
tiedonsaantioikeus saa haitata toimivaltaisen 
viranomaisen toimintaa.  Lisäksi sisäministe-
riö piti tärkeänä, että laissa turvataan valtio-
neuvoston tilannekeskuksen yhteyspisteteh-
tävät siten, että ne kattavat vähintään nykyi-
sen laajuiset järjestelyt. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön lausunnon mukaan ministeriöi-
den ja hallinnonalan asiantuntijalaitosten tu-
lee saada arvioida oman hallinnonalansa ta-
pahtumien merkitys.  

Lausuntokierroksen jälkeen esitysluonnok-
seen on tehty useita muutoksia ja täsmennyk-
siä saatujen lausuntojen perusteella. Tasaval-
lan presidentin kanslialta on pyydetty ja saatu 
lausunto.  Tasavallan presidentin kanslia piti 
tärkeänä, että tarvittava tiedonkulku valtion-
johdolle on varmistettu myös niissä tapauk-
sissa, kun useammasta lähteestä saadun tie-
don perusteella vielä rakennetaan analyysia.  
Kaikilla päätöksentekoon kulloinkin osallis-
tuvilla on oltava käytössään sama tieto.  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Valtioneuvoston tilannekeskus. Ehdo-
tetun pykälän 1 momentissa säädetään val-
tioneuvostossa olevasta valtioneuvoston ti-
lannekeskuksesta. Valtioneuvostolla tarkoite-
taan tässä valtioneuvoston yleisistunnon ja 
ministeriöiden muodostamaa organisaatioko-
konaisuutta. Valtioneuvoston kanslia vastaa 
tilannekeskuksen organisatorisesta sijoittami-
sesta siten, että työ tukee kaikissa olosuhteis-
sa valtion ylintä päätöksentekoa sekä valtio-
neuvoston toimintaa tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Kokonaisturvallisuudesta annetun 
valtioneuvoston periaatepäätöksen ja yhteis-
kunnan turvallisuusstrategiasta annetun val-
tioneuvoston periaatepäätöksen mukaan val-
tioneuvoston tilannekuvan ylläpitäminen on 
valtioneuvoston kanslian strateginen tehtävä. 
Tätä tarkoitusta varten valtioneuvoston kans-
liassa on valtioneuvoston tilannekeskus, joka 
tuottaa reaaliaikaista tapahtumatietoa ja toi-
mivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua 
tilannekuvaa tasavallan presidentin, valtio-
neuvoston ja sen ministeriöiden käyttöön. Ti-
lannekeskus yhdistää eri hallinnonaloilta 
saadut tiedot ja raportoi niiden pohjalta tasa-
vallan presidentille, valtioneuvostolle ja sen 
ministeriöille. Eduskunnan tiedonsaanti on 
mahdollista varmistaa esimerkiksi valiokun-
takuulemisten avulla. Tilannekuvatoiminnas-
ta valtioneuvostossa tai sen organisatorisesta 
sijoittumisesta ei ole aiemmin säädetty lain 
tasolla. Valtioneuvoston päätöksentekoa tu-
kevaa tilannekuvatoimintaa on kuitenkin to-
teutettu osana valtioneuvoston kanslian teh-
täviä jo useita vuosia. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
valtioneuvoston tilannekeskuksen tehtävänä 
on koota ja jakaa tietoja turvallisuustilantees-
ta sekä yhteiskunnan turvallisuuteen kohdis-
tuvista merkittävistä häiriöistä ja häiriön uh-
kista valtionjohdon ja ministeriöiden toimin-
nan ja päätöksenteon tueksi. Ehdotettu sään-
nös vastaa asiallisesti valtioneuvoston tilan-
nekeskuksen nykyistä päätehtävää. Valtio-
neuvoston tilannekeskuksen pääasiallisen 

tehtävämäärittelyn ohella 2 momentti muo-
dostaa tilannekuvan määritelmän.  

Valtionjohdon yleisen tilannekuvan lisäksi 
tilannekuvatoiminto kokoaa ja sovittaa tarvit-
taessa yhteen turvallisuuskysymyksiä käsitte-
levien ministeriöiden ja toimivaltaisten vi-
ranomaisten kanssa ennakoivia katsauksia 
aiheista, joilla on keskeistä merkitystä koko-
naisturvallisuuden kannalta (ennakoiva tilan-
nekuva). Valtioneuvoston tilannekeskus hoi-
taa myös muita tehtäviä, jotka liittyvät tilan-
nekuvan ylläpitämiseen, poikkihallinnollisen 
tilannekuvan kokoamiseen, yhteensovittami-
seen ja välittämiseen häiriötilanteissa, kan-
sainvälisiin yhteyspistetoimintoihin sekä mi-
nisteriöiden ja toimivaltaisten viranomaisten 
tilannekuvatoimintojen kehittämisen tukemi-
seen.  

Tilannekuvatoiminnan tarkoituksena on pa-
rantaa tasavallan presidentin, valtioneuvoston 
ja sen ministeriöiden tilannetietoisuutta sekä 
tukea valtionjohdon päätöksentekoa ja vies-
tintää. Oikean tiedon saatavuus ja luotettava 
tilannekuva luovat edellytykset päätöksente-
olle. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen joh-
tamisjärjestelyt ja sitä tukeva tilannetietoi-
suus ovat yhteiskunnan kriisivalmiuden kan-
nalta keskeinen osa kokonaisuusturvallisuut-
ta. Häiriötilanteiden laaja-alaisten vaikutus-
ten ulottuminen useiden hallinnonalojen toi-
mialueelle edellyttää kykyä koota ja välittää 
poikkihallinnollista ja yhteen sovitettua ti-
lannekuvaa. Tilannekuva on yksi tärkeim-
mistä päätöksenteon perusteista kaikilla toi-
minnan tasoilla. Luotettava tilannekuva, toi-
mivaltaisen viranomaisen käsitys tapahtu-
neesta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä sekä 
arvio tilanteen kehitysvaihtoehdoista, on 
keskeinen edellytys päätöksenteolle kaikilla 
tasoilla. Operatiivinen vastuu on toimivaltai-
sella viranomaisella. Tiedon on kuljettava 
varhaisessa vaiheessa valtionjohdolle ja mi-
nisteriöille. Vastaavasti valtionjohdolla tai 
muulla viranomaisella saattaa olla tietoa, jota 
toimivaltaisella viranomaisella ei ole, minkä 
vuoksi tiedonkulku toimivaltaiselle viran-
omaiselle on varmistettava. Valtioneuvoston 
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tilannekeskuksen nykyisten päivystysresurs-
sien vuoksi tiedonkulun varmistamiseen liit-
tyvä tuki kohdistetaan ensisijaisesti valtion-
johdon ja ministeriöiden tarpeisiin. Mikäli 
häiriöllä tai häiriön uhkalla on merkitystä vi-
ranomaisen toiminnalle, tilannekeskus var-
mistaa tiedonkulun toimivaltaiselle viran-
omaiselle tehtävien vaatimassa prioriteettijär-
jestyksessä.  

Valtioneuvoston tilannekeskuksen tehtävil-
lä ei ole vaikutusta asioiden toimialakohtai-
seen valmisteluun ja päätöksentekoon. Perus-
tuslain 67 §:ssä säädetään valtioneuvoston 
päätöksenteosta. Pykälän mukaan valtioneu-
vostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneu-
voston yleisistunnossa tai asianomaisessa 
ministeriössä. Pykälän mukaan valtioneuvos-
tossa käsiteltävät asiat on valmisteltava asi-
anomaisessa ministeriössä. Perustuslain 
68 §:n 1 momentin mukaan ministeriö vastaa 
toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien 
asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmu-
kaisesta toiminnasta. Ministeriö johtaa toi-
mintaa toimialallaan ja järjestää tarvittaessa 
yhteistyön muiden hallinnonalojen kanssa. 
Häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteen-
sovittamisesta valtioneuvostossa vastaa val-
tioneuvoston kanslia osana pääministerin 
avustamistehtävää valtioneuvoston yleisessä 
johtamisessa. Valtioneuvostosta annetun lain 
(175/2003) 8 §:n mukaan valtiosopimuksen 
ja muun kansainvälisen velvoitteen käsittelee 
se ministeriö, jonka toimialaan sopimus tai 
velvoite sisällöltään kuuluu.  

Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan 
valtioneuvoston tilannekeskus hoitaa valtio-
neuvoston yhteiseen varautumiseen liittyviä 
yhteyspistetehtäviä, joista annetaan tarkem-
mat säännökset valtioneuvoston asetuksella. 
Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla 
varmistetaan tehtävien mahdollisimman häi-
riötön toiminta kaikissa tilanteissa. Valtio-
neuvoston johtamisen ja päätöksenteon tuke-
na valtioneuvoston kanslia vastaa myös val-
tioneuvoston yhteisestä varautumisesta val-
tioneuvoston ohjesäännön 12 §:n 6 kohdan 
perusteella.  Valtioneuvoston tilannekeskus 
toimii nykyisin kansallisena yhteyspisteenä 
EU:n poliittisen tason kriisikoordinaatiojär-
jestelyissä sekä EU:n pelastuspalvelutoimin-
nassa. Valtioneuvoston tilannekeskus voisi 

hoitaa myös muita valtioneuvoston yhteiseen 
varautumiseen liittyviä yhteyspistetehtäviä.  

2 §. Ilmoitusvelvollisuus. Ehdotetun pykä-
län 1 momentissa säädetään viranomaisen 
ilmoitusvelvollisuudesta turvallisuustapah-
tumissa. Momentin mukaan viranomaisen on 
ilmoitettava valtioneuvoston tilannekeskuk-
selle toimialaansa koskevasta sellaisesta on-
nettomuudesta, vaaratilanteesta tai muusta 
vastaavasta häiriöstä tai häiriön uhkasta, jolla 
voi olla merkitystä muodostettaessa tilanne-
kuvaa. Viranomaisella tarkoitetaan tässä 
momentissa julkisyhteisön, kuten kunnan tai 
valtion pysyvää toimielintä, jolle on säädök-
sillä annettu toimivalta ja velvollisuus tietty-
jen tehtävien hoitamiseen omalla toimialal-
laan. Viranomaisella tarkoitetaan myös valti-
on hallintoviranomaisia, joita ovat esimer-
kiksi ministeriöt. Tieto toimivaltaiselta vi-
ranomaiselta valtioneuvoston tilannekeskuk-
selle voi kulkea ministeriön kautta, mutta tie-
to voi tulla myös suoraan valtioneuvoston ti-
lannekeskukselle sen mukaan miten ministe-
riön toimialalla tiedonkulun järjestelyt on to-
teutettu. Tilannekuvan muodostamisen kan-
nalta merkityksellisiä tietoja ovat esimerkiksi 
tapahtumatiedot kansalaisten turvallisuutta 
merkittävästi uhkaavasta vaarasta, merkittä-
vää julkista mielenkiintoa herättävistä turval-
lisuustapahtumista ja valtioneuvoston toi-
menpiteitä mahdollisesti edellyttävistä uh-
kaavista tapahtumista. Arvion tekeminen 
merkityksellisistä tiedoista kuuluu sille vi-
ranomaiselle, jonka toimialaa asia koskee. 
Ehdotettu säännös vastaa voimassa olevia ja 
nykyisin noudatettavia periaatteita, joiden 
mukaan hallinnonalojen valmiusjärjestelyt ja 
ministeriöiden varallaolopäivystäjät sekä eri 
hallinnonalojen tilannekeskukset muodosta-
vat valtioneuvostotasolla rungon häiriötilan-
teisiin reagoimiselle. Valtioneuvoston tilan-
nekeskus toimii ministeriöiden varallaolo-
päivystyksen yhteyspisteenä. Ilmoitusvelvol-
lisuudella ei ole tarkoitus aiheuttaa ylimää-
räisen päivystyksen velvoitetta.  

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
ministeriö voi päättää ilmoitusvelvollisuuden 
toteuttamisesta toimialansa viranomaisten 
osalta. Kukin ministeriö voisi siten ratkaista 
miten tiedonkulku valtioneuvoston tilanne-
keskukselle ministeriön hallinnonalalla jär-
jestetään. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi 
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päivystys- ja varallaolojärjestelyt tai ministe-
riön ohjeistus tiedonkulun järjestämisestä.  

3 §. Valtioneuvoston tilannekeskuksen tie-
donsaantioikeus. Ehdotetun pykälän 1 mo-
mentin mukaan valtioneuvoston tilannekes-
kuksella on salassapitosäännösten estämättä 
oikeus saada tilannekuvan kokoamiseksi 
välttämättömät tiedot turvallisuustapahtumis-
ta. Merkittävä osa valtioneuvoston tilanne-
keskuksen tarvitsemista tiedoista koostuu 
julkisista lähteistä saatavista tiedoista. Julki-
sista lähteistä saatavan tietoaineiston lisäksi 
valtioneuvoston tilannekeskus kokoaa julkis-
ta ja salassa pidettävää viranomaistietoa. Val-
tioneuvoston tilannekeskus voisi ehdotetun 1 
momentin perusteella saada salassapitosään-
nösten estämättä tilannekuvan kokoamiseksi 
välttämättömät tiedot turvallisuustapahtumis-
ta.  

Tiedonsaantioikeus rajoittuu tilannekuvan 
muodostamisen kannalta välttämättömiin tie-
toihin.  Arvion tekeminen välttämättömistä 
tiedoista kuuluu käytännössä sille viranomai-
selle, jonka toimialaa asia koskee. Välttämät-
tömyysarvioinnissa on kysymys harkinnasta, 
jossa otetaan huomioon salassapitosäännök-
sen suojaaman edun suojan tarve ja peruste 
suhteessa valtionjohdon tarpeeseen muodos-
taa oikea ja käytännön toimien suunnittelun 
kannalta riittävä kokonaiskuva turvallisuus-
tapahtumasta.  

Vaikka tiedonsaantioikeus syrjäyttää lähtö-
kohtaisesti salassapitosäännökset, se ei kui-
tenkaan ulottuisi kaikkiin viranomaisten tie-
toaineistoihin. Tätä koskevat säännökset si-
sältyvät ehdotettuun 2 momenttiin. Lähtö-
kohtana on ollut, että valtioneuvoston tilan-
nekeskuksen tiedonsaantioikeutta ei ole tar-
peen ulottaa momentissa säänneltäviin tietoi-
hin tilannekeskuksen määritellyn tehtävän 
hoitamiseksi. Ehdotetussa 2 momentissa tie-
donsaantioikeuden rajoittamisessa on käytet-
ty hyväksi viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 
momentissa säädettyjä salassapitosäännöksiä.  

Ehdotetun 2 momentin 1 kohdan mukaan 
tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus ei kos-
kisi viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin 25— 27 ja 
29 kohdassa tai muussa laissa salassa pidet-
täviksi säädettyjä mainitussa lainkohdassa 
tarkoitettuja tai niitä vastaavia tietoja. Viran-

omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 24 § 1 momentin 25 kohdan mukaan sa-
lassa pidettäviä ovat asiakirjat, jotka sisältä-
vät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai 
työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän 
saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka 
sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon 
henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja 
henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta 
taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja 
kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henki-
lön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suun-
tautumisesta. Momentin 26 kohdassa sääde-
tään salassa pidettäviksi asiakirjat, jotka si-
sältävät tietoja rikoksesta epäillyn, asian-
omistajan tai muun rikosasiaan liittyvän hen-
kilön yksityiselämään liittyvistä arkaluontei-
sista seikoista samoin kuin sellaiset asiakir-
jat, jotka sisältävät tietoja rikoksen uhrista, 
jos tiedon antaminen loukkaisi rikoksen uh-
rin oikeuksia tai hänen muistoaan tai läheisi-
ään, jollei tiedon antaminen ole tarpeen vi-
ranomaisen tehtävän suorittamiseksi. Mo-
mentin 27 kohdassa säädetään salassa pidet-
täviksi asiakirjat, jotka sisältävät tietoja ri-
koksesta syytetylle tehdystä oikeuspsykiatri-
sesta mielentilatutkimuksesta, nuoresta ri-
koksentekijästä laaditusta henkilötutkinnasta, 
nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunni-
telmasta, vankeusrangaistuksen sijasta suori-
tettavan yhdyskuntapalvelun soveltuvuussel-
vityksestä, valvontarangaistuksen edellytys-
ten selvittämisestä ja toimeenpanosuunnitel-
masta, täsmennetystä toimeenpanosuunni-
telmasta, rangaistusajan suunnitelmasta, va-
pauttamissuunnitelmasta, valvontasuunnitel-
masta sekä pitkäaikaisvangin vapauttamis-
menettelyä varten annetusta lausunnosta. 
Momentin 29 kohdan mukaan salassa pidet-
täviä ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä 
tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta 
taikka asevelvollisen sijoittamista tai työnte-
kijän valintaa tai palkkauksen perustetta var-
ten tehdyistä arvioinneista. Tilannekeskuksen 
tiedonsaantioikeus ei myöskään koskisi 
muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä 
lainkohdassa tarkoitettuja tai niitä vastaavia 
tietoja. Ehdotettu kohta merkitsee, että tilan-
nekeskuksen tiedonsaantioikeus ei ulottuisi 
yksityisyyden suojan ydinalueelle kuuluviin 
tietoihin.  
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Ehdotetun 2 kohdan mukaan valtioneuvos-
ton tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus ei 
koskisi viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 koh-
dassa salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja 
sekä tietoja, jotka viranomainen on mainitun 
lain 28 §:n tai muun säännöksen perusteella 
tai tiedon antaneen suostumuksen perusteella 
saanut tutkimus- ja selvitystehtäväänsä var-
ten. Ehdotetussa säännöksessä mainittu vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain 24 §:n 1 momentin 16 kohta koskee tie-
donantajan luottamuksen suojaa. Salassapi-
tovelvollisuuden tarkoituksena on turvata vi-
ranomaisten mahdollisuudet saada tietoja ti-
lasto- ja tutkimustarkoituksiin. Kohdan mu-
kaan salassa pidettäviä ovat tiedot, jotka on 
vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle. Ti-
lannekeskuksen tiedonsaantioikeus ei myös-
kään koskisi tietoja, jotka viranomainen on 
mainitun lain 28 §:n tai muun säännöksen pe-
rusteella tai tiedon antaneen suostumuksen 
perusteella saanut tutkimus- tai selvitystehtä-
väänsä varten.  

Tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus ei 
koskisi ehdotetun 3 kohdan mukaan viran-
omaisen kansainvälisistä tietoturvallisuus-
velvoitteista annetun lain (588/2004) sovel-
tamisalaan kuuluvia taikka muita sellaisia 
tietoja, jotka toisen valtion viranomainen tai 
kansainvälinen toimielin on antanut viran-
omaiselle edellyttäen, että ne pidetään salassa 
ja että niitä käytetään vain tiettyä tarkoitusta 
varten, jollei tiedot viranomaiselle luovutta-
nut toinen valtio tai toimielin anna luovutta-
miseen suostumustaan. Momentissa tarkoite-
tuissa tilanteissa viranomainen ei olisi vel-
vollinen luovuttamaan valtioneuvoston tilan-
nekeskukselle hallussaan olevia tietoja. Kan-
sainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden 
mukaan ei yleensä ole estettä sille, että tieto 
voitaisiin antaa sen luovuttaneen toisen valti-
on tai kansainvälisen toimielimen suostu-
muksella esimerkiksi ehdotetun lain mukai-
siin tarkoituksiin. 

Tiedonvälityksessä tulee ottaa huomioon 
yleiset tietoturvallisuusvaatimukset asiakirjo-
jen käsittelyssä. Tietoturvallisuudesta valti-
onhallinnossa annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (681/2010) säädetään valtionhallin-
non viranomaisten asiakirjojen käsittelyä 
koskevista yleisistä tietoturvallisuusvaati-

muksista sekä asiakirjojen luokittelun perus-
teista ja luokittelua vastaavista asiakirjojen 
käsittelyssä noudatettavista tietoturvallisuus-
vaatimuksista.  
 

4 § Salassa pidettävän tiedon luovuttami-
nen. Ehdotetun pykälän mukaan valtioneu-
voston tilannekeskus voi salassapitosäännös-
ten estämättä luovuttaa tämän lain nojalla 
saamiaan tietoja tasavallan presidentille, val-
tioneuvostolle ja sen ministeriöille sekä toi-
mivaltaisille viranomaisille, jos ne ovat tar-
peen joko valtion turvallisuutta koskevan 
päätöksenteon tueksi tai välittömän ja vaka-
van yleistä turvallisuutta uhkaavan vaaran 
torjumiseksi. Ministeriöiden jakelussa voivat 
olla esimerkiksi kansliapäälliköt, valmius-
päälliköt, valmiussihteerit ja ministeriön 
valmiuspäivystäjä. Valtion turvallisuudella 
tarkoitetaan tässä yhteydessä koko yhteis-
kunnan turvallisuutta. Oleellista tilanneku-
vassa on ajantasaisuus ja analysoitu koko-
naiskuva. Esimerkiksi esitutkinnan yksityis-
kohtaisia tietoja tarvitaan valtioneuvoston 
päätöksenteossa vain poikkeuksellisesti. On-
nettomuustapahtumissa keskeistä on meneh-
tyneiden ja loukkaantuneiden henkilötietojen 
sijasta onnettomuuden suuruusluokka sekä 
viranomaisten yhteistyön ja avun tarpeen ar-
viointiin liittyvät tiedot. Viranomaistiedon 
laatiminen yleiselle tasolle voi kuitenkin 
muodostua vaikeaksi, joten tilannekuva voi 
pitää sisällään salassa pidettävä tietoa. Täl-
lainen tieto lähetetään, jos se on tarpeen joko 
valtion turvallisuutta koskevan päätöksente-
on tueksi tai välittömän ja vakavan yleistä 
turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. 
Salassa pidettävää tietoa ei lähetetä muille 
kuin pykälässä mainituille tahoille.  
5 § Voimaantulo. Pykälä sisältää tavanomai-
sen voimaantulosäännöksen. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kemmat säännökset valtioneuvoston tilanne-
keskuksen kansainvälisistä yhteyspistetehtä-
vistä. Tilannekeskukselle voisi kuulua val-
tioneuvoston yhteiseen varautumiseen liitty-
viä yhteyspistetehtäviä, jotka perustuvat kan-
sainvälisiin sopimuksiin tai päätöksiin. Tar-
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koitus ei olisi yleisesti keskittää kansainväli-
siä yhteyspistetehtäviä tilannekeskukselle, 
vaan rajata tehtävät valtioneuvoston yhtei-
seen varautumiseen liittyviin yhteyspisteteh-
täviin. Tällä hetkellä tilannekeskus toimii 
EU:n kriisikoordinaatiojärjestelyjen ja EU:n 
pelastuspalvelutoiminnan yhteyspisteenä. 
 
3  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä maaliskuuta 2015.   
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Valtionhallinnon toimielinten yleisistä pe-
rusteista on perustuslain 119 §:n 2 momentin 
mukaan säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin 
kuuluu julkisen vallan käyttöä. Ehdotetun 1 
pykälän 3 momentin tarkoittamaan tilanne-
keskuksen yhteyspistetehtävään ei liity julki-
sen vallan käyttöä. Tehtävän tosiasiallisen 
merkityksen vuoksi pidetään kuitenkin tar-
peellisena, että tehtävä mainitaan laissa.  

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, 
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan. Perustuslakivaliokunnan lausun-
tokäytännön mukaan mainittu säännös rajoit-
taa suoraan valtuutussäännösten tulkintaa ja 
valtuuksien nojalla annettavien säännösten 
sisältöä. Valtuutuksen säätämiseen laissa on 
perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käy-
tännössä kohdistettu vaatimuksia sääntelyn 
täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta (ks. 
esim. PeVL 25/2005 ja vp ja PeVL 34/2009 
vp).  Ehdotetun 1 pykälän 3 momentin mu-
kaan valtioneuvoston tilannekeskus hoitaa 
sille osoitettuja valtioneuvoston yhteiseen va-
rautumiseen liittyviä yhteyspistetehtäviä, 
joista annetaan tarkemmat säännökset valtio-
neuvoston asetuksella. Valtioneuvoston ase-
tuksella päätettäisiin mitkä valtioneuvoston 
yhteiseen varautumiseen liittyvät yhteyspis-
tetehtävät kuuluvat valtioneuvoston tilanne-
keskukselle. Asetuksen ala on täsmällinen ja 
tarkkarajainen.  

Perustuslain 10 §:n 1 momentti sisältää yk-
sityiselämän suojaa koskevan yleislausek-
keen, jonka mukaan jokaisen yksityiselämä, 

kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötieto-
jen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Eh-
dotetun 3 pykälän 1 momentin mukaan val-
tioneuvoston tilannekeskuksella olisi salas-
sapitosäännösten estämättä oikeus saada ti-
lannekuvan kokoamiseksi välttämättömät 
tiedot turvallisuustapahtumista. Perustuslaki-
valiokunta on katsonut, että salassapitosään-
nösten edelle menevässä tietojensaantioikeu-
dessa on viime kädessä kysymys siitä, että 
tietoihin oikeutettu viranomainen omine tar-
peineen syrjäyttää ne perusteet ja intressit, 
joita tiedot omaavaan viranomaiseen kohdis-
tuvalla salassapitovelvollisuudella suojataan 
(ks. esim. PeVL 62/2010 vp) Tilannekeskuk-
sen tiedonsaantioikeuden perusteena on ti-
lannekeskuksen tehtävä koota ja jakaa tietoja 
turvallisuustilanteesta sekä yhteiskunnan tur-
vallisuuteen kohdistuvista merkittävistä häi-
riöistä ja häiriön uhkista tasavallan presiden-
tin, valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi ti-
lannekeskuksen tiedonsaantioikeus koskisi 
vain tilannekuvan kokoamiseksi välttämät-
tömiä tietoja (ks. esim. PeVL 19/2012 vp) 
Tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus ei 
myöskään ulottuisi kaikkiin yksityiselämän 
ja henkilötietojen suojan piiriin kuuluviin tie-
toihin, vaan ehdotetussa 3 pykälän 2 momen-
tissa rajattaisiin yksityisyyden suojan ydin-
alueelle kuuluvat tiedot tiedonsaantioikeuden 
ulkopuolelle.  
Tilannekeskuksen tiedonsaantioikeus mah-
dollistaisi suhteellisen laajan ja yksilöimät-
tömän oikeuden tietojen saamiseen muun 
muassa salassa pidettävistä henkilötiedoista. 
Tilannekuvan kokoamisessa on kysymys 
toiminnasta, jossa on ennakolta vaikea määri-
tellä, miltä viranomaistaholta ja minkä sisäl-
töisiä tietoja voidaan mahdollisesti tarvita. 
Perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 
62/2010 vp) mukaan tällaisen sääntelyn yh-
teydessä väljemmäksi jäävä tietojensaantioi-
keus välttämättömyysvaatimukseen sidottuna 
ei muodostu perustuslain vastaiseksi eten-
kään, kun otetaan huomioon, että tietoja saa-
vien piiri on hyvin rajoitettu ja tietojen saa-
misen tarkoitus on melko suppea. Ehdotetus-
sa 3 pykälän 1 momentissa tietojen saajana 
on valtioneuvoston tilannekeskus ja tietojen 
saamisen tarkoituksena on tilannekuvan ko-
koaminen.  
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Ehdotetun 4 pykälän mukaan tilannekeskus 
voisi salassapitosäännöksen estämättä luo-
vuttaa tämän lain nojalla saamiaan tietoja ta-
savallan presidentille, valtioneuvostolle ja 
sen ministeriöille sekä toimivaltaiselle viran-
omaiselle. Tilannekeskuksen tiedonluovutus-
oikeus liittyy tietoja saavan viranomaisen 
tarpeeseen saada tietoja valtion turvallisuutta 
koskevan päätöksenteon tueksi tai välittömän 
ja vakavan yleistä turvallisuutta uhkaavan 
vaaran torjumiseksi, mikä yksittäistapaukses-
sa syrjäyttäisi salassapitoperusteen (ks esim 
PeVL 62/2010 vp). Tilannekeskus voisi luo-
vuttaa vain tämän lain nojalla saamiaan tieto-
ja, joten yksityisyyden suojan ydinalueelle 
kuuluvat tiedot jäisivät luovutettavien tieto-
jen ulkopuolelle ehdotetun 3 pykälän 2 mo-
mentin perusteella. Tietojen saamiseen oi-
keutettuja olisivat valtionjohdon lisäksi mi-
nisteriöt ja toimivaltaiset viranomaiset. Tie-
toja saavien viranomaisten piiri jäisi väljäksi, 

koska ennakolta on vaikea määritellä mikä 
viranomainen voi tarvita tietoja. Käytännössä 
tilannekeskuksen tietoja luovutetaan melko 
harvalle viranomaiselle. Ministeriöiden ulko-
puolelle tietoja luovutetaan esimerkiksi puo-
lustusvoimien operaatiokeskukselle, poliisi-
hallitukselle, suojelupoliisille ja rajavartiolai-
tokselle. Tilanteet ovat usein sellaisia, joissa 
yhdeltä viranomaiselta saatua tietoa on tar-
peen jakaa usealle toimivaltaiselle viran-
omaiselle. Tietojen luovutuksen tarkoitus on 
sidottu valtion turvallisuutta koskevaan pää-
töksentekoon tai välittömän ja vakavan yleis-
tä turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumi-
seen.  

Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 

 

 

Laki 
 

valtioneuvoston tilannekuvatoiminnasta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

 
1 §  

Valtioneuvoston tilannekeskus 

Valtioneuvoston kansliassa on valtioneu-
voston tilannekeskus. 

Valtioneuvoston tilannekeskuksen tehtävä-
nä on koota ja jakaa tietoja turvallisuustilan-
teesta sekä yhteiskunnan turvallisuuteen 
kohdistuvista merkittävistä häiriöistä ja häi-
riön uhkista tasavallan presidentin, valtio-
neuvoston ja sen ministeriöiden toiminnan ja 
päätöksenteon tueksi (tilannekuva).  

Valtioneuvoston tilannekeskus hoitaa sille 
osoitettuja valtioneuvoston yhteiseen varau-
tumiseen liittyviä yhteyspistetehtäviä. Val-
tioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset valtioneuvoston tilannekeskuksen 
yhteyspistetehtävistä.  
 

2 §  

Ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen 

Viranomaisen on ilmoitettava valtioneu-
voston tilannekeskukselle toimialaansa kos-
kevasta sellaisesta onnettomuudesta, vaarati-
lanteesta, poikkeuksellisesta tapahtumasta tai 
muusta vastaavasta häiriöstä tai häiriön uh-
kasta, jolla voi olla merkitystä muodostetta-
essa tilannekuvaa (turvallisuustapahtuma).   

Ministeriö voi päättää ilmoitusvelvollisuu-
den toteuttamisesta toimialansa viranomais-
ten osalta. 
 

3 §  

Valtioneuvoston tilannekeskuksen oikeus 
saada tietoja 

Valtioneuvoston tilannekeskuksella on sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
tilannekuvan kokoamiseksi välttämättömät 
tiedot turvallisuustapahtumista.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus 
saada tietoja ei koske: 
1) viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 
25—27 ja 29 kohdassa tarkoitettuja tietoja 
eikä sellaisia muussa laissa salassa pidettä-
viksi säädettyjä tietoja, joita on tarkoitettu 
mainituissa lainkohdissa;  

2) viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdassa 
salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja eikä 
tietoja, jotka viranomainen on mainitun lain 
28 §:n tai muun säännöksen perusteella tai 
tiedon antaneen suostumuksen perusteella 
saanut tutkimus- ja selvitystehtäväänsä var-
ten;  

3) viranomaisen kansainvälisistä tietotur-
vallisuusvelvoitteista annetun lain 
(588/2004) soveltamisalaan kuuluvia taikka 
muita sellaisia tietoja, jotka toisen valtion vi-
ranomainen tai kansainvälinen toimielin on 
antanut viranomaiselle edellyttäen, että ne 
pidetään salassa ja että niitä käytetään vain 
tiettyä tarkoitusta varten, jollei tiedot viran-
omaiselle luovuttanut toinen valtio tai toi-
mielin anna luovuttamiseen suostumustaan.  



 HE 259/2014 vp  
  

 

15

4 §  

Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen 

Valtioneuvoston tilannekeskus voi salassa-
pitosäännösten estämättä luovuttaa tämän 
lain nojalla saamiaan tietoja tasavallan presi-
dentille, valtioneuvostolle ja sen ministeriöil-
le sekä toimivaltaisille viranomaisille, jos ne 
ovat tarpeen: 

1) valtion turvallisuutta koskevan päätök-
senteon tueksi; tai 

2) välittömän ja vakavan yleistä turvalli-
suutta uhkaavan vaaran torjumiseksi. 
 

5 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta  
20  . 
 

 
————— 

 
 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2014 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

ANTTI RINNE 

 
 
 

Hallitussihteeri Miikka Rainiala 
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